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Mikołaj na Trzebnickim Rynku

Szkoła
w remoncie

Rozpoczęły się prace związane
z remontem i rozbudową
starego budynku
Szkoły Podstawowej
w Kuźniczysku.

Str. 5

Droga do
Szczytkowic
wyremontowana
27 listopada odbył się oficjalny
odbiór kolejnego odcinka
strategicznej drogi powiatowej
z Trzebnicy do
Ujeźdźca Wielkiego.

str. 17
Burmistrz Marek Długozima zaprasza 10 grudnia wszystkich mieszkańców na spotkanie z Mikołajem na Trzebnickim Rynku
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Hala Widowiskowo-Sportowa trwa palowanie

Przestronna sala, kuchnia oraz
sanitariaty, to wszystko w 216 m².
– Już teraz odbieram liczne zapytania od mieszkańców, którzy
chcą rezerwować obiekt na swoje
uroczystości. To pokazuje jak potrzebna jest ta świetlica w tak dużym

chodnikiem i ścieżką rowerową,
która powstanie podczas remontu
ul. Milickiej.
Termin oddania do użytku nowej
świetlicy w Księginicach, to przełom
lutego i marca 2018 roku. Warto
też zaznaczyć, że w ostatnim czasie
odbyło się otwarcie ofert na kolejne
świetlice wiejskie. Już niebawem cieszyć się nimi będą mogli mieszkańcy Kuźniczyska i Ligoty, a w kolejce
czekają: Skarszyn, Świątniki, Koczurki, Brzezie, Masłowiec, Będkowo i Nowy Dwór.
[sh]

D ł u goz im a . N a z dj ę c iu z k ie r ow nik ie m b u dow y Wł ad ys ł awe m K r ys ie m i p racow nik ie m w yd z ia ł u te c hnic z no - inwe st yc yj ne go St anis ł awe m Kos z a ł k ą.

rozgrywek zespołów zawodowych
i amatorskich z Gminy Trzebnica.
Jej wielkość i multifunkcyjność

Szkoła
Podstawowa
nr 2

pozwoli również na organizowanie dużych wydarzeń kulturalnych, koncertów i przedstawień

teatralnych o zasięgu krajowym
i międzynarodowym.
[sh]

▶ Tr wa b u dowa ś wie t lic y w K s ię g inic ac h , k tóra nie bawe m b ę d z ie s ł u ż yć
ws z yst k im mie s z k ańcom wios k i.

R

podziemny
ł ąc z n i k

parking

Boisko
Wielofunkcyjne
▶ Wizualizacja nowoczesnej Hali sportowo -widowiskowej przy ul. 3 Maja wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 i podziemnym łącznikiem, któr y połączy oba budynki.
E

sołectwie jak nasze – mówi sołtys,
a jednocześnie radna Rady Miejskiej
Maria Barbara Ciepluch i dodaje:
– Dziękujemy burmistrzowi, że dostrzega nasze potrzeby. Dzięki temu
powstaje ten obiekt. Powstanie również sieć dróg, która jest konsekwen-

– Miło jest patrzeć, jak kolejna
duża inwestycja pnie się do góry i już
niebawem będzie cieszyć mieszkańców jednego z największych sołectw
naszej gminy, które rozwija się prężnie pod okiem Pani sołtys Barbary
Ciepluch. Dzięki świetlicy zyska
ona dodatkowy instrument służący integracji mieszkańców – mówi
burmistrz Marek Długozima i dodaje: – Świetlica to jednak nie koniec
inwestycji w Księginicach. Już niebawem powstanie tu sieć dróg wewnętrznych, a miejscowość zostanie
połączona z Trzebnicą bezpiecznym

▶ Te r e n b u d ow y n owo c z e s n e j h a l i s p o r t owo - w i d ow i s kowe j w i z y t ow a ł b u r m i s t r z M a r e k

Hala
WidowiskowoSportowa

R

cją naszego rozwoju. Nie możemy
również zapominać o remoncie ul.
Łabędziej, która dała dużo komfortu
naszym mieszkańcom.
Również oni nie kryją swojego
zadowolenia: – Widać, że coś się
u nas dzieje. Powstaje ta świetlica,
wcześniej dla młodych zbudowano
skatepark, wyremontowano ul. Łabędzią oraz zamontowano progi
zwalniające na ulicy prowadzącej do
Jaszyc – wylicza jeden ze spotkanych
mieszkańców, a inny dodaje: – Czuje się rękę dobrego gospodarza, jest
czyściej i bezpieczniej niż kiedyś.

Mury już stoją, trwa montowanie okien, a już niebawem pojawi się okrycie dachowe. Powoli zbliża
się cel, jakim było spełnienie marzenia mieszkańców Księginic o własnej świetlicy. Wykonawcą inwestycji jest firma NOVBAU.

Trzebnicy, tuż po budowie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica
-ZDRÓJ. Jednak najważniejszym
jest to, że wraz z jej powstaniem
spełniam obietnicę, którą dałem
dzieciom i ich rodzicom. Obietnicę o nowoczesnym obiekcie, połączonym ze szkołą bezpiecznym
i wygodnym podziemnym łącznikiem – mówi burmistrz Marek
Długozima.
Hala, która do południa posłuży dzieciom, popołudniami
i w weekendy będzie areną dla

3

Świetlica w Księginicach

Trwa pierwszy etap budowy hali widowisko
-sportowej. Rozpoczął się proces palowania, który
wzmocni grunt budynku przed wylaniem fundamentów. Po ukończeniu prac, planowanym na
luty 2019 roku, Trzebnica zyska wielofunkcyjną
halę, która pomieści do 1000 osób. Jej powierzchnia użytkowa wyniesie 3.612,45 m², a koszt budowy to ponad 20 mln zł. Prace budowlane prowadzi Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych
PROMAT Sp. z o.o.
Roboty ziemne obejmować
będą również budowę podziemnego łącznika, który scali ze sobą
budynek hali i Szkoły Podstawowej nr 2. Docelowo w nowoczesnym obiekcie odbywać się będą
zajęcia wychowania fizycznego.
– Cieszę się z widocznego postępu prac, niebawem rozpocznie
się proces wylewania fundamentów. Pokaźnej wielkości wykop
już teraz obrazuje nam rozmiar
tej inwestycji. Będzie ona drugą
największą w powojennej historii
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▶ P o s t ę p p r a c s p r a w d z 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 . To w a r z y s z y l i m u
soł tys Księginic i radna Rady Miejskiej Barbara Ciepluch oraz pracownik
w y d z i a ł u t e c h n i c z n o - i n w e s t y c y j n e g o S t a n i s ł a w Ko s z a ł k o .
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Narada na placu budowy

Szkoła w remoncie

Na placu budowy gminnego żłobka i przedszkola oraz obiektu sportowo-rekreacyjnego praca
wre. Kolejne etapy budowy burmistrz Marek
Długozima konsultuje i na bieżąco sprawdza
podczas cotygodniowych narad roboczych.
Kolorowe i przytulne miejsce
niczym z bajki, takie właśnie będzie nowe przedszkole. Trwają
prace związane z wykończeniem
zewnętrznej elewacji, która jest
malowana. Pojawiła się też opaska drewniana okalająca budynek.
W środku prowadzone są roboty
wykończeniowe, a pomyślny test
przeszedł piec gazowy. W budynku obiektu sportowo-rekreacyjnego kładzione są instalacje i tynki
oraz trwa montaż podwieszanych
sufitów.
– Bezpieczeństwo, funkcjonalność i zapewnienie idealnego startu

na edukacyjnej drodze dla dzieci
oraz komfortu dla rodziców. To najważniejsze założenie, jakimi się kierowałem przy podejmowaniu decyzji o budowie nowego żłobka wraz
z przedszkolem. W fazie projektowania zadbaliśmy o to, by powstała
przestrzeń w budynku i przed nim
oraz by była wykorzystana maksymalnie i ułatwiała funkcjonowanie.
Stąd przestronna wózkownia, gdzie
rodzice będą mogli zostawić wózek
i odprowadzić swoją pociechę do
żłobka, a także przestronne sale dla
maluchów czy duże parkingi, które
już niebawem pojawią się przy ul.

Rozpoczęły się prace przy remoncie i rozbudowie Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku. Stary budynek jest przygotowywany do termomodernizacji, równocześnie wylewane są już
fundamenty nowego skrzydła dydaktycznego.
Jego powierzchnia użytkowa wyniesie blisko
800 m2. Prace prowadzi trzebnicka firma „KLIWO” Wojciecha Klisowskiego.

▶ N arad a rob o c z a . N a z dj . : b u rmist r z M are k D ł u goz im a , d y re k tor d s . b u dow nic t wa o gó lne go

B e r ge rn B au M arc in Sikora , k ie r ow nik b u dow y Piot r Pas ze k , nac ze lnik W yd z ia ł u Te c hnic zno - I nwe st yc yj ne go Zb ig niew Z ar ze c z ny ora z p racow nic y w yd z ia ł u TI St anis ł aw Kos z a ł ko
i Pawe ł J ę d r zej ews k i.

3 Maja – mówi burmistrz Marek
Długozima.
Obiekt sportowo-rekreacyjny
będzie stanowił doskonałe uzu-

▶ Konsu l t acje dot yc z ące p omie s zc ze ń wew nąt r z b u d y nku . N a z dj . b u rmist r z
M are k D ł u goz im a , St anis ł aw Kos z a ł ko z w yd z ia ł u TI ora z K at ar z y na St y p e re k z w yd z ia ł Arc hite k t u r y i Urbanist y k i.

pełnienie powstałej w przestrzeniach Gminnego Parku Wodnego
TRZEBNICA-ZDRÓJ strefy aktywności. Sale do squasha, spinningu,

siłownia, fitness czy ścianka wspinaczkowa zadowolą amatorów sportowego wysiłku.
[sh]

Na placu budowy pracuje ciężki
sprzęt, postawiono specjalny żuraw,
który ma ułatwić prace budowlane. Na czas remontu i rozbudowy
wszystkich uczniów przeniesiono do
drugiego z budynków szkoły, który
przestanie pełnić tę funkcję wraz
z otwarciem odnowionej i powiększonej placówki.
– Intensywnie pracujemy zarówno przy demontażu starego budynku, gdzie zrywane są tynki, podłogi,
stare instalacje oraz górny strop, jak
i przy budowie nowego skrzydła.
Powstał wykop, w którym obecnie trwa wylewanie fundamentów.
Wszystkie prace, pomimo kapryśnej pogody odbywają się zgodnie
z zaplanowanym harmonogramem
– mówi kierownik budowy Andrzej
Faraniec.
– Ten remont to kolejna duża inwestycja w infrastrukturę i oświatę.
Spełnienie marzeń zarówno dzieci,
jak i ich rodziców. Już od przyszłego
roku szkolnego uczniowie z Kuźniczyska będą kroczyć swoją edu-

kacyjną ścieżką w murach jednej,
nowoczesnej placówki. Nie tak, jak
miało to miejsce do tej pory, gdzie
nauka odbywała się w dwóch starych i nieprzystosowanych architektonicznie obiektach – mówił odwiedzający inwestycję burmistrz Marek
Długozima i dodał: – Zawsze staram
się wsłuchiwać w głosy mieszkańców. Stąd spotkania z rodzicami,
które utwierdziły mnie w przekonaniu o słuszności i potrzebie prac,
jakie obecnie prowadzimy.
Również sami rodzice wyrażają
swoje zadowolenie z powodu remontu i rozbudowy szkoły. – Tempo
prowadzonych prac napawa mnie
optymizmem, powstał już wielki
wykop, pracuje też ciężki sprzęt. To
naprawdę może być piękna szkoła.
Taka jaką pan burmistrz obiecywał
nam podczas konsultacji w sprawie
jej rozbudowy – mówi pani Ania,
a inna mama dodaje: – Dużo się teraz dzieje w Kuźniczysku, dzieciom
budują szkołę, nam dorosłym będą
stawiać świetlicę. Nie tak dawno

▶ I nwe st ycj e wi z y towa ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a , towar z ys z y ł mu St anis ł aw Kos z a ł ko
z w yd z ia ł u TI .

temu powstał tu chodnik wzdłuż
głównej drogi, zamontowano też
progi zwalniające. Jest postęp i jest
za co dziękować.
Warto zauważyć, że w tym roku
został przeprowadzony także re-

się w szerokie grono nowoczesnych
placówek gminnych, takich jak –
Szkoła Podstawowa nr 1, 2 i 3, Szkoła
Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim
i Gminna Szkoła Muzyczna. [sh]

m ont a ż p o dwie s z anyc h su f itów ora z oś wie t l e nia .

▶ Zew n ę t r z na e l ewacj a b u d y nku ż ł ob k a i p r ze d s z ko l a p o k r y t a zost a ł a d rew-

▶ Tr w a j ą i n t e n s y w n e p r a c e , n a p l a c b u d o w y w j e c h a ł c i ę ż k i s p r z ę t , p o s t a w i o n o s p e c j a l -

l acj e i górny st rop. Prace nad zoruje k ie row nik b u dow y An d r zej Faranie c .

n y ż u r a w, k t ó r y u ł a t w i a r o b o t y, a p o w s t a ł y w y k o p p o d n o w e s k r z y d ł o z a l e w a n y j e s t
fundamentami. Na czas remontu uczniowie zostali przeniesieni do drugiego budynku
szkolnego.

nianą opas k ą.

R

Wizualizacja powstającego
Gminnego Żłobka
i Przedszkola oraz
obiektu sportowo
rekreacyjnego.

u l. O
le śn
ic k a

miejsce
na Państwa
reklamę

u l. 3 Ma
ja

mont budynku Szkoły Podstawowej nr 1, trwają również prace przy
budowie nowoczesnego gminnego
żłobka wraz z przedszkolem. Po
zakończonym remoncie, Szkoła
Podstawowa w Kuźniczysku wpisze

▶ Wew n ąt r z t r waj ą p race w y ko ń c ze niowe. Z am ontowano o k ł ad z iny, t r wa

▶ Wew nąt r z st are go b u d y nku ze r wano p o d ł o gi , t y nk i , inst a ▶ Je d na z p r ze st ronnyc h ł a z ie ne k z naj duj ąc yc h s ię w b u d y nku .

5

8.12.2017

telefon
665 086 997

E

K

L

A

M

A

R

E

K

L

A

M

A

6

NR 21 {128}

NR 21 {128}

8.12.2017

Zadbane podwórko

Kościelnej i oświetlony plac zabaw
z budżetu obywatelskiego to inwestycje, które na stałe poprawią jakość i komfort życia mieszkańców
wspólnot.
Przypomnijmy, że w 2014 roku
podczas pierwszej edycji Budżetu
Obywatelskiego, na projekt związany z budową placu zabaw na wyżej wspomnianym podwórku, swój
głos oddało 950 mieszkańców.
[sh]

Prace przy budowie wiaty drewnianej w Nowym
Dworze dobiegają końca. Mieszkańcy zyskają tym
samym 140 m², które posłużą im jako miejsce integracji w okresie wiosenno-letnim. Prace prowadzi
PUH TRIBUD Tomasza Bogacza. Jednocześnie powstaje utwardzona droga prowadząca do inwestycji
oraz parking.

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a osob iśc ie nad zorowa ł p race z wiąz ane z w y b u r ze nie m st are go
b u d y nku . N a z dj ę c iu z M ir os ł awe m Jac him ows k im z Z ak ł adu G os p o d ark i M ie s z k aniowej .

Kolejne sołectwo zyskuje miejsce, które posłuży integracji i stworzy możliwość organizacji imprez okolicznościowych. Ta wiata
to dopiero początek spełniania
obietnicy, jaką dałem mieszkańcom Nowego Dworu. Kolejnym
punktem, będzie budowa nowoczesnej świetlicy wzorem tej, jaka
powstaje w Księginicach – mówi
burmistrz Marek Długozima
i dodaje: – W Gminie Trzebnica
mamy 41 sołectw i staram się, by
zrównoważony rozwój następował
w każdym z nich. Stąd inwestycje
w miejsca integracji – takie jak ta
wiata i świetlice; w bezpieczeństwo
– liczne remonty dróg i chodników
wraz z oświetleniem, oraz oświa-

tę – warto tu wspomnieć remonty
szkół, z obecnie prowadzonym remontem w Kuźniczysku.
Również sołtys a jednocześnie
radny Rady Miejskiej Marek Paszkot nie kryje swojego zadowolenia:
– Ta wiata oraz parking wraz z drogą dojazdową, będą doskonałym
uzupełnieniem mającej powstać
świetlicy. W imieniu mieszkańców
dziękuję burmistrzowi za kolejne
po nowoczesnym placu zabaw inwestycje w nasze sołectwo. Mam
nadzieję, że pomogą one w jeszcze
lepszej integracji i wspólnym działaniu na rzecz rozwoju i promocji tak Nowego Dworu, jak i całej
Gminy Trzebnica.
[sh]

▶ Prace z wi ąz ane z b u dową wiat y s p rawd z a ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a . N a z dj ę c iu z so ł -

t yse m N owe go D woru M ark ie m Pas z kote m , w y konawc ą inwe st ycj i Tom as ze m B o g ac ze m
z f irmy PU H TR I BU D i p racow nik ie m w yd z ia ł u TI St anis ł awe m Kos z a ł k ą. W t l e wido c z ny
nie d aw no o d d any do u ż y t ku nowo c ze s ny p l ac z abaw.

▶ W 2014 roku w ramach trzebnickiej edycji Budżetu Oby- ▶ K amie nic z k a o d st r ony u l . Koś c ie lnej z ys k a ł a nową e l ewacj ę.
Poj awi ł y s ię t ak że do d at kowe miejsca park ingowe.

watelskiego na podwórku powstał plac zabaw.

▶ Ca ł oś ć inwe st ycj i u z u p e ł ni d r o g a doj a z dowa i park ing .
R

▶ St ar y b u d y ne k g r oż ąc y z awal e nie m , k tór y do ▶ Prace w y b u r ze niowe.

▶ Dz ię k i u su nię c iu z nis zc zone go b u d y nku mie s z k ańc y

nie d aw na z naj dowa ł s ię na p o dwórku .
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Nowa wiata, droga i parking

Podwórko u zbiegu ulic Kościelnej i Sienkiewicza
zyskuje na uroku. Wyburzono stary, zagrażający
zawaleniem budynek, a kolejny przeszedł modernizację elewacji. Powstały nowe miejsca parkingowe, nasadzono również zieleń. Przypomnijmy,
że wcześniej wybudowany został tu plac zabaw
w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica.
Stary budynek znajdował się
w głębi podwórka i już od wielu lat
nadawał się do rozbiórki. – Budynek stwarzał zagrożenie, a w dodatku nie był zbyt estetyczny. Nikt
wcześniej nie potrafił poradzić
sobie z tym problemem. Prosiłam
o zburzenie budynku dwóch poprzednich burmistrzów, jednak
dopiero burmistrz Marek Długozima zainteresował się tym problemem. Dziękuję za troskę o sprawy
mieszkańców oraz za pracę wykonaną na rzecz tego, by Trzebnica
piękniała z każdym dniem, tak jak
nasze podwórko – mówi mieszkanka Aleksandra Rzewuska, były
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Trzebnicy.
– Wyburzenie tego budynku
wymagało wiele pracy, uzyskania pozwoleń, zgody konserwatora. Cieszę się jednak, że efektem
finalnym była udana i sprawna
rozbiórka, a podwórko zyskało na
bezpieczeństwie i przestrzeni – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: – Wspomniane wyburzenie, parkingi, nowa elewacja
kamieniczki znajdującej się od ul.

8.12.2017
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▶ N owa d rew niana wiat a o p owie r zc hni 14 0 m 2. B ę d z ie s ł u ż yć mie s z k ań com
N owe go D woru w o k re s ie wiose nno - l e t nim .
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3,5-kilometrowa droga posiada również bezpieczny chodnik
i ścieżkę rowerową. Jak zapewnia
burmistrz, w najbliższym czasie
zostanie on również oświetlony.

Wykonawcą inwestycji jest firma
Berger Bau.
– Dobra współpraca mojego
klubu radnych KWW „Skuteczni
dla Rozwoju” oraz klubu Prawa

i Sprawiedliwości przynosi kolejne
wymierne efekty w postaci stałego
rozwoju gminy i powiatu. Wspólnie ze starostą Waldemarem Wysockim oraz Zarządem Powiatu:
wicestarostą Jerzym Trelą, Danielem Buczakiem, Sławomirem Błażewskim oraz radnym Mariuszem
Szkaradzińskim staramy się prowadzić politykę zrównoważonego
rozwoju, realizując najważniejsze
inwestycje, które mają wpływ na
poprawę życia wszystkich mieszkańców Powiatu Trzebnickiego.
Tak powstała droga, której odcinek dziś odbieraliśmy, a której
remont nieudolnie próbował przeprowadzić poprzedni starosta Robert Adach. Z powodu osobistych
animozji nie potrafił nawiązać
współpracy, a z jego obietnic nic
nie wyniknęło. Dodatkowo, po
przegranych wyborach wspólnie

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a , st arost a Wal de m ar W yso c k i , wice st arost a Je -

r z y Tre l a , se k re t ar z G miny Tr ze b nica ora z c z ł one k z ar z ądu p owiat u Danie l
Buc z ak . D ob ra ws p ó ł p rac a rad nyc h K W W „ Sku te c z ni d l a Roz woju ” ora z
k lu b u Prawa i Sp rawie d liwoś ć w R ad z ie Powiat u d a ł a ko l ej ne w y mie rne
e fe k t y. Ty m ra ze m w p ost ac i re m ont u d ro gi Tr ze b nica –Szc z y t kowice.

▶ W o d b ior ze uc ze st nic z y li m . in . b u rmist r z M are k D ł u goz im a , st arost a Wal -

de m ar W yso c k i , wice st arost a Je r z y Tre l a , se k re t ar z G miny Tr ze b nica ora z
c z ł one k z ar z ądu p owiat u Danie l Buc z ak , d y re k tor Powiatowe go Z ar z ądu
D r ó g w Tr ze b nic y Pawe ł Ka ź mie rc z ak ora z p r ze d st awic ie l e w y konawc y f irmy B e r ge r B au .
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Zieleń na deptaku

Bezpiecznie i komfortowo
Dobiegł końca remont kolejnego fragmentu
strategicznej drogi powiatowej z Trzebnicy do
Ujeźdźca Wielkiego. W poniedziałek 27 listopada odbył się oficjalny odbiór odcinka, który prowadzi do Szczytkowic. Uczestniczyli w nim m.in.
burmistrz Marek Długozima, starosta Waldemar
Wysocki, wicestarosta Jerzy Trela, sekretarz
Gminy Trzebnica oraz członek zarządu powiatu
Daniel Buczak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Trzebnicy Paweł Kaźmierczak oraz
przedstawiciele wykonawcy firmy Berger Bau.

8.12.2017

z innym radnym opozycyjnym
Adamem Gubernatem nie poparł
budżetu, który zakładał remont
wspomnianej drogi. Warto zauważyć, że do rady powiatu wybrani
zostali oni głosami mieszkańców
Gminy Trzebnica – powiedział
burmistrz Marek Długozima i dodał: – Na szczęście, pomimo tych
przeszkód, udało się zakończyć
drugi etap remontu, a już w 2018
roku planowane jest pozyskanie
dofinansowania trzeciego, ostatniego odcinka drogi do Ujeźdźca Wielkiego. Dobrą współpracą
i wynikającym z niej rozwojem,
wypełniam obietnice wyborcze
dane mieszkańcom.
Warto zauważyć, że ta droga
w połączeniu z kolejną, niedawno
wyremontowaną drogą gminną
z Brzykowa do Szczytkowic (koszt
jej budowy wyniósł 1 296 025,17 zł)

i ul. Milicką, która będzie modernizowana, stworzą pętlę dającą
nowe możliwości komunikacyjne. Umożliwi to m.in. bezpieczne
uprawianie sportów biegowych
i rowerowych.
Wcześniej, dzięki dobrej współpracy pomiędzy radnymi powiatowej koalicji klubów KWW
„Skuteczni dla Rozwoju” Marka
Długozimy oraz Prawa i Sprawiedliwości udało się wyremontować
odcinek pomiędzy zjazdem na Komorówko, a zjazdem na Koczurki
(1245 metrów). Co więcej zrealizowane zostały drogi do Malczowa, Węgrzynowa oraz z Taczowa
Wielkiego do Brochocina. Z kolei
w 2018 roku planowane jest pozyskanie dofinansowania remontu ostatniego odcinka drogi do
Ujeźdźca Wielkiego.
[sh]

Na ul. Solnej, która została przekształcona w deptak, zakończyły się ostatnie prace związane z nasadzeniem zieleni. Wcześniej pojawiły się tu elementy małej architektury, takie jak ławeczki
i specjalne donice, a całość dopełnia fontanna
z ziemi. Po uruchomieniu będzie ona prezentować
multimedialne pokazy pełne barw.
Na terenie deptaka odbyło się robocze spotkanie burmistrza Marka
Długozimy z Danutą Stacherzak
z firmy PPHU Zieleń. – Zieleń jest
nieodzownym elementem każdego nowoczesnego miasta, pozwala nam ona odpoczywać, chłonąć
z niej spokój i energię. Ten nowy
deptak, choć fantastyczny, to bez

zieleni wydawał się pusty i zimny.
Cieszę się, że przy okazji każdej
z inwestycji burmistrz dostrzega
potrzebę dopełnienia jej przestrzeni żywymi roślinami – powiedziała Danuta Stacherzak.
– Zieleń i mała architektura to
kolejne elementy spajające deptak
na ul. Solnej z tym na ul. Daszyń-

skiego. Jak zawsze przy tego typu
inwestycjach chcę, aby mieszkańcy
czuli się jak najbardziej komfortowo – powiedział burmistrz i dodał:
– W dzisiejszym zabieganym świecie miejsca wyciszenia i relaksu to
podstawa w projektowaniu przyjaznej przestrzeni miejskiej. Stąd
moje inwestycje w ten deptak, Park
Solidarności, Stawy Trzebnickie,
Las Bukowy, park przy Szkole Muzycznej, aleją zakochanych czy planowana przebudowa Parku Miejskiego oraz Winnej Góry.
Nowy deptak już cieszy mieszkańców, a przed świętami czeka na
wszystkich mała niespodzianka.
Fontanna na ul. Solnej rozbłyśnie
świątecznymi światełkami.
[sh]

▶ N a te re nie de pt ak a o d był o s ię rob o c ze sp ot k anie b u rmi st r z a M ark a D ł u goz imy z Danu t ą St ac he r z ak z f irmy PPH U
Zie l e ń .

▶ 3 , 5 - k i l o m e t r ow a d r o g a p o s i a d a b e z p i e c z ny c h o d n i k i ś c i e ż kę r owe r o w ą . J a k z a p e w n i a b u r m i s t r z , w n a j b l i ż s z y m c z a s i e z o s t a n i e o n a r ów n i e ż
oświetlona.

Remontu dro gi, p omimo wielok rotnych z ap ewnień, w y konanych na niej
zdję ć ora z p o dpis anych p orozumień, nie p otraf i ł zrealizować był y s t aro s t a Rob er t Adach. Popr zez w ł asne animozje nie był on w s t anie nawiąz ać
wsp ó ł prac y, a z je go obietnic nic nie w y nik nę ło. D o datkowo p o pr ze gra nych w y b orach wsp ólnie z inny m radny m op oz yc yjny m Adamem Gub ernatem nie p oparł budżetu, k tór y z ak ł ada ł remont wsp omnianej dro gi.
War to z auważ yć, że do rady p owiatu w y brani zos t ali oni g łos ami mies zk ańców Gminy Tr zebnica.

▶ N a z dj . Rob e r t Ad ac h i Woj -

c ie c h Wr ób e l w listopad z ie
2014 r o ku na d r o d ze p r o wad z ącej do Szc z y t kowic ,
g d z ie we d ł u g ic h ob ie t nic
mia ł p owst ać c ho d nik .

▶ D e p t ak p r z y u lic y So lnej zost a ł w z b o g acony o de korac yj ną roś linnoś ć .
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Zaproszenie na szczyt

Kolejne świetlice w drodze

Europejskiego Zgromadzenia Biznesu

Kuźniczysko i Ligota już wkrótce zyskają nowoczesne świetlice. W piątek 1 grudnia odbyło się otwarcie ofert na obie inwestycje, w którym uczestniczył
burmistrz Marek Długozima. Powierzchnia użytkowa budynków wyniesie ok. 218m², natomiast
główne sale to ok. 125 m². Koszt budowy świetlic to
ok. 1,6 miliona złotych.
– Te inwestycje to kolejne cegiełki w budowaniu w pełni nowoczesnej infrastruktury w sołectwach Gminy Trzebnica. Obecnie
trwają również prace przy budowie
świetlicy w Księginicach, do której
budynki w Ligocie i Kuźniczysku
będą podobne. Znajdzie się więc
w nich miejsce na kuchnię, sani-

8.12.2017

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima otrzymał imienne zaproszenie na udział w szczycie liderów
Europejskiego Zgromadzenia Biznesu (Europe Business
Assembly) w Oxfrodzie. Tematyka konferencji dotyczy
m. in. tworzenia i funkcjonowania doskonałego miasta,
a Gmina Trzebnica została wytypowana jako miejsce
o potencjale i atrakcyjności inwestycyjnej przez międzynarodową komisję.
źródło: http://blog.always.travel

tariaty i przede wszystkim przestronną salę, gdzie będzie można
organizować różnego rodzaju imprezy, ale i inicjatywy, które pomogą tak w rozwoju sołectw, jak i promocji całej gminy. Zadbają o to
sołtysi, Marcin Pietrasik i Tadeusz
Jakubowski – powiedział burmistrz i dodał: – Warto zauważyć,

▶ Komisj a p r ze t ar gowa . O d l ewej: Pawe ł J ę d r zej ews k i z w yd z ia ł u te c hnic z no - inwe st yc yj ne go, b u rmist r z M are k D ł u goz im a , nac ze lnik w yd z ia ł u TI Zb ig niew Z ar ze c z ny ora z p racow ni c y w yd z ia ł u TI M onik a B ia ł as , St anis ł aw Kos z a ł ko i Je r z y Chom kowic z .

że w Kuźniczysku trwa również
remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej, a nie tak dawno otwieraliśmy tam nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Podobny obiekt służy

również mieszkańcom Ligoty.
Planowane ukończenie obu inwestycji ma nastąpić w sierpniu
2018 roku. Zgodnie z zapewnieniem burmistrza, kolejne świe-

tlice powstać mają w Skarszynie,
Świątnikach, Koczurkach, Brzeziu, Masłowcu, Będkowie i Nowym Dworze.
[sh]

▶ S z c z y t l i d e r ów o d b ę d z i e s i ę w o k s f o r d z k i m r a t u s z u .

▶ Wi z u ali z acj e ś wie t lic w Ku ź nic z ys ku i Ligo c ie.

R

▶ O fe re nc i.

E

K

L

A

M

A

Komisja, która określiła Gminę
Trzebnica jako „region pozytywnie i korzystnie rozwijający się oraz
atrakcyjny pod względem inwestowania”, swoją analizę wśród miast
i regionów przeprowadza, uwzględniając takie czynniki jak: położenie
geograficzne, zasoby naturalne, potencjał gospodarczy; rozwój energetyki, transportu, przemysłu oraz
rozwój społeczny; zasoby kapitału
ludzkiego, łącznie z poziomem edukacji i opieki zdrowotnej; potencjał
technologiczny, naukowy oraz innowacyjność; stabilność polityczną,
podstawy prawne i mechanizmy dla
inwestowania oraz handlu, ochronę
inwestycji; obecność specjalnych
stref ekonomicznych; dostęp do informacji odnośnie przetargów oraz
prowadzonych inwestycji. Analiza
została przygotowana przez ekspertów z Centrum Eksperckiego Akademickiej Unii w Oxfordzie.
Podczas szczytu można otrzymać międzynarodowy certyfikat
oraz nagrodę – flagę atrakcyjności
inwestycyjnej dla biznesu, a także zaprezentować miasto i gminę
przed międzynarodową publicznością, którą tworzą przede wszystkim przedstawiciele miast, gmin,
menadżerowie, przedsiębiorcy oraz
eksperci. Takie wydarzenie stanowi
również okazję do zawarcia nowych
kontaktów biznesowych, edukacyjnych czy kulturalnych oraz włączenia się w międzynarodowe projekty.

Zaproszenie Burmistrza Gminy
Trzebnica do grona liderów na tegoroczny szczyt EZB oraz prośba
o zaprezentowanie naszej gminy
stanowi potwierdzenie dynamicznego rozwoju naszej małej ojczyzny
na przestrzeni ostatniej dekady.
– Zmiany, jakie zaszły w Trzebnicy, na czele z dużymi i odważnymi inwestycjami, modernizacją
obszarów miejskich i wiejskich,
utworzeniem specjalnej strefy
ekonomicznej i przyciąganiem kolejnych inwestorów w połączeniu
z dbaniem o pozostałe obszary
funkcjonowania gminy, stanowi
o skutecznym zarządzaniu i zrównoważonym rozwoju naszego regionu. Te aspekty zostały zauważone na arenie międzynarodowej
z czego jestem ogromnie dumny
i jednocześnie czuję się zaszczycony otrzymanym zaproszeniem.
Postrzegam je w kategorii wyróżnienia i uznania dla dynamicznego
rozwoju naszej gminy i jednocześnie mojej pracy jako burmistrza.
– podsumował Burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima.
Europejskie Zgromadzenie Biznesu, to założona w 2000 roku międzynarodowa organizacja pozarządowa, zrzeszająca liderów ze świata
polityki, nauki, ekonomii z całego
świata, w duchu multikulturowego
dialogu i współpracy. EZB posiada status konsultanta przy Radzie
Gospodarczej i Społecznej ONZ
(UNECOSOC).
[ks]
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▶ Z ap ros ze nie na s zc z y t Eu rop ejs k ie go Zg rom ad ze nia B i z ne su w O x for d z ie, k tóre ot r z y m a ł
b u rmist r z M are k D ł u goz im a .

▶ G m i n a Tr z e b n i c a j a k o r e g i o n o d y n a m i c z n y m r o z w o j u i w y s o k i m p o t e n c j a l e i n w e s t y c y j nym zosta ła dostrzeżona przez ek sper tów z Centrum Ek sperck iego Akademick iej Unii
w Oxfordzie.
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Gmina Trzebnica - dbamy o zdrowie mieszkańców przez cały rok!

przeciwko wirusowi HPV

Od 2013 roku w Gminie Trzebnica działa program
„Trzebnicka Rodzina 3+”. Teraz, dzięki umowie podpisanej przez burmistrza Marka Długozimę jako
pierwsza gmina i setny partner na terenie województwa, dołączamy do Ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny. Posiadacze karty z całej Polski zyskają liczne zniżki przy korzystaniu z gminnych obiektów
i atrakcji.

Gmina Trzebnica od lat aktywnie wspiera profilaktykę nowotworową w Polsce. Decyzją burmistrza Marka Długozimy od 2013 roku gmina prowadzi bezpłatny program szczepień profilaktycznych dziewczynek przeciwko wirusowi
brodawczaka ludzkiego (HPV). Każdorazowa akcja szczepień poprzedzona zostaje działaniami edukacyjnymi i informującymi o profilaktyce i szczepieniach
ochronnych.
90 % osób poddanych szczepieniu.
Także częstość występowania stanów przednowotworowych u kobiet
szczepionych jest znacząco niższa.
Przedstawiając dane medyczne,
doktor wyjaśnił, że największa skuteczność szczepionki zauważalna
jest u 12 i 13-letnich dziewczynek.
Jest to najlepszy czas na rozpoczęcie prewencji. Trzeba pamiętać, że
badania cytologiczne są skuteczną
metodą wykrywania stanów przednowotworowych szyjki macicy, ale
nie zapobiegają ich powstaniu.
Na zakończenie spotkania prezes
Gminnego Centrum Medycznego
TRZEBNICA-ZDRÓJ Elżbieta Rezler poinformowała licznie zgormadzonych rodziców o procedurach
związanych ze szczepieniem przeciwko wirusowi HPV: – Szczepienia
są bezpłatne, dobrowolne i skierowane do dziewcząt urodzonych w 2004
i 2005 roku. Na podstawie otrzyma-

rosło już wiele mitów. Nie wolno się
bać zadawania pytań, ale też należy
uodpornić się na niesprawdzone informacje, sprawdzać źródła, a przy
jakichkolwiek wątpliwościach warto
zasięgać opinii lekarza. Stąd to dzisiejsze spotkanie informacyjno-edukacyjne zorganizowane tutaj dla
Was, drodzy rodzice.
Prelekcję poprowadził ginekolog
i onkolog dr n. med. Michał Maciejewski. W swoim wykładzie szeroko
opowiedział i przedstawił dane statystyczne dotyczące problematyki
szczepień ochronnych i zachorowań
na choroby nowotworowe w Polsce
i na świecie. Doktor zwrócił szczególną uwagę na liczne metody profilaktyki w walce z rakiem szyjki
macicy, wśród których szczepionka
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV wciąż pozostaje
najskuteczniejszą. Zapobiega ona
zmianom nowotworowym u ok.

▶ Pr z y by ł yc h na p re l e kcj ę d r n . m e d . M ic ha ł a M ac iej ews k ie -

go z D o lnoś l ąs k ie go Ce nt ru m O nko l o g ii we Wr o c ł awiu
p r z y wit a ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a .

nych zgód rejestrujemy dziewczynki
na pierwsze szczepienie, o terminie
którego będziemy powiadamiać
telefonicznie. Pełen cykl szczepień
obejmuje podanie 3 dawek szczepionki w czasie 6 miesięcy. Dziecku
powinien towarzyszyć rodzic lub
opiekun prawny. Osoby niezadeklarowane w naszej przychodni zobowiązane są do dostarczenia w dniu

szczepienia karty szczepień dziecka.
Wszelkich szczegółowych informacji można uzyskać oraz złożyć
formularz zgody w Punkcie Szczepień w Poradni dla Dzieci w Gminnym Centrum Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ, które mieści się przy
ulicy Kościuszki 10.
[at]

30 listopada burmistrz podpisał
stosowną umowę z Lilianną Sicińską, Dolnośląską Koordynatorką
Ogólnopolskiego Programu KDR.
Karta Dużej Rodziny to system
zniżek i dodatkowych uprawnień
dla rodzin 3+, które obowiązują
zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
Posiadacze karty mają możliwość
tańszego korzystania z oferty instytucji kultury oraz ośrodków
rekreacyjnych na terenie całego
kraju. Karta ułatwia więc wielodzietnym rodzinom dostęp do
rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
– Karta Dużej Rodziny jest programem Ministerstwa Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej. Jej posiadacze od 1 grudnia będą mogli
z 20% zniżką korzystać z obiektów znajdujących się na terenie
Gminy Trzebnica. W tym miejscu
chciałam zaznaczyć, że jest to setna umowa podpisana w tym roku
w naszym województwie, ale jednocześnie wspomniana gmina jest

pierwszą, która zdecydowała się
na taki krok i wyszła naprzeciw
potrzebom wszystkich rodzin wychowujących trójkę i więcej dzieci.
Tym samym potwierdziła, że jest
przyjazna rodzinie i konsekwentnie uprawia politykę prorodzinną.
Ma to też swoje odzwierciedlenie
w ilości dzieci, które tu mieszkają,
rodzinach, które właśnie w Trzebnicy odnajdują swoje miejsce do
życia oraz inwestycjach, które powstają z myślą o rodzinie – powiedziała Lilianna Sicińska.
– Gmina Trzebnica jest gminą
wspierającą rodziny. Jako drudzy
po Wrocławiu wprowadziliśmy
w życie program wsparcia dla rodzin wielodzietnych „Trzebnicka
Rodzina 3+”. Do dziś skorzystało
z niego ponad 300 rodzin. Program został wyróżniony, zdobywając drugie miejsce w konkursie
„Dolny Śląsk Przyjazny Rodzinie”
zorganizowanym przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego. Teraz chcemy, by z naszych atrakcji
i licznych inwestycji, na preferenart
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▶ Dolnośląska Koordynator Ogólnopolskiego Programu Kar t y Dużej Rodziny Lilianna
S i c i ń s k a i B u r m i s t r z G m i n y Tr z e b n i c a M a r e k D ł u g o z i m a t u ż p o p o d p i s a n i u u m o w y
partnerskiej.

cje w edukację, zdrowie, kulturę,
sport, rozrywkę i rekreację. Chcę,
by każda rodzina zamieszkująca
naszą gminę, bądź poszukująca
swojego miejsca do życia, odnajdywała u nas wszystko, co zaoferować mogą miasta większe od nas.
Jednocześnie zapewniamy rodzinną atmosferę, życie bez zgiełku,
pośpiechu, dużych odległości, ale
z poczuciem bezpieczeństwa.
Kartę Dużej Rodziny mieszkańcy Trzebnicy mogą wyrobić
w Urzędzie Miejskim. Wszystkich

cyjnych zasadach korzystały też
rodziny spoza naszej gminy, które
często już teraz odwiedzają Gminny Park Wodny, Strefę Aktywności, czy Gminne Centrum Kultury
wraz z Kinem Polonia 3D – mówi
burmistrz Marek Długozima i dodaje: – Rozwijając naszą gminę,
jako jeden z priorytetów, zawsze
stawiam dobro rodziny. Stąd program „Trzebnicka Rodzina 3+”,
stąd moja decyzja o przystąpieniu
do „Ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny”, a także liczne inwestys
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Darmowy Kredyt na Święta!

▶ W s wo im w y k ł ad z ie d r M ac iej ews k i p r z y b li ż y ł te m at p r o f il ak t yc z ne go
s zc ze p ie nia d z iewc z y ne k p r ze c iwko wiru sowi H PV.
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Gmina Trzebnica przyjazna rodzinie

Program szczepień

W piątek 24 listopada o godzinie
17:30 odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie z doktorem nauk
medycznych Michałem Maciejewskim z Dolnośląskiego Centrum
Onkologii we Wrocławiu, w którym
udział wzięli zaproszeni rodzice.
Wszystkich przybyłych na prelekcję przywitał burmistrz Marek
Długozima: – Biorąc pod uwagę
rekomendacje zarówno polskich,
jak i światowych towarzystw medycznych oraz kierując się troską
o dobro i zdrowie przyszłych pokoleń trzebniczan, podjąłem decyzję
o przystąpieniu gminy do programu szczepień przeciwko HPV. Do
tej pory z programu skorzystało
ponad 400 dziewczynek, a w tym
roku może przystąpić ponad 260 kolejnych, urodzonych w 2004 i 2005
roku – poinformował burmistrz
i dodał: – Trzeba pamiętać o tym,
że wokół szczepień ochronnych na-

8.12.2017

Za kilka dni Boże Narodzenie - czas odpoczynku
i spotkań z rodziną przy suto zastawionym stole. Dla
wielu z nas to także okres, w którym radość z nadchodzących Świąt przysłaniają myśli: czy organizacja świątecznego śniadania lub zakup prezentów dla
dzieci nie nadwyrężą za mocno domowego budżetu?
Jeśli nie mamy oszczędności, wyjściem z takiej sytuacji może okazać się kredyt gotówkowy. Gdy jednak
zdecydujemy się pożyczyć pieniądze, musimy zrobić
to rozsądnie, żeby po świętach nie martwić się jeszcze bardziej. Dlatego warto skorzystać z Darmowego
Kredytu dla nowych Klientów Getin Banku.

A

Darmowy Kredyt Getin
Banku to oferta, w ramach której prowizja, oprocentowanie
i ubezpieczenie wynoszą dokładnie 0 zł. Bank nie obciąża
kredytobiorcy żadnymi dodatkowymi kosztami. W praktyce
oznacza to, że spłacając kredyt,
oddamy do Banku dokładnie
tyle samo pieniędzy, ile pożyczyliśmy. W zależności od potrzeb, może to być kwota od 500
do 2 000 zł. Okres spłaty wynosi
12 miesięcy, co pozwala na do-

pasowanie wysokości miesięcznej raty do indywidualnych
możliwości kredytobiorcy.
Oferta Darmowy Kredyt
skierowana jest do nowych
Klientów, którzy na dzień złożenia wniosku kredytowego nie
posiadają w Getin Banku żadnego produktu (kredytowego,
depozytowego, kartowego lub
rachunku osobistego). O kredyt
mogą starać się osoby ze stałym
źródłem dochodu, zameldowane w Polsce.

Getin Bank kieruje się prostymi i jasnymi zasadami
udzielania kredytów gotówkowych. Dzięki takiemu podejściu, Klienci mogą liczyć na
minimum formalności oraz
wsparcie profesjonalnego Doradcy, który pomaga przejść
przez cały proces kredytowy.
Pozwala to zrealizować wypłatę
środków nawet podczas jednej
wizyty w placówce.
Aby ubiegać się o Darmowy
Kredyt, przyjdź z dowodem
osobistym do placówki Getin Banku w Trzebnicy przy
ul. Daszyńskiego 67, tuż przed
wejściem do Rynku. Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 17:00.
W przypadku dodatkowych
pytań serdecznie zapraszam do
kontaktu.
Doradca kredytowy
Tomasz Ruchała
tel. 663116117
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jej posiadaczy uprawnia ona do
20% zniżki na ofertę proponowaną
przez Gminny Park Wodny Trzebnica-ZDRÓJ, Gminne Centrum
Kultury, Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ.
Więcej informacji na temat samego programu oraz wszystkich
partnerów i zaproponowane przez
nich zniżki odnaleźć można na
stronie https://rodzina.gov.pl/duza
-rodzina/karta-duzej-rodziny.
[sh]
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VI Zaduszki Myśliwskie

Dzięki staraniom burmistrza Marka Długozimy
Gmina Trzebnica jako pierwsza gmina w Polsce,
obok tych z Czech i Niemiec, została zakwalifikowana do udziału w międzynarodowym prestiżowym
programie pilotażowym „Acer for Education” oraz
„Microsoft dla edukacji”, który wiąże się z bezpłatnym wyposażeniem wybranych szkół podstawowych w laptopy firmy Acer oraz najnowocześniejsze oprogramowanie Microsoft w zakresie edukacji.

Jerzy Olszówka SDS.
– Dziękujemy, że możemy dziś
tu być i jako wspólnota braterska
myśliwych przy św. Jadwidze przeżywać czas zaduszek myśliwskich
– powiedział ks. proboszcz Krzysztof Dorna i dodał zwracając się do
kolegów i koleżanek: – Dziękuję, że
jesteście i z potrzeby serca stajecie
tu dzisiaj, żeby pamięcią obdarzyć
tych, którzy byli z nami i budowali tradycję łowiecką i wyrazić
im wdzięczność. Dodał również,
że wspólna modlitwa za zmarłych
Kolegów Myśliwych i zmarłe Koleżanki Diany jest okazją spotkania
braterskiego pomiędzy myśliwymi
z różnych kół łowieckich.
W homilii ks. dziekan Zdzisław
Paduch podkreślił rolę i znaczenie

▶ Wspólne zdjęcie przedstawicieli wsz ystkich kó ł łowieckich z burmistrzem Markiem
D ł u goz im ą ora z st arost ą Wal de m are m W yso c k im .

wypominków – tej szczególnej pamięci o tych, którzy odeszli. Przypomniał, że są wyrazem miłości
i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego tu na ziemi i tego, który
przeszedł już granicę śmierci.
Zaduszki Myśliwskie to spotkanie organizowane przez sześć Kół

Łowieckich odpowiedzialnych za
tereny łowieckie w Gminie Trzebnica: Koło Łowieckie RYŚ w Budczycach, Wojskowe Koło Łowieckie
nr 499 „Sokół” we Wrocławiu, Wojskowe Koło Łowieckie nr 401 TROP
we Wrocławiu, Koło Łowieckie
JASTRZĄB w Komarówce, Koło

Łowieckie SŁONKA w Grochowie oraz Koło Łowieckie DIANA
z Trzebnicy. Zaduszki myśliwskie
składały się z trzech części: uroczystej mszy św., modlitwy wypominkowej i braterskiego spotkania przy
posiłku.
[mw]

20 listopada, podczas spotkania
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy,
burmistrz Marek Długozima podpisał umowę z przedstawicielem
firmy Acer Konradem Wierzchowskim o przystąpieniu do programu „Acer for education”, którego
głównym celem jest udoskonalenie procesu nauczania przy użyciu nowoczesnych technologii. Na
spotkaniu omówiono szczegóły
współpracy oraz warunki umowy.
Program, w którym udział wezmą
trzy gminne placówki oświatowe:
Szkoła Podstawowa nr 1, 2 i nr 3
w Trzebnicy potrwa od 1 grudnia do końca czerwca 2018 roku
(z możliwością jej przedłużenia).
W każdej ze szkół zostanie wytypowana klasa, której uczniowie
i nauczyciel-koordynator otrzymają laptopy wraz z zainstalowanym
oprogramowaniem. W ramach

projektu firma Acer dostarczy 30
komputerów, natomiast 10 zostanie zakupionych ze środków budżetu Gminy Trzebnica.
27 listopada burmistrz spotkał
się także z nauczycielami, których
dyrektorzy szkół wyznaczyli na
koordynatorów. To właśnie oni
przez cały okres trwania projektu
będą opracowywać materiały promocyjne w postaci artykułów dotyczących udoskonalania procesu
edukacji przy pomocy otrzymanych urządzeń i oprogramowania.
Powstanie także specjalna strona
internetowa, na której będą zamieszczane informacje związane
z realizowanym przez gminę programem.
Burmistrz Marek Długozima
podkreśla, że konsekwentnie dąży
do rozwoju infrastruktury i poprawy warunków nauczania w całej

R

▶ Ur o c z yst a ms z a ś w. s p rawowana p r ze z k s . d z ie k ana Zd z is ł awa Paduc ha .
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Rozwój cyfryzacji w szkołach

23 listopada w bazylice pw. św. Bartłomieja Ap.
i św. Jadwigi Śląskiej tradycyjnie uczczono mszą
świętą zmarłych Braci Myśliwych i Leśników.
W uroczystej eucharystii na zaproszenie Kół Łowieckich udział wziął Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima. Mszy Świętej przewodniczył ks.
dziekan Zdzisław Paduch, któremu towarzyszyli:
ks. proboszcz Krzysztof Dorna, ks. dziekan Jerzy
Olszówka SDS oraz Diecezjalny Kapelan Myśliwski
Okręgu Wrocławskiego ks. Witold Hyla.
Już po raz szósty członkowie
Kół Łowieckich spotkali się, by
wspólnie podczas modlitwy wspomnieć kolegów i koleżanki, którzy
odeszli do wieczności. Nabożeństwo rozpoczęło się od wprowadzenia pocztów sztandarowych
kół łowieckich przy dźwiękach instrumentów Zespołu Sygnalistów
Myśliwskich Zarządu Okręgowego
Polskiego Związku Łowieckiego
we Wrocławiu, pod przewodnictwem Andrzeja Wystygło.
Zebranych mieszkańców, całą
brać myśliwską oraz przedstawicieli lokalnych władz samorządowych: burmistrza Marka Długozimę oraz starostę Waldemara
Wysockiego przywitał i zaprosił
do wspólnej modlitwy ks. dziekan

8.12.2017
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▶ Ko l ej ną c zę śc ią u ro c z ystośc i był a ko l acj a , p o dc z as k tórej myś liwi wsp o minali t yc h , k tór z y o de s z li. N a z dj . min . inicj ator z adu s ze k k s . K r z ys z to f
D orna .
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▶ Podpisanie umow y z wiązanej z prz ystąpieniem Gminy Trzebnica do prestiżowego progra-

mu „ Acer for Education” i „Microsof t dla edukacji ”. Na zdjęciu burmistrz Marek D ługozima,
przedstawiciel f irmy Acer Konrad Wierzchowsk i oraz pracownic y Wydzia łu Poz ysk iwania
Fundusz y: nac zelnik Pawe ł Ziembińsk i oraz Ewa Brzegowska.

gminie. – Postęp technologiczny, jaki obserwujemy na całym
świecie, nie omija także systemów
edukacyjnych. Uważam, że nasze
dzieci, podobnie jak te w krajach
wysoko rozwiniętych, również zasługują na to, by uczyć się w nowoczesnych placówkach wyposażonych w nowe technologie. Dzięki
rozwiązaniom informatycznym,
jakie oferuje program „Acer for
Education” uczniowie będą mogli

K
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zdobywać wiedzę i rozwijać swoje
umiejętności w bardziej atrakcyjny
sposób. Lekcje urozmaicone materiałami multimedialnymi będą
ciekawsze, nauczycielom zaś pozwolą lepiej monitorować pracę
podopiecznych – powiedział burmistrz i dodał: – Przypomnę, że
to nie jedyny program rozwijania
infrastruktury w gminnych szkołach. Niedawno przystąpiliśmy do
rządowego programu „Aktywna

M

A

tablica”, w ramach którego cztery
gminne szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne tj. tablice i monitory interaktywne, projektory oraz nagłośnienie.
Kolejnym etapem będzie szkolenie nauczycieli-koordynatorów
w zakresie obsługi komputera i zarządzania całym systemem.
[mc]
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Uczeń Ryszarda Kocięby nagrodzony Laurem Chirurgii Ręki
Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i wkład
w rozwój chirurgii ręki w Polsce profesora Jerzego
Jabłeckiego, kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Replantacji Kończyn Chirurgii
Ręki Szpitala im św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
po raz kolejny zostały docenione. 15 września Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki uhonorowało
profesora Laurem Chirurgii Ręki.
Profesor Jerzy Jabłecki jest absolwentem wrocławskiej Akademii Medycznej (1978 r.). I stopień
specjalizacji z chirurgii ogólnej
zdobył w 1981 r., drugi natomiast
– 1986 r. Był uczeniem profesora
Ryszarda Kocięby – twórcy polskiej szkoły traumatologii ręki. To
pod jego kierunkiem uzyskał tytuł
doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Ocena wyników replantacji kończyn górnych”.
W 2003 r. osiągnął kolejny szczebel
w karierze naukowej – habilitację.
Tytuł profesora otrzymał w 2011
roku. Jest kierownikiem Oddziału
Chirurgii Ogólnej w Szpitalu im.
Św. Jadwigi Śl. Wraz z zespołem
chirurgów jest twórcą Polskiego
Programu Przeszczepiania Kończyn Górnych. Członek zarządu
kilku krajowych i zagranicznych
towarzystw naukowych. W 2014
roku odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Or-

deru Odrodzenia Polski. Członek
Arcybiskupiej Społecznej Rady
Konsultacyjnej. W ciągu swojej kariery zawodowej odbył staże zagraniczne w Szwajcarii, Austrii, Danii
i Niemczech. W ubiegłym roku 19
września, na wniosek burmistrza
Marka Długozimy otrzymał tytuł
„Zasłużony dla Gminy Trzebnica”.
– Gratuluję kolejnego sukcesu, na
który profesor Jerzy Jabłecki zapracował swoją wieloletnią i ciężką pracą. Cieszę się, że trzebnicki
Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej
mogą rozsławiać jej efekty, a sam
profesor Jabłecki tak wspaniale
kontynuuje dzieło swojego mentora Ryszarda Kocięby. Życząc
kolejnych osiągnięć, wyrażam
również nadzieję na dalsze udane
lata współpracy – powiedział burmistrz Marek Długozima, gratulując przyznanej nagrody.
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki jest „ojcem” niezwykłych

▶

W 2 016 r o k u p r o f e s o r J a b ł e c k i o t r z y m a ł z r ą k b u r m i s t r z a
M a r k a D ł u g o z i my m e d a l „ Z a s ł u ż o ny d l a G m i ny Tr z e b n i c a ”.

osobowości, które tworzą wybitnej
klasy zespół lekarzy specjalistów.
Osiągnięcia trzebnickich chirurgów są doceniane przez środowisko medyczne nie tylko w kraju,
ale i za granicą. To oni swoimi
sukcesami rozsławiają Trzebnicę
i szpital, który jest jednym z trzech
najlepszych ośrodków w Europie,
oraz piątym na świecie.
Jak mawia uczeń prof. Jabłeckiego lek. Tobiasz Szajerka: – Nasz
szef, nie jest tylko szefem, ale jest
naszym ojcem zawodowym.
Sam profesor Jabłecki często zaś

wspomina, że osiągnięcia trzebnickich chirurgów to wkład wielopokoleniowy. Dość często przywołuje też sylwetki osób takich jak
prof. Ryszarda Kocięba, dr Piotr
Mozalewski czy instrumentariuszka siostra Hilga Brzoska, którzy za
sprawą pionierskiej operacji przyszycia ręki rozsławili Trzebnicę na
całym świecie. Dziś spożywamy
owoce ich pracy.
Przypomnijmy, że 27 października minęła 46. rocznica pierwszej
w Polsce, trzeciej w Europie i siódmej na świecie udanej operacji re-

▶

Pr o f. d r h a b. n . m e d . J e r z y
Ja b ł e c k i z os t a ł u h o n o r owa ny L au r e m Chi ru r g i i R ę k i .

plantacji ręki, którą w Szpitalu im.
św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy przeprowadził zespół chirurgów pod
kierownictwem śp. prof. Ryszarda
Kocięby. To właśnie prof. Jerzy Jabłecki wraz z trzebnickimi chirurgami kontynuuje dzieło nieżyjącego chirurga.
Marlena Cielińska-Dziadosz
Pełnomocnik Dyrektora ds. praw pacjenta
[mc]

Wieczór poetycki w artKawiarni
Na zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy Gminnej i Miejskiej Bibliotece w Trzebnicy 22 listopada odbyło się spotkanie
z trzebnicką poetką Ireną Prostak. Wieczór z poezją zatytułowano „Czyli
skąd to się wzięło?”.
Irena Prostak należy do trzebnickiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza”,
a swoje poetyckie zainteresowania
rozwija pod czujnym okiem pro-

wadzących warsztaty literackie:
Anny Marii Musz i Stefana Jurkowskiego. Jak mówi sama o sobie
jest „poetycką debiutantką. Inni
zaś mówią o niej, że „jej poetycki

kierunek słów wytycza drogę dla
wielu myślących – nie tylko – odbiorców wnętrza jej słów”.
Na wieczór poetycki z panią Ireną, który odbył się w trzebnickiej

artKawiarni licznie przybyli m.in.
członkowie DKK oraz SUTW „Tęcza”. Spotkaniu towarzyszył wyjątkowy nastrój. Blask świec oraz
gra kolorów w połączeniu z twórczością poetki dostarczyły słuchaczom niezapomnianych wrażeń
i refleksji.
Pani Irena podzieliła się swoje utwory tematycznie. Najpierw
zaprezentowała wiersze o swoim

rodzinnym mieście Rozowry oraz
o Trzebnicy – obecnym miejscu
zamieszkania. Pojawiły się także utwory o przyrodzie, o przemijaniu młodości i urody. Każdy
wiersz był nagradzany gromkimi
brawami. Wkrótce ukaże się jej debiutancki tomik „Smak razowca”.
Zachęcamy do zapoznania się poezją pani Ireny.
[mc]

„Przerażenie”
Pożółkła fotografia
wypadła z pudełka
roześmiana twarz
patrzy z portretu
to jestem ja?
ależ ta fotografia
się postarzała…

▶

Tr z e b n i c k a p o e t k a I r e n a P r o s t a k z a prezentowała swoją twórczość.

▶

Irena Prostak
Na wieczór poetycki w artKawiarni przybyli m.in. członkowie klubu DKK oraz
S t o w a r z y s z e n i a U T W „Tę c z a ”.
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Mityng Gimnastyczny Olimpiad Specjalnych

Ceremonię otwarcia IX Dolnośląskiego Mityngu Gimnastycznego Olimpiad Specjalnych rozpoczęła uroczysta defilada, po której
wszystkich zawodników i przybyłych gości przywitały: dyrektor
Powiatowego Zespołu Specjalnych
Placówek
Szkolno-Wychowawczych Mieczysława Gruba oraz
dyrektor PZS nr 1 Kamila Możdżeń-Berbeć. Następnie wspólnie
odśpiewano hymn igrzysk, natomiast słowa przysięgi Olimpiad
Specjalnych: „Pragnę zwyciężyć,
lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,
niech będę dzielny w swym wysiłku” wypowiedział członek klubu
„Sprinter” Trzebnica, wielokrotny zdobywca nagród, wieloboista
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Szanghaju (2007 r.) i Atenach (2011 r.) Paweł Korzeniowski.
Przysiędze towarzyszyło wciągnięcie na maszt oficjalnej flagi olimpiady.
W tegorocznych zawodach
wzięło udział 86 zawodników
z dziesięciu klubów Olimpiad Specjalnych z Dolnego Śląska: „Jeżyk”
ze Lwówka Śląskiego, „Jeżyki”
z Wałbrzycha, „Junior” z Milicza, „Olimpijczyk” z Bolesławca,
„Promyk” z Wojcieszowa, „Rejnmen” z Wrocławia, „Handicap”
z Wrocławia, „Pragnę Zwyciężyć”
z Jeleniej Góry, „Sokół” ze Żmigrodu oraz „Sprinter” z Trzebnicy. Uczestnicy startowali w takich
konkurencjach jak: ćwiczenia na
kółkach, na koniu z łękami, na
drążku, na poręczach równole-

głych i asymetrycznych, na równoważni, ćwiczenia wolne oraz
skok gimnastyczny. Sportowców
oceniali nauczyciele wychowania
fizycznego Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy wraz
z uczniami. Swojego wsparcia
udzieli także wolontariusze z klasy III AG. Po każdej konkurencji
zwycięzcom wręczono zasłużone
medale.
Klub OS „Sprinter” – Trzebnica
po raz kolejny pokazał swoją siłę
i wielkiego ducha walki, zdobywając pierwsze miejsce w ogólnej
klasyfikacji wieloboistów. Niezwykłymi umiejętnościami gimnastycznymi wykazała się także
trzebniczanka Aleksandra Mandryga.
Komitet organizacyjny IX
Dolnośląskiego Mityngu Gimnastycznego Olimpiad Specjalnych
w składzie: Mieczysława Gruba,
Lila Zajączkowska i Renata Andruszków składa podziękowania za zaangażowanie i pomoc
w przygotowaniu olimpiady: nauczycielom i pracownikom Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Trzebnicy, dyrektor PZS nr 1
Kamili Możdżeń-Brebeć, nauczycielom, wolontariuszom uczniom
klasy III AG wraz z wychowawczynią Cecylią Pawlik-Kądziołką
i wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób włączyli się w organizację
zawodów.
[mc]
R
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Zatrudnienie osób niepełnosprawnych apel do pracodawców
Gmina Trzebnica we współpracy z Wrocławskim
Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych zorganizowała, we wtorek 21 listopada w Urzędzie Miejskim
w Trzebnicy, spotkanie dla pracodawców małych,
średnich i dużych przedsiębiorstw. Głównym tematem było zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął
burmistrz Marek Długozima.

W środę 22 listopada mury hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy po
raz dziewiąty gościły zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z Klubów Olimpiad
Specjalnych z całego województwa. Organizatorem zawodów był Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska – rejon Dolnośląski,
a współorganizatorami Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Trzebnicy oraz Klub Olimpiad Specjalnych
„Sprinter” – Trzebnica.

Spotkanie poprowadziły Agata
Dzieciuchowicz oraz Marta Ba-

▶
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biarz z Wrocławskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych, który

od 15 lat realizuje program zatrudnienia wspomaganego, obecnie
w ramach dwóch projektów: „Aktywni Razem 2 – partnerstwo na
rzecz wspomaganego zatrudniania osób z niepełnosprawnością
na otwartym rynku pracy” oraz
„Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego
osób niepełnosprawnych”. Oba
projekty są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych. Ich celem jest
przede wszystkim pomoc osobom
z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi

oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które mają trudności w samodzielnym znalezieniu
i utrzymaniu pracy. Jednak, aby
to osiągnąć konieczne jest zainteresowanie tematem zatrudnienia
osób niepełnosprawnych lokalnych pracodawców, w tym wypadku tych działających na terenie
Gminy Trzebnica oraz zapoznanie
ich z korzyściami wynikającymi
z przystąpienia do projektu.
Właśnie z tego powodu zorganizowano spotkanie informacyjne,
podczas którego przedstawicielki
WSON zapoznały przedsiębiorców

z sytuacją osób niepełnosprawnych
w Polsce w kontekście aktywizacji
zawodowej. Następnie przeszły do
omówienia jednej z form zatrudnienia osób na otwartym rynku
pracy tzw. zatrudnienia wspomaganego przy wsparciu trenera
pracy. Panie przedstawiły także
plusy i minusy widziane oczami
pracodawcy związane z przyjęciem do pracy osoby niepełnosprawnej oraz udzieliły informacji,
jak otrzymać dofinansowanie ze
środków PFRON dla pracodawców
z tytułu zatrudnienia pracownika
niepełnosprawnego.
[mc]
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Echo z dna serca

Seniorzy z Wałbrzycha odwiedzili Trzebnicę

W niedzielę 26 listopada w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Boleścinie zespół „Mozaika” ze Skarszyna zaśpiewał znane piosenki z czasów młodości, przywołując tym samym wiele przyjemnych
wspomnień u licznie zebranej publiczności. Ci,
którzy tego dnia wysłuchali koncertu, mogli sobie
pozwolić na chwilę refleksji.

Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku „Tęcza”
w Trzebnicy w ramach realizacji zadania publicznego w roku 2017 pn. „Akademia Seniora” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej na rzecz Aktywizacji
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 gościło 24 listopada 50-osobową grupę seniorów ze
Stowarzyszenia „Radość Życia” z Wałbrzycha.
Członkowie obu stowarzyszeń
spotkali się w sali retro Gminnego Centrum Kultury. Na miejscu
przybyłych gości przywitali Burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima oraz prezes SUTW
„Tęcza” Irena Kahalik.
– Pragnę powitać Państwa serdecznie w Trzebnicy – mieście,
które łączy w sobie bogatą historię
z dynamicznym rozwojem i nowoczesnością. Cieszę się, że w ramach przyjaznej współpracy wraz
z trzebnickim Uniwersytetem III
Wieku możemy dzisiaj Państwa
tutaj gościć. Mam nadzieję, że wizyta w naszym mieście będzie ciekawym doświadczeniem i na długo pozostanie w Państwa pamięci
– powiedział burmistrz i dodał: –
Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić
ten czas spędzony na zwiedzaniu
Trzebnicy, zapraszam wszystkich
Państwa do nowej kręgielni.
Grupę seniorów z Wałbrzycha
po Trzebnicy oprowadziła Anna
Bajak, która przybliżyła słucha-

▶

23

8.12.2017

Inspiracją dla zespołu był wiersz
Leopolda Staffa „Ars poetica”, zaczynający się słowami: „Echo z dna
serca, nieuchwytne”. W repertuarze
koncertu znalazły się takie utwory
jak: „Goniąc kormorany” Piotra
Szczepanika, „Nic dwa razy się nie
zdarza” Wisławy Szymborskiej czy
„Dwa światy” Maryli Rodowicz.
Również wiersz Michała Bałuckiego „Góralu, czy Ci nie żal?, znany
także pod tytułem „Za chlebem”,
w wykonaniu zespołu „Mozaika”
odzyskał swoją pierwotną poetycką
wymowę. Prezentując wspomniane utwory artyści chcieli dotrzeć
do wspomnień głęboko ukrytych
w sercach słuchaczy. Ta liryczno

czom historię miasta. Goście zwiedzili m.in. bazylikę św. Jadwigi Śl.
oraz trzebnicki rynek. Następnie
udali się do Strefy Aktywności Fizycznej, gdzie oddali się rozrywce,
jaką jest gra w kręgle. Jak się okazało, był to znakomicie spędzony
czas.
Na zakończenie uczestnicy wycieczki odwiedzili Małe Muzeum
Ludowe u Kowalskich w Marcinowie. Tutaj czekał na nich gorący poczęstunek i szereg atrakcji.
O gości zadbał nie kto inny jak
Marian Kowalski – gospodarz
i właściciel muzeum, który na początek z wielką pasją opowiadał
o swojej kolekcji, a następnie wraz
z wnukiem Natanem zabawiał całe
towarzystwo muzyką i wspólnym
śpiewem.
Seniorzy ze Stowarzyszenia
„Radość Życia” z Wałbrzycha byli
zachwyceni pobytem na ziemi
trzebnickiej i zapewnili, że jeszcze
nie raz przyjdą w te strony.
– Pragnę serdecznie podzięko-
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wać wszystkim, którzy pomogli
w przyjęciu grupy seniorów z Wałbrzycha oraz za to, że tak wspaniale
zaopiekowali się naszymi gośćmi.

Szczególne wyrazy wdzięczności
kieruję w stronę naszego wspaniałego gospodarza, burmistrza
Marka Długozimy, który po raz

kolejny pokazał wielkie serce
i wsparł działania naszego stowarzyszenia – mówiła prezes SUTW
„Tęcza” Irena Kahalik.
[mc]

-muzyczna uczta była prawdziwym
manifestem wartości.
Zespół „Mozaika” ze Skarszyna istnieje od 2012 roku. Tworzy
go dwadzieścia osób, dla których
śpiew jest radością i lekarstwem na
wszystko. Swoją miłością do muzyki chętnie dzielą się z innymi.
Ich występy uświetniają imprezy
i wydarzenia organizowane na terenie Gminy Trzebnica i nie tylko.
Zespół śpiewał m.in. na gminnych
dożynkach i trzebnickim kiermaszu wielkanocnym. Na swoim
koncie ma też liczne koncerty w sąsiednich gminach.
[mc]

Podziękowania
Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności Panu Burmistrzowi Gminy Trzebnica
Markowi Długozimie za wsparcie i pomoc w zakupie nowych strojów dla zespołu.
Dziękujemy także sołtysowi Skarszyna Kamilowi Ankarowi za udzielenie
dofinansowania z funduszu sołeckiego.
Zespół „Mozaika” ze Skarszyna

Dzieci pomagają
Dzieci z Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały oraz Przedszkola nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy po raz kolejny włączyły
się w akcję zbiórki na rzecz potrzebujących
zwierząt i przyniosły do Urzędu Miejskiego
zgromadzone wcześniej dary.

„3. Trzebnicka Zbiórka na Rzecz
Bezdomnych Zwierząt” to wspólna
inicjatywa Gminy Trzebnica i Trzebnickiego Klubu Psa, objęta honorowym patronatem burmistrza Marka
Długozimy. Na terenie Trzebnicy
w wyznaczonych punktach do 24
listopada można było przynieść to
wszystko, co potrzebne jest zwierza-

kom w schroniskach, aby przetrwać
zimę, czyli akcesoria, karmy, koce
itp. Przedszkolaki z myślą o czworonożnych przyjaciołach postanowiły zaangażować się w zbiórkę i wraz
z nauczycielami, a także z pomocą
rodziców uzbierały w przedszkolach
pełne torby darów, które następnie
złożyły w jednym z punktów zbiórki

– w holu Urzędu Miejskiego. – Dziękuję dzieciom za ich zaangażowanie
oraz pomoc dla potrzebujących
zwierząt, a nauczycielom za uczulanie swoich podopiecznych na potrzeby innych oraz pobudzanie ich
naturalnej wrażliwości – powiedział
burmistrz Marek Długozima.
[mc]
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Dyżury informacyjne PGNiG
dla mieszkańców Gminy Trzebnica,
ws. kompleksowej wymiany ogrzewania,
na zasilane gazem ziemnym

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Trzebnica środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z WFOŚiGW we Wrocławiu informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań na rok 2018.
W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Trzebnica, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich obiektów, zobowiązani są do złożenia
DEKLARACJI przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica.
Deklarację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica). Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
UWAGA
Warunkiem zaklasyfikowania się do dofinansowania jest konieczność figurowania nieruchomości w inwentaryzacji przeprowadzonej w terenie w zakresie ilości
i miejsc występowania azbestu i wyrobów zawierających azbest, która stanowi załącznik Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Trzebnica.
Dofinansowanie do wysokości 85% kosztów obejmuje demontaż, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonanie nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć
we własnym zakresie
Więcej informacji oraz druki deklaracji można uzyskać w Wydziale Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pok. 87, tel. 071/388-81-76
oraz na stronie www.eko.trzebnica.pl

Na mocy umowy o współpracy zawartej przeze mnie z PGNiG zapraszam
mieszkańców Gminy Trzebnica do współpracy w ramach Programu „Przełącz
się na gaz”. Projekt umożliwia kompleksową wymianę systemu ogrzewania,
na zasilany gazem ziemnym.
Wrocław jako stolica Dolnego Śląska ma coraz większe problemy związane ze smogiem, my tego problemu nie mamy, czego dowodem są prowadzone przez nas
badania klimatu. Co więcej działamy prewencyjnie, by taki problem nie zaistniał
w przyszłości. Stąd to porozumienie, które pomoże nam prowadzić akcje edukacyjne
i promocyjno-reklamowe zachęcające mieszkańców do wymiany pieców na proekologiczne.
Gazowa spółka zapewnia kompleksowe wsparcie merytoryczne i doradcze. PGNiG
ułatwi też kontakt i współpracę z jej partnerem technicznym, który pomaga m.in.
w instalacji ekologicznego kotła na preferencyjnych warunkach. Konsultacje-dyżury będą organizowane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy (pl. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 1). Rozpoczną się od stycznia 2018r. i będą odbywały się raz w tygodniu, we czwartki w godz. od 12.00 do 15:30.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica
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„Przyjazne dusze” – historia, wydaje się, dość prosta – klarowny morał
i obowiązkowy happy end. Bezdzietne małżeństwo w średnim wieku,
Jack i Suzie Cameron (Wojciech Dąbrowski i Katarzyna Skoniecka) toną
podczas wakacji we Włoszech i po-

▶

Burmistrz Gminy Trzebnica
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W piątek 1 grudnia, na zaproszenie burmistrza Marka
Długozimy, po raz kolejny wystąpił Wrocławski Teatr
Komedia. Tym razem na scenie kina Polonia 3D w Gminnym Centrum Kultury wystawił spektakl pt.: „Przyjazne
dusze”. To już drugie w ostatnim czasie, po „Szalonych nożyczkach” przedstawienie, które wyjazdowo zagrali dla
licznie zgromadzonej publiczności znakomici aktorzy.
nieważ Jack nawet po śmierci pozostaje nieprzejednanym ateistą, para
zamiast do nieba, wraca do swojego
domu pod Londynem. Jako duchy
Jack i Suzie spędzają czas na wspomnieniach o minionym życiu oraz
płatają figle agentowi nieruchomo-

ści Markowi Websterowi (Krzysztof
Grębski), który usiłuje wynająć ich
dom. Sytuacja zmienia się w chwili,
kiedy na wynajem decyduje się młode małżeństwo, Simon i Mary Willis
(Radosław Kasiukiewicz i Natalia
Jesionowska). Ona jest ciepłą i dobrą
żoną swojego męża. On – początkującym pisarzem. Spodziewają się
dziecka. Nowi lokatorzy na początku nie są mile widziani, z czasem
jednak Cameronowie coraz bardziej
interesują się problemami młodej
pary i zaczynają wręcz uczestniczyć
w ich rodzinnym życiu. Postanawiają im pomóc przy wsparciu Anioła
Stróża.

Perypetie par dostarczyły widzom
wiele rozrywki. Obok anglosaskiego humoru ze sceny padły aktualne
żarty identyfikujące obecną sytuację społeczno-polityczną, a nawet
umiejscowione w Trzebnicy. Widzów to wyraźnie bawiło. W efekcie
widownia co chwilę rozbrzmiewała
gromkim śmiechem. Jednym słowem: sukces! Wydaje się jednak, że
scena należała do odtwórców drugoplanowych ról: teściowej Marty (Marzena Oberkorn) agenta nieruchomości Marka Webstera (Krzysztof
Grębski) oraz Anioła Stróża (znakomita Emilia Krakowska). Otrzymali
oni największy aplauz publiczności.

Druga część spektaklu, choć nie traci na humorze, wzrusza i pobudza
do refleksji nad przemijaniem, dotyczy spraw poważnych: wiary, uczuć
i ulotności życia. A mądre przesłanie
płynące z zakończenia potrafi wycisnąć nie jedną łzę.
Dyrektor Teatru Pan Wojciech
Dąbrowski w słowach pożegnania
widzów, wyraził uznanie dla wspaniałej sceny kina Polonia oraz podziękował burmistrzowi Markowi
Długozimie za kolejne już zaproszenie do Trzebnicy. Uchylił też rąbka
tajemnicy, że Teatr powróci do naszego miasta na początku lutego.
[at]

Kontakt dla zainteresowanych mieszkańców:
http://www.pgnig.pl/dla-domu/oferta/przelacz-sie
zmien.ogrzewanie@pgnig.pl
www.powietrzebezsmieci.pl

Marek Długozima
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Przedwojenna
Trzebnica i okolica

Reprezentantka i wicemistrzyni Polski trenerką w Polonii

Kasy oszczędnościowe w przedwojennej Trzebnicy.
Pierwsze kasy oszczędnościowe zaczęły powstawać w krajach
niemieckojęzycznych od połowy
XVIII wieku. Tradycja ta kultywowana była również w przedwojennej Trzebnicy, w której funkcjonowały dwie kasy oszczędnościowe:
miejska (Stadtsparkasse zu Trebnitz) i powiatowa (Kreis-Sparkasse). Budynek Miejskiej Kasy
Oszczędnościowej znajdował się
przy skrzyżowaniu Langestrasse (Daszyńskiego) i Klosterplatz
(Plac Klasztorny, dzisiaj w tym
miejscu jest ul. KS. Dz. W. Bochenka). Początkowo w opisy-

wanym budynku znajdował się
hotel wraz z restauracją o nazwie
Goldene Krone (Złota Korona).
W 1931 roku dyrektorem Miejskiej
Kasy Oszczędnościowej był Hugo
Rochlitz, zamieszkały przy ul.
Wilhelmstrasse 20 (obecnie ul. Św.
Jadwigi). Szachulcowy budynek
Miejskiej Kasy Oszczędnościowej
spłonął, jak większość sąsiedniej
zabudowy, w 1945 roku. Siedziba
Powiatowej Kasy Oszczędnościowej mieściła się przy ówczesnym
Placu Klasztornym (w miejscu
obecnej Jana Pawła II), w budynku
bliźniaczo podobnym do obecnego
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Domu Zakonnego Salwatorianów.
Powiatowa Kasa Oszczędnościowa
miała swój punkt wpłat przy ówczesnym Starostwie Powiatowym
oraz filię w Obornikach Śląskich
przy ul. Dworcowej 38. Powiatowa Kasa Oszczędnościowa zajmowała się przyjmowaniem wpłat
i depozytów, przyznawaniem kredytów, wydawaniem książeczek
oszczędnościowych, przechowywaniem wartościowych przedmiotów
w skarbcu. Niestety budynek ten
również spłonął w 1945 roku i nie
został odbudowany.

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.

▶

M i ej s k a
ś c i owa .

Kasa

Oszczędno-

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

Polonia Trzebnica zaprezentowała
nową trenerkę grup młodzieżowych.
Jest nią Joanna Bugajska – wicemistrzyni Polski i młodzieżowa reprezentantka naszego kraju.
	Nowa trenerka Polonii jest z futbolem związana od wielu lat. Jest
wychowanką Miedzi Legnica skąd
później trafiła do Zagłębia Lubin.
W barwach lubińskiego klubu zdobyła wicemistrzostwo Polski, przez
trzy sezony występowała w Ekstraklidze, czyli najwyższej klasie
rozgrywkowej w piłce kobiecej,
gdzie zagrała w czterdziestu pięciu

meczach. Była powoływana do reprezentacji Polski U-15, U-17 i U-19
i jako bramkarka z powodzeniem
radziła sobie między słupkami
w narodowych barwach.
Po tym jak drużyna żeńska w Lubinie została rozwiązana, wyjechała do Anglii, gdzie grała w zespole
Leicester City. Niedawno wróciła
jednak do Polski, zrobiła kurs tre-

nerski UEFA C i od października pracuje z młodzieżą w trzebnickim klubie, trenując dzieci w grupach żak
i orlik, którym będzie przekazywać
swoje bogate doświadczenie zdobyte podczas kariery zawodniczej.
- Dzięki temu, że pomaga nam
pan burmistrz Marek Długozima,
nasza akademia stale się rozwija.
Powstają nowe grupy młodzieżowe i potrzebni są nowi trenerzy.
W Trzebnicy mamy doskonałą bazę
i warunki, a to pozwala zatrudniać
nam takie osoby jak Joanna Bugajska, które w świecie piłki nie są anonimowe i mają spore osiągnięcia
– powiedział prezes TSSR Polonia
Kamil Kwaśniak.
[kk]
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Niezła runda Polonii
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Piłkarze Polonii Trzebnica zakończyli już rozgrywki w tym roku. Mają za sobą pierwszą
rundę po powrocie do IV ligi, w której mimo
wielkich osłabień spowodowanych kontuzjami, przegrali tylko pięć z piętnastu meczów.
Dotarli także do ćwierćfinału Pucharu Polski
strefy wrocławskiej.
Start sezonu w wykonaniu białoniebieskich był piorunujący, ponieważ na inaugurację na trzebnickim
Stadionie Fair Play Arena pokonali
mistrza poprzednich rozgrywek
Foto-Higienę Gać 2:1. W następnej
kolejce udali się do Kłodzka, gdzie
zremisowali z tamtejszą Nysą 3:3
po bramce straconej w doliczonym
czasie gry. Później zaczęły się schody – porażka 1:3 z Unią Bardo i dwa
remisy z rzędu: z Orłem Ząbkowice
Śląskie (1:1) i bezbramkowy z Sokołem Wielka Lipa. Zaczęły się też
problemy ze zdrowiem u zawodników. Ze składu wypadł Sebastian
Szefner, przeciągała się rehabilitacja Przemysława Stasiaka, a urazu
barku nabawił się Rafał Miazgowski. Pomimo tego Polonia w szóstej
kolejce pokonała u siebie Sokoła
Marcinkowice 2:1. Tydzień później
trzebniczanie udali się do Wrocławia, gdzie rywalem był inny beniaminek Piast Żerniki. Tam znów pech
dał o sobie znać, bo Łukasz Kuczer
nie strzelił z rzutu karnego i mecz
zakończył się remisem 0:0.
	Ostatnie dni września to porażka przed własną publicznością 0:3
z Polonią-Stalą Świdnica. Postawa
zespołu w tym starciu i obniżka
formy sportowej całej drużyny spowodowała, że zarząd klubu podjął
decyzję o rozstaniu się z trenerem
pierwszego zespołu Sławomirem
Kołodziejem. Jego miejsce zajął
Paweł Tronina i jak się później okazało – był to trafny wybór. Nowy
szkoleniowiec zadebiutował meczem 1/8 finału Pucharu Polski z KS
Łozina i jego zawodnicy pokonali

rywala 4:1, awansując do ćwierćfinału (w rundzie wstępnej Polonia
pokonała na wyjeździe Zenit Międzybórz 2:0, a w pierwszej rundzie
Wratislavię po rzutach karnych).
Pierwszy mecz ligowy pod wodzą
trenera Troniny odbył się w Jaworzynie Śląskiej, gdzie w potyczce
z tamtejszą Karoliną padł remis 1:1.
Później jednak przyszedł bardzo
pechowy okres, który zaczął się od
meczu z Wiwą Goszcz – trzebniczanie obejrzeli dwie czerwone kartki
i przegrali 1:2. Do spotkania ze Śląskiem II Wrocław gracze TSSR przystępowali zdziesiątkowani przez
kontuzje i pauzy za kartki, a już
w trakcie meczu kolejni piłkarze
nabawili się urazów. Na rozgrzewce ze składu wypadł Łukasz Kuczer,
w pierwszych minutach kontuzja odnowiła się wspomnianemu
wcześniej Stasiakowi, który dopiero
co wrócił, a chwilę później z boiska
musiał zejść Piotr Kotyla, czego
efektem była porażka 0:3.
Wobec takiej sytuacji władze klubu we współpracy z trenerem zaczęły szybko reagować i do zespołu
zgłoszeni zostali juniorzy. W starciu
z Bielawianką jeszcze nie dało to
efektu, bo Polonia przegrała 0:2, ale
w następnych meczach okazało się,
że był to dobry ruch. W końcu nadeszły zwycięstwa. Najpierw w arcyważnym starciu z sąsiadem w tabeli
MKP Wołów, a potem z walczącą
o życie Pogonią Oleśnica. W ostatniej kolejce znów dał o sobie znać
pech i Sebastian Szefner obejrzał
w pierwszej połowie potyczki
z Górnikiem w Wałbrzychu czerwo-

▶

Rudę jesienną biało -niebiescy zakończyli na dwunastym miejscu w tabeli, które daje utrzymanie w IV lidze.

ną kartkę, ale drużyna dzielnie walczyła i wywiozła z ciężkiego terenu
cenny punkt. Gdyby nie wykluczenie przez sędziego Adriana Puchały
inaczej mógłby się potoczyć także
mecz ćwierćfinału Pucharu Polski
z Piastem Żmigród. Polonia grając
w dziesiątkę zdołała wyrównać stan
spotkania na 1:1, ale w końcówce
zabrakło już sił i grający ligę wyżej
rywal przeszedł do półfinału.
Biorąc pod uwagę liczbę kontuzji i liczne absencje za kartki, trzeba
uznać, że Polonia poradziła sobie
w kryzysowej sytuacji i wybrnęła
z niej obronną ręką, zajmując na
koniec roku dwunaste miejsce w tabeli, które daje utrzymanie w lidze.
Duża w tym zasługa Burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimy,
który wspiera klub finansowo i dzięki temu szkolenie młodzieży przy
Sportowej stoi na wysokim poziomie i właśnie ta młodzież pomogła
osiągnąć korzystne wyniki w trudnych momentach.
[kk]

Sport Track IV liga 2017/2018, grupa: dolnośląska wschód
Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

Foto-Higiena Gać

15

35

11

2

2

37-19

2.

Śląsk II Wrocław

15

31

10

1

4

33-13

3.

Bielawianka Bielawa

15

28

9

1

5

18-16

4.

 Sokół Marcinkowice

15

28

9

1

5

33-20

5.

 Orzeł Ząbkowice Śląskie

15

24

7

3

5

29-22

6.

 Unia Bardo

15

24

8

0

7

33-29

7.

 Nysa Kłodzko

15

23

7

2

6

31-31

8.

Górnik Wałbrzych

15

23

7

2

6

26-24

9.

 Sokół Wielka Lipa

15

23

6

5

4

24-21

10.

Polonia-Stal Świdnica

15

21

6

3

6

22-19

11.

Piast Żerniki (Wrocław)

15

19

5

4

6

22-23

12.

Polonia Trzebnica

15

18

4

6

5

13-20

13.

Wiwa Goszcz

15

15

4

3

8

21-34

14.

MKP Wołów

15

13

3

4

8

17-28

15.

Karolina Jaworzyna Śląska

15

9

2

3

10

13-37

16.

Pogoń Oleśnica

15

5

1

2

12

12-28

Kolejka 15 - 18-19 listopada: Wiwa Goszcz 2-3 Polonia-Stal Świdnica / Śląsk II Wrocław 2-1 Piast Żerniki (Wrocław) / Bielawianka Bielawa 1-0 Sokół Marcinkowice / MKP
Wołów 1-2 Sokół Wielka Lipa / Pogoń Oleśnica 0-2 Orzeł Ząbkowice Śląskie / Górnik
Wałbrzych 0-0 Polonia Trzebnica / Foto-Higiena Gać 6-2 Nysa Kłodzko / Unia Bardo
5-2 Karolina Jaworzyna Śląska
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Kule poszły w ruch

Cross nie tylko dla twardzieli

Liga bowlingowa w Kręgielni Gminnego Parku Wodnego TR ZEBNICA -ZDRÓJ w ystar towała, a jej pierwsi uczestnicy mają za sobą już
trz y rozegrane kolejki. Ligę prowadzą mistrzowie Polski w bowlingu: Tomasz Janicki
i Iga Ryng welska.

Cz ym jest trening typu cross? Co można
dzięki niemu uzyskać? Dla kogo są treningi?
Jak w yglądają prz ykładowe ćwiczenia? Na te
i inne pytania odpowiedział Marcin Kasperski – jeden z pierwsz ych trenerów CrossFit
w Polsce, któr y w czwar tek 30 listopada poprowadził pokazow y trening crossu w Gminnej Strefie Akty wności Spor towej.
	Na początek wszystkich zgromadzonych w sali Cross Box przywitał burmistrz Marek Długozima.
– Cieszę się, że tak licznie przybyli
Państwo na dzisiejsze spotkanie,
którego głównym tematem są zajęcia typu cross. Tak duże zainteresowanie pokazuje, że ta dyscyplina
sportowa nie jest jeszcze do końca
odkryta. W tym miejscu chciałbym
serdecznie przywitać pana Marcina
Kasperskiego – profesjonalnego
trenera personalnego, który posiada ogromną wiedzę z zakresu
CrossFit i dzisiaj zamierza się nią
z Państwem podzielić – mówił burmistrz i dodał: – Forma treningów

typu cross cieszy się coraz większą
popularnością. Ten rodzaj sportu
zyskał swoich zwolenników również w Trzebnicy, a to za sprawą
pierwszej w powiecie sali Cross Box,
która mieści się w przestrzeniach
Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ. Nie ukrywam, że podejmując decyzję o utworzeniu
Strefy Aktywności Sportowej, do
której oprócz sali do ćwiczeń cross,
należy także siłowania i kręgielnia,
chciałem, aby jak najwięcej mieszkańców korzystało z tego miejsca.
Dziękuję panu Marcinowi, że przyjął
moje zaproszenie i zechciał poprowadzić dzisiejszy trening.

▶

P r z y by ł yc h n a p o k a z ow y t r e n i n g Cr o s s B ox p r z y w i t 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
z p r o f e s j o n a l ny m i n s t r u k t o r e m C r o s s Fi t M a r c i n e m K a s p e r s k i m o r a z p . o . p r e z e s a G m i n n e g o
Pa r k u Wo d n e g o T R ZE B N I C A -Z D R ÓJ Ł u k a s z e m Z i e l o n k ą .

	Następnie głos zabrał Marcin
Kasperski, który poprzedził trening pokazowy krótką prelekcją
na temat zajęć: – Zapewne zdążyli
już Państwo zauważyć, że CrossFit
w Polsce staje się coraz popularniejszą formą treningową. Przede
wszystkim jest to spowodowane

efektami jakie niesie za sobą ten rodzaj aktywności sportowej. CrossFit
opiera się przede wszystkim na treningu funkcjonalnym, który ukierunkowany jest na wszechstronne
wzmacnianie mięśni i poprawę
ogólnej sprawności, tak aby ułatwić
wykonywanie czynności życia co-

A co sądzą sami uczestnicy?

Ewelina Farganus

Trening z Marcinem Kasperskim był
bardzo energiczny. Poza ćwiczeniami dowiedziałam się też wielu ciekawych faktów na temat CrossFit.
Ogólnie moja historia z treningami
w trzebnickim Cross Box zaczęła się
we wrześniu w chwili kiedy ruszyły
zajęcia grupowe. Trenuję 3-4 razy
w tygodniu i jestem bardzo zadowolona zarówno z wyposażenia
sali, jak i profesjonalnego podejścia
instruktorów. Uważam, że takie
miejsce jak Strefa Aktywności Sportowej było potrzebne w Trzebnicy,
o czym świadczy duże zainteresowanie ludzi.

▶
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Michał Łukaszewicz

Daria Handke

Alicja Śmiertka

Dzięki treningowi typu cross, który
jest mocno wysiłkowy można kondycyjnie przygotować się do wielu
sportów i ogólnie wzmocnić sylwetkę oraz budowę ciała. Instruktorzy dają niezły wycisk, co jednak
mnie nie zniechęca, a wręcz przeciwnie – trenuję 5 razy w tygodniu.
Jeśli chodzi o sam obiekt fajne jest
to, że po treningu na siłowni czy
zajęciach Cross Box można pójść
i zrelaksować się w saunie czy na
basenie.

Taki trening pokazowy cross jest
szczególnie dobry dla osób początkujących, które nie miały do
tej pory styczności z tego typu
aktywnością. Uważam, że takie
inicjatywy są fajne i potrzebne. Ja
swoją przygodę w Cross Box zaczęłam dwa tygodnie temu i już
widzę pierwsze efekty. Podoba mi
się, że po treningu mogę skorzystać z sauny. Polecam to miejsce
wszystkim, którzy szukają alternatywy dla tradycyjnego fitnessu.

Kto jeszcze nie próbował treningu
Cross Box w Strefie Aktywności
Sportowej w Trzebnicy, powinien to jak najszybciej zmienić.
Zajęcia są prowadzone przez
profesjonalnych trenerów, którzy
czuwają nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń. Sala jest przestronna i dobrze wyposażona. Jak
dotąd nie miałam jeszcze okazji
skorzystać z kręgielni, ale z tego
co wiem od moich znajomych cieszy się ona dużą popularnością.

N a p o c z ąt e k t r e n e r M a r c i n K a s p e r s k i p r z y b l i ż y ł , c z y m j e s t t r e ni n g t y p u c r oss .

▶

dziennego. Podstawą są tutaj ćwiczenia z obciążeniem, którego wielkość dobierana jest do możliwości
trenującego. Warto wspomnieć, że
łatwość i różnorodność treningu
sprawia, że jest on odpowiedni dla
każdego. Jak zaobserwowano coraz częściej po tę formę aktywności
sięgają także zawodowi sportowcy.
Wszystkim, którzy zamierzają rozpocząć przygodę z treningami crossu polecam, aby jako cel nadrzędny
postawili sobie: sprawność, a cała
reszta, czyli odchudzanie, poprawa
siły czy wzrost masy mięśniowej będzie pozytywnym skutkiem ubocznym sprawności. Instruktor podkreślił, że trzebnicki Cross Box posiada
bardzo dobre zaplecze treningowe,
a trenerzy mają kompleksową wiedzę na temat prowadzenia zajęć.
Po
krótkim
wprowadzeniu
uczestnicy na własnej skórze mogli przekonać się, czym jest trening
crossu. Po rozgrzewce trener Marcin Kasperski zaprezentował kilka
podstawowych ćwiczeń. Następnie
uczył jak je poprawnie wykonywać
i korygował ewentualne błędy ćwiczących. Po opanowaniu zadania
uczestnicy przystąpili do właściwego treningu. Nie było lekko, ale
każdy podołał wyzwaniu. Pomimo
zmęczenia na twarzach uczestników malował się uśmiech.
[mc]

N a s t ę p ni e u c z e s t ni c y z a p oz n a l i s i ę z p o d s t awow y m i ć w i c z e ni a m i i w z i ę l i
u d z i a ł w p o k a z ow y m t r e ni n g u .

Zawodnicy spotykają się dwa
razy w tygodniu - we wtorki od godziny 19:00 i soboty od 12:00. – Rozgrywki ligowe już się rozpoczęły.
Potrwają do maja 2018 roku i zakończą się turniejem finałowym – powiedziała kierownik kręgielni Mariola Klimas. – Prosimy o śledzenie
informacji na stronie internetowej,
gdyż wkrótce rozpoczynamy dla
wszystkich chętnych lekcje indywidualne z zakresu bowlingu, które
będą prowadzone przez naszych
mistrzów – dodała. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w lidze można
dokonać osobiście na miejscu w recepcji kręgielni, telefonicznie pod
numerem 603 152 780 lub e-mailowo: kregielnia@trzebnicazdroj.eu
najpóźniej na 1 dzień przed startem
każdej kolejki. Koszt udziału wynosi 20 zł, a limit uczestników został
ustalony na 20 osób we wtorki i 10
osób w soboty. Decyduje kolejność
zgłoszeń. Punkty w rozgrywkach
ligowych liczone są indywidualnie
dla każdego uczestnika, dlatego
też można dołączyć do rywalizacji
w każdej chwili. Szczegółowy system liczenia punktów został opisany w regulaminie ligi, który dostępny jest na stronie internetowej
i w recepcji kręgielni.
Bowling jest jedną z najpopularniejszych odmian gry w kręgle,
w której gracz ma za zadanie strącić
10 kręgli w jak najmniejszej liczbie
rzutów kulą. Wybór odpowiedniej
kuli do gry to najistotniejsza rzecz
i tutaj właśnie rozmiar ma znaczenie – zwraca uwagę Mistrz Polski
w bowlingu Tomasz Janicki i dodaje: – Właściwie dobraną wagowo
kulą gracz osiągnie z pewnością
lepsze wyniki, a przecież każdy
chce wygrywać. Aby strącić wszystkie kręgle jednym rzutem, trzeba uderzyć kulą między pierwszy
a trzeci kręgiel – jeżeli gracz rzuca
prawą ręką lub pierwszy a drugi –
jeżeli gracz jest leworęczny. Bowling jest grą, w której obowiązują
zasady kulturalnego zachowania
się na torze, w której określone zostały pozycje i postawa gracza, zasady wyboru, trzymania i rzutu kulą
oraz obowiązek gry w specjalnie
przeznaczonych do tego butach.
Można więc śmiało powiedzieć, że
to elegancki sport, który wzmacnia
charakter człowieka – zakończył.
Bowling jest również świetnym
sposobem na spotkanie w gronie
znajomych czy rodziny i na aktywny wypoczynek. Przynosi radość
z własnego zwycięstwa, uczy pokory przy porażkach i szacunku dla
umiejętności przeciwnika. Szacuje
się, że w dzisiejszych czasach w kręgle gra około 150 mln ludzi na ca-

łym świecie.
Dlatego zachęcamy do spróbowania swoich sił i przypominamy, że
Kręgielnia Bowling Club mieści się
w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ. Jest czynna codziennie: od poniedziałku do czwartku
od godziny 14:00 do 22:00, w piątki od 14:00 do 24:00, w soboty od
12:00 do 24:00 i niedziele od 12:00
do 22:00. Wszelkie informacje o aktualnych promocjach można znaleźć na stronie www.trzebnicazdroj.
eu oraz profilu na FB.
[at]

Daniel Nowotny – Liga bowlingowa to naprawdę fajna sprawa,
a cieszy tym bardziej, że świetne
miejsce do gry znajduje się tak
blisko Obornik Śl., z których pochodzę. Mówię oczywiście o tej
kręgielni, która nie ustępuje pod
żadnym względem innym tego
typu obiektom. W lidze startuje od
pierwszych zawodów i nie chwaląc
się idzie mi całkiem dobrze. Dodatkowym atutem tych zawodów, jest
możliwość podpatrzenia techniki
rzutu, jaką prezentuje mistrz polski
w bowlingu Tomasz Janicki.

▶

R oz g r y w k i l i g i b ow l i n g owej w t r z e b ni c k i ej k r ę g i e l ni t o p o ł ąc z e ni e a k t y w n e g o w y p o c z y n k u
i p r z yj a c i e l s k i ej r y wa l i z a cj i .

Marek Bus – Lubię ten sport,

a teraz mogę go uprawiać w każdej chwili. Muszę więc pochwalić
pomysł stworzenia takiego miejsca, które nie tylko sprzyja rywalizacji, ale też integruje ludzi. To
nie jest tak, że ze sobą walczymy
w tej lidze. To raczej przyjacielska
rywalizacja, zawiązujemy tu nowe
znajomości, dzwonimy do siebie,
podpowiadamy i stale uczymy
się czegoś nowego. Widzę tu też
sporo młodych ludzi i cieszę się,
że właśnie tak chcą spędzać swój
czas. Może kiedyś jakiś Mistrz Polski pochodzić będzie z Trzebnicy?

Łukasz Gągała – Dziś jestem tu

pierwszy raz, także nie wiem czego się do końca spodziewać. Sam
obiekt bardzo mi się podoba, dlatego też zdecydowałem się wystartować w zawodach. Dla mnie liczy
się dobra zabawa. Mam szesnaście
kolejek, żeby się rozkręcić. Jeśli nie
w tym, to wierzę, że w następnym
sezonie uda mi się nawiązać rywalizację. Patrząc na technikę niektórych graczy, jest się jeszcze czego
uczyć. Fajnie, że takie miejsce powstało u nas, że jest też tu bilard
i inne gry. W weekend jest gdzie
spędzić czas ze znajomymi.

L.P.

1.

Imię

Marcin

Nazwisko

Janicki

40

Gra
1
179

Gra
2
116

kobiet na torze czuję się bardzo
komfortowo. Rywalizacja przebiega fair i nikt nie odpuszcza.
Czasami tylko stresuje mnie to, że
mąż patrzy jak rzucam. Wiem jednak, że chce mi podpowiedzieć
i przekazać jak najwięcej dobrych
wskazówek. –B: Ja się tylko troszczę o jak najlepsze wyniki rodziny
(śmiech). Sam obiekt podoba nam
się bardzo, taka kręgielnia była potrzebna w Trzebnicy. Widać jak dużym zainteresowaniem cieszy się
zarówno ta liga, jak i po prostu gra
w kręgle ze znajomymi.
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Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
SP 2
23 listopada uczniowie klasy IV c
mglistym porankiem wybrali się na
spacer. Jednakże celem nie był tylko i wyłącznie spacer na świeżym
powietrzu, ale udział w postawionym przed nimi zadaniu „Walk and
Talk”. Jak sama nazwa wskazuje,
walk – idziemy i talk – rozmawiamy, a dokładniej mówiąc, każdy
z uczniów otrzymał jedno pytanie

dotyczące Praw Dziecka, na które
spacerując, miał za zadanie zebrać
jak najwięcej odpowiedzi udzielonych przez koleżanki i kolegów
z klasy. Niektórzy uczniowie odważyli się nawet na przeprowadzenie wywiadu z przypadkowo
napotkanymi ludźmi. Z tak zgromadzonym materiałem wrócili do
klasy, gdzie omówiono poszczególne zagadnienia dotyczące praw, ale
i obowiązków dziecka. Każdy uczeń
prezentował zebrane przez siebie

W urzędzie pocztowym
Przedszkole nr 2
Co roku w październiku przypada Dzień Poczty Polskiej (Dzień
Listonosza). Z okazji tego dnia
przedszkolaki z Przedszkola nr 2
wybrały się na wycieczkę do Urzędu Pocztowego w Trzebnicy. Tam

zwiedzili pomieszczenia urzędu
oraz poznali obowiązki pracowników poczty. Pani, która oprowadzała dzieci, pokazała miejsce
przyjęć paczek i listów, wskazała
półki, na których segreguje się listy według rejonów, wyjaśniła na
czym polega praca listonosza oraz
omówiła, jak wygląd „droga listu”.

W wiosce świętego mikołaja
Przedszkole nr 2
Najstarsze przedszkolaki z grup:
III, IX, X i XIII wraz z opiekunami wybrały się do Wioski Świętego Mikołaja w Chwalimierzu.
Na miejscu poznały wspaniałe
elfy, które przygotowały warsztaty świąteczne. Dzieci dekorowały

bombki styropianowe oraz wykonały ozdoby z masy porcelanowej. Pomocnicy Świętego Mikołaja
przygotowali również mnóstwo
zabaw dla dzieci m.in. Przedszkolaki ubierały choinkę, wypowiadały życzenia do „magicznej” bombki oraz rozmawiały o tradycjach
bożonarodzeniowych. Dodatkową
atrakcją było mini zoo, gdzie mo-

Dzień życzliwości
SP 2
21 listopada, po raz kolejny
w szkole, obchodzono Światowy
Dzień Życzliwości. Organizatorem akcji była pani Ilona Rudkiewicz oraz pani Jolanta Rainczuk.
Z okazji tego święta uczniowie byli
ubrani na niebiesko. Był to warunek uczestniczenia w akcji. Do
specjalnie przygotowanych skrzy-

nek uczniowie wrzucali życzenia,
które były kierowane do kolegów,
koleżanek a także pracowników
szkoły. Ku zdumieniu organizatorów, wielu nauczycieli przyłączyło
się do akcji. Była to świetna okazja do wymiany sympatii między
danym nauczycielem a klasą. Pisanie życzeń sprawiło wszystkim
wiele radości. Następnego dnia
wiadomości, listy, życzenia zosta-

Moskiewska Rewia na Lodzie
SP 2
Moskiewska Rewia na Lodzie jest
znanym i niezwykle cenionym na
całym świecie zespołem młodych
artystów. Warto zauważyć, iż był on

jedną z głównych atrakcji na Międzynarodowym Festiwalu Kultury
Paryż 2005, 2007, 2008, 2010. 23 listopada ten niezwykły sztab utalentowanych gwiazd przeniósł klasę 1c
wraz z wychowawczynią i opiekuna-

Odyseusze w Pokoju Zagadek
SP 3
W dniach 21-23 listopada członkowie trzech drużyn Odysei Umysłu z Szkoły Podstawowej nr 3
w Trzebnicy odwiedzili Pokój Zagadek Exitus we Wrocławiu. Pokój
zagadek lub ucieczek (z jęz. angielskiego: escape room), to zyskująca
coraz większą popularność forma
integracji i ciekawego spędzenia
czasu. Grupa uczestników zostaje
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zamknięta w pokoju i ma określoną ilość czasu na rozwiązanie
zagadek, rebusów i zadań, które
umożliwią odnalezienie klucza
i wydostanie się z pokoju. Oprócz
wielkiej dawki pozytywnych emocji zabawa ta rozwija umiejętność
współpracy w grupie, spostrzegawczość, umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem. Warto
dodać, że uczniowie sami zdobyli
pieniądze na opłacenie tej atrak-

informacje, a następnie wszyscy
aktywnie dyskutowali m. in. na temat godności człowieka, prawa do
życia czy prawa do nauki. Wspólnie
szukali rozwiązań trudnych sytuacji, które mogą spotkać każdego
ucznia np. co zrobić, gdy w szkole
ktoś niszczy własność innej osoby;
gdy ktoś wyśmiewa się z czyjegoś
ubioru, fryzury lub koloru skóry;
co zrobić, gdy widzimy, że ktoś znęca się nad kolegą lub koleżanką ze
szkoły; do kogo można się zwrócić,
gdy jesteśmy świadkiem łamania
praw dziecka; co powinniśmy zrobić, gdy starsi koledzy ze szkoły żądają od innych uczniów pieniędzy

Pokaz mody
SP 2

i każą milczeć czy też co zrobić,
gdy uczeń lub grupa uczniów ciągle
przeszkadza w lekcji. Podczas lekcji
zostały wyjaśnione takie pojęcia
jak: tolerancja, dyskrecja, dyskryminacja czy władza rodzicielska.

Był to dzień, który z pewnością dostarczył uczniom ciekawych wrażeń, ale i wielu cennych refleksji dla
każdego ucznia i nauczyciela.
Edyta Smółkowska

Przedszkolaki oglądały również
koperty, kolorowe znaczki pocztowe oraz pieczątki, jakimi posługują
się pracownicy. Największą radość
sprawiła im możliwość przymierzenia czapki i torby listonosza. Na
koniec wizyty dzieci otrzymały kolorowanki. Wszystkim pracownikom Urzędu Pocztowego życzymy
wszystkiego najlepszego z okazji
ich święta oraz gorąco dziękujemy
za pouczające spotkanie.
(J.B.)

Przedszkole nr 1
W dniach 20 oraz 21 listopada
przedszkolaki ze wszystkich grup
wybrały się na wycieczkę do Kreatywnego Ośrodka Multifunkcyjnego w Miliczu na spotkanie
ze Świętym Mikołajem. Zanim
jednak się z nim spotkali czekało
na nich kilka atrakcji. Było wśród
nich dekorowanie bombek i pierników, ale także poznawanie historii drzewka bożonarodzeniowego,
pisanie listu do Świętego Mikołaja

Dzień Pluszowego Misia w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy
kolejny raz był pełen niespodzianek i dobrego humoru. „Misie”,
czyli szkolni wolontariusze przygotowali wyjątkowe przedstawienie o pluszakach, które zawitały
w tym dniu do szkoły. Zorganizo-

ły wywieszone na tablicy znajdującej się na parterze szkoły. Akcja
co roku również cieszy się dużym
zainteresowaniem, lecz tym razem
ilość listów przerosła najśmielsze
oczekiwania organizatorów. Przez
trzy godziny, panie organizatorki
odczytywały wiadomości. Celem
akcji była promocja życzliwości
i zachęcanie do czynienia dobra na
różnych płaszczyznach. Główna
idea to – bądźmy dla siebie mili,
życzliwi, rozwiązujmy wspólnie
problemy, zauważajmy drugiego
człowieka…
Ilona Rudkiewicz, Jolanta Rainczuk

cji, organizując w szkole kiermasz
i kawiarenkę. Odyseusze zostali
zamknięci w piramidzie i musieli
rozwiązywać różne zadania związane ze starożytnym Egiptem,
by odkryć szyfr do sejfu, w którym ukryty był klucz. Wszystkie
drużyny wywiązały się z tej misji
znakomicie, przed czasem wychodząc z piramidy. Atrakcją było
też podróżowanie szynobusem,
tramwajem i pieszo po Wrocławiu,
a drużyna piątoklasistów dodatkowo „otarła się” o historię – wskutek
znalezienia niewypału z II wojny
światowej na budowie koło stacji
Wrocław Mikołajów, wstrzymano

Razem możemy więcej!

oraz szukanie zaginionych bombek. Mimo wszystko Święty Mikołaj dotarł na spotkanie z dziećmi
i to z wielkim workiem pełnym
niespodzianek!
Przedszkolaki
dostały pyszne lizaki, a na resztę
prezentów jednak muszą poczekać
do 6 grudnia, obiecał, że wejdzie
przez komin i je przyniesie. Szczęśliwi i troszkę zmęczeni wrócili do
przedszkola i teraz grzecznie czekają na resztę obiecanych prezentów.
Magdalena Hanke Przedszkole
Publiczne nr im. Krasnala Hałabały

ZS Ujeździec Wielki

Pod takim hasłem w listopadzie
w szkole w Ujeźdźcu Wielkim
przeprowadzono cykl zajęć promujących ogólnopolską akcję KOMÓRKOMANIA. W tym czasie
uczniowie zostali „naszpikowani”
wiedzą na temat fundacji DKMS,
której misją jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie
potrzebującego
przeszczepienia
komórek macierzystych szpiku.
Podsumowaniem zdobytej wiedzy
były plakaty zachęcające potencjalnych dawców do rejestrowania
się w bazie DKMS wykonane przez
młodzież. Katarzyna Żebrowska

Dzień Pluszowego Misia
SP 3

wali także zabawy i konkursy dla
dzieci z klas O – III. Było m.in.
jedzenie miodku oraz konkursy
sprawnościowe. Jak się okazało
wszystkie misie dobrze się bawiły.
Z okazji święta misia w klasach IV
-VI policzono pluszowe misie. Klasa, która przyniosła ich najwięcej
otrzyma punkty do Super Klasy.
Aneta Herner

Greetings from Trzebnica!
SP 2
zyczną, choreografię pełną popisów indywidualnych zawierających
trudne elementy jazdy figurowej na
lodzie, bogatą warstwę scenograficzną, wspaniałe kostiumy, dekoracje,
światła oraz efekty pirotechniczne.
Wszystko to sprawiło, że uczniowie
zostali zaczarowani i oczarowani
spektaklem. Pełni wzruszeń i pozytywnych emocji wrócili do Trzebnicy.

Klasa IV b z wielkim zaangażowaniem kontynuuje nawiązaną znajomość z dziećmi z Polskiej Szkoły
w Lincoln w Wielkiej Brytanii. Po
owocnej wymianie książkami, dzięki której półki szkolnej biblioteki
wzbogaciły się o pozycje książek w języku angielskim, nadszedł czas na
kolejną niespodziankę. Tym razem

każdy uczeń klasy IV b ze wsparciem pani Edyty Smółkowskiej, zaangażował się w stworzenie albumu
pt. „Trzebnica dawniej i dziś”. Wiedząc bowiem, że dzieci z Lincoln
uczą się również o historii i geografii
Polski, narodził się pomysł na przybliżenie im historii pięknego miasta
jakim jest Trzebnica, ale również
zapoznanie z najnowszymi wydarzeniami. Żeby uczniowie z Lincoln
mogli sprawdzić swoje umiejętności

31

miejsce Iga Franaszek. Nagrodzone uczennice otrzymały nagrody
rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Ponadto czworo uczniów
otrzymało wyróżnienie od jury.
Do wyróżnionych prac należały
kapelusze autorów: Dawida Pałysa, Jana Buczka, Julii Ręboch oraz
Aleksandry Stelmaszyńskiej. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Społeczność uczniowska
naszej szkoły wykazała się kreatywnością i pomysłowością. Dzieci już oczekują kolejnej edycji.
Ilona Rudkiewicz,
Paulina Pierchorowicz-Rączka

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

gły pogłaskać sympatyczne króliczki oraz poobserwować gołębie,
które niedawno się wykluły. Niezwykłą niespodzianką była wizyta
Świętego Mikołaja, który obdarował przedszkolaki mikołajkowymi
czapkami i dyplomami. Na koniec
spotkania z apetytem zajadały
kiełbaski upieczone na ognisku.
Pełni wrażeń i bardzo zadowoleni
wszyscy wrócili do przedszkola.
Dzieci z niecierpliwością wyczekują kolejnego spotkania z Mikołajem. Justyna Bartosik

mi do świata pełnego kolorów, emocji, wrażeń i wzruszeń. Widowisko,
jakie zaprezentowała Moskiewska
Rewia wyreżyserowane przez znakomitą mistrzynię jazdy figurowej
na lodzie Olgę Kondraszową, oparte
na jednej z najsłynniejszych i najpopularniejszych baśni dla dzieci:
„Królowa Śniegu” uczniowie obejrzeli z zapartym tchem. Spektakl
obfitował w oryginalną szatę mu-

Do tegorocznego etapu konkursu
przystąpiło 25 uczniów z klas IV
– VI. Każdy z uczestników, oprócz
jesiennego nakrycia głowy, przygotował opis działań podjętych
w ramach realizacji zadania konkursowego. Finałowy pokaz prac
odbył się 23 listopada. Tego dnia
sala sportowa zmieniła się w praw-

dziwy wybieg. Podczas pokazu p.
Ilona Rudkiewicz – prowadząca
imprezę, odczytywała wcześniej
przygotowane przez uczniów opisy
kapeluszy. Każdy kapelusz został
nagrodzony gromkimi brawami,
a ich autor słodkim lizakiem. Jury
po długich i bardzo wnikliwych
obradach wyłonił zwyciężczynie
konkursu: I miejsce Wiktoria Kuszaj, II miejsce Nadia Darak, III
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z języka polskiego, dzięki życzliwości nauczycieli Szkoły Podstawowej
nr 2, do przesyłki dołączone zostały
również przykładowe sprawdziany
z różnych przedmiotów. Uczniowie
w Lincoln uwielbiają uczyć się języka polskiego, natomiast uczniowie
w Trzebnicy lubią uczyć się języka
angielskiego i dlatego zaproponowano wspólny udział w konkursie na
napisanie wiersza lub opowiadania
pt. „Winter Wonderland – Zimowa
Kraina Czarów”. W oczekiwaniu na
list z Lincoln, uczniowie SP 2 przystąpili do twórczego pisania w języku angielskim.

Opracowała: Monika Lech

Kot w butach w wykonaniu młodzieży
Przedszkole nr 2

ruch pociągów przez, co musieli
czekać ponad godzinę na Dworcu
Nadodrze. Ale wszystko dobre, co
się dobrze kończy. Pokój Zagadek

to świetna rozrywka, którą uczniowie polecają wszystkim i jaki sami
mówią, jeszcze nie raz się tam wybiorą.
A. Ciba

W piątek 17 listopada w przedszkolu gościła młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy, działająca w „Szkolnym
Klubie
Wolontariusza”
wraz
z nauczycielką Lucyną Lasotą. Ci
wspaniali młodzi ludzie, wśród
których rozpoznali się także byli
byłych wychowankowie przedstawili bajkę pt. „Kot w butach”.
Dzieci z zainteresowaniem śle-

dziły przygody bajkowego kota,
który pomysłowością i sprytem
dopomógł swojemu panu zdobyć
bogactwo i rękę królewny. Mali
widzowie żywo reagowali na przygody bajkowego Janka i jego przyjaciela kota. Interesująca fabuła,
humorystyczne sceny i żartobliwe
teksty, wprawiły wszystkich w dobry nastrój. Młodzież wykazała się
prawdziwymi zdolnościami aktorskimi oraz wielkim poczuciem
humoru. Piękne stroje i dekoracje

dodatkowo wzbudziły miłe odczucia estetyczne przedszkolaków.
Dziękujemy pani Lucynie Lasocie

oraz uczniom za inicjatywę i pracę
włożoną w przygotowanie przedstawienia. Było nam niezmiernie

miło gościć swoich byłych wychowanków i podziwiać ich kreatywność.
(E.Ł.)
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SP Ujeździec Wielki
SP Ujeździec Wielki
W czwartek 23 listopada uczniowie
klas czwartych i piątych ze szkoły
w Ujeźdźcu Wielkim wyruszyli na
kolejną, pełną wrażeń wycieczkę
edukacyjną doWrocławia. Pierwszym punktem było zwiedzenie

obiektu, który w roku 2006 został
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Hala Stulecia
to unikatowe miejsce, w którym
organizowane są wystawy, konferencje, wydarzenia sportowe i kulturalne. To właśnie tu moskiewska
rewia na lodzie zaprezentowała

Spotkania o zdrowiu
SP 2
28 listopada uczniowie klasy 4b,
4d, 5c oraz 5e wzięli udział w „Spotkaniach o zdrowiu”. Zajęcia zostały
zrealizowane w ramach programu

edukacyjnego „Lubella inspiruje
i edukuje”, mającego na celu wzrost
świadomości znaczenia prawidłowego odżywiania w życiu człowieka
wśród uczniów polskich szkół. Podczas tegorocznej, III edycji uczniowie
odkryją właściwości zbóż. Pierwsze

O jesiennych smutkach zapominamy w teatrze
SP 3
Mając świadomość tego, jak dużą
rolę w rozwoju dzieci i młodzieży odgrywa edukacja teatralna, uczniowie
ze SP nr 3 kontynuują przygodę z teatrem. Oglądanie pracy aktorów na
żywo to zupełnie inne doświadczenie niż w kinie czy telewizji. Mamy
świadomość, że nie ma tutaj dubli,
a to, co widzimy, to nie montaż ujęć
z setki różnych podejść. 8 listopada

klasa VI b wraz ze swoją polonistką
obejrzała wieczorny spektakl „Okno
na parlament” w Teatrze Polskim we
Wrocławiu. Tytułowe okno znajduje
się w ekskluzywnym apartamencie nr 648 w Hotelu Westminster
w Londynie – z widokiem na Tamizę i Parlament. Jednak bezwładne
ciało zaklinowane w oknie potrafi
zepsuć każdą randkę, nie wspominając o wścibskim kelnerze, nadgorliwym kierowniku, zdenerwowanym mężu, ciapowatym sekretarzu,

Nietypowy gość programujemy z Ozobotem
SP 2
Jednym z celów kształcenia informatycznego w szkołach podstawowych jest programowanie
i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom
edukacyjnym dzisiejszej szkoły,

do SP nr 2 w Trzebnicy przybył
nietypowy gość – Ozobot, czyli robot edukacyjny, używany do nauki
programowania i robotyki. Praca
z Ozobotem nie wymaga komputera czy tabletu, wystarczą kartki
papieru i mazaki.
Ozobot do szkoły przyjechał 7 listopada. Od 8 do 13 XI uczestniczył w lekcjach informatyki i zajęć
komputerowych w klasach IV-VI.

Światowy dzień misia na sportowo
SP Boleścin
Wszyscy kochają misie! 24 listopada pluszowi ulubieńcy obchodzili
swoje święto i dlatego nie mogło
ich zabraknąć w szkole. Każdy miał
przy sobie kochaną przytulankę,
która towarzyszyła mu w lekcjach.
Misiaki panoszyły się na przerwach
oraz podczas zajęć. Pełno ich było
także w bibliotece szkolnej. Mało
tego, niektóre siedziały w ławkach,

uczyły się i czytały. Uczniowie
z wielkim zapałem przystąpili do
obchodów tego jakże sympatycznego dnia, któremu towarzyszył strój
sportowy. Oprócz urządzonego
kącika pluszaków, gazetki informacyjnej Samorząd Uczniowski,
pod kierunkiem Dominiki Surmy
i Anny Leszczyńskiej-Janik przygotował program artystyczny dla
uczniów z klas młodszych. Był czas
na piosenki, scenki teatralne oraz
konkursy, podczas których misie

Dolnośląskie mecze matematyczne
SP 1 i 3
Rozpoczęły się tegoroczne rozgrywki meczów matematycznych
organizowanych przez Wydział
Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Jedynka po raz pierwszy
wzięła udział w konkursie. Pierwszy
mecz rozegrała z drużyną ze Szko-
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ły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy
29 listopada. Po emocjonujących
rozgrywkach drużyna ze SP nr 3
wygrała 10 do 32. Kolejny mecz już
13 grudnia. Gratulujemy wyników
i trzymamy kciuki w kolejnym meczu. Opiekunowie: Aneta Jędrzejewska, Joanna Jurlewicz – SP 1 Trzebnica. Anna Otfinowska, Dariusz
Bocian – SP 3 Trzebnica

baśniowe widowisko oparte na
motywach jednej z najsłynniejszej
baśni autorstwa H. Ch. Andersena – Królowa Śniegu. Orginalne
przedstawienie wywarło ogromne wrażenie na młodych widzach.
Opowieść o Kaju i Gerdzie zawierała doskonałą i orginalną oprawę
muzyczną opracowaną przez Olgę
Kondraszową oraz choreografię
pełną popisów indywidualnych
zawierających trudne elementy
jazdy figurowej na lodzie. Spektakl

miał bogatą scenografię, wspaniałe kolorowe kostiumy, dekoracje,
światła oraz efekty pirotechniczne.
Każdy z widzów był pod wielkim

spotkanie to zajęcia informacyjne
połączone z pracą własną dzieci. Zatytułowano je: „Produkty zbożowe
– skarbnicą substancji odżywczych”.
Dzieci tworzyły plakaty i hasła reklamowe wymyślonego przez siebie produktu zbożowego. Opierały
się na informacjach dot. znaczenia
zboża w prawidłowym odżywianiu
się młodzieży. W trakcie spotkania
drugiego uczniowie wzięli udział

w grze edukacyjnej. Uczestnicy
zmierzyli się z zadaniami dotyczącymi produktów zbożowych, m.in.
komponowanie posiłków z wylosowanych produktów, słownik eksperta czy krzyżówka. Listopadowe
„Spotkania o zdrowiu” miały na celu
przede wszystkim zwrócić uwagę
uczniów na istotną rolę produktów
zbożowych w diecie. W późniejszym
czasie kolejne aktywności i kolej-

żonie przybywającej nie w porę…
Zabawne dialogi, zaskakujące zwroty akcji, czarny humor w najlepszym
wydaniu, intryga, która szybko
się rozwija i perypetie bohaterów
ciągle wywołujące śmiech na widowni, sprawiły, że wszyscy wrócili
bardzo zadowoleni. Natomiast 14
listopada czwartoklasiści z oddziału A i C udali się z wychowawczyniami: Agnieszką Drohomirecką
i Agnieszką Skurjat do Wrocławia na
spektakl zatytułowany „Zaczytana
kraina”. Jest to fascynująca historia
rodzeństwa – Leny i Julka, którym
książki służą do wszystkiego, tylko
nie do czytania. Przedstawienie naPodczas zajęć z Ozobotem uczniowie zrozumieli, że wynik pracy
zależy od ich zaangażowani oraz
że wkład pracy każdego ucznia ma
znaczenie. Kreatywność i elastyczność myślenia ułatwiały osiąganie
celu, a słuchanie siebie nawzajem oraz rozwijanie zanikających
umiejętności społecznych zwiększały szansę na osiągnięcie sukcesu. Wizyta Ozobota cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem
wśród uczniów. W najbliższym
czasie również dzieci klas I-III
będą miały możliwość współpracy
z Ozobotami.
wykazały się swoimi umiejętnościami. Nauczycielki przypomniały
historię powstania tego święta. Później dzieci zapoznały się z fragmentami książek, których bohaterami
są misie. Należało rozpoznać, z jakich bajek pochodzą poszczególne
cytaty. Zwieńczeniem uroczystości
były zagadki z nagrodami. Dzień
zakończył się rozdaniem pysznych
słodkości, za które serdecznie dziękujemy paniom z Rady Rodziców.
Dzieci i ich maskotki chętnie pozowały do zdjęć i z niecierpliwością
czekają na kolejne urodziny pluszowego przyjaciela.
Anna Leszczyńska-Janik
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Pomoc dla zwierząt
SP 3

pełniło wszystkich widzów pozytywną energią i chęcią do czytania
książek. Uświadomiło nam w przezabawny i miły sposób, że czytanie
rozwija słownictwo, uczy wyrażać

wrażeniem całego wydarzenia,
a wykonawcy otrzymali gromkie
brawa.
Katarzyna Kwiatkowska

Maluchy ze Szkoły Podstawowej nr
3 zakończyły akcję na rzecz bezdomnych zwierząt, która odbyła
się pod patronatem Trzebnickiego
Klubu Psa. Organizacją zbiórki
w grupie maluchów zajęła się klasa
3e. Wszystkie klasy 1-3, ochoczo
włączyły się do akcji i hojnie ją

wsparły. Zebrano kilkanaście kilogramów karmy suchej i mokrej,
koce, legowiska, posłania, miski,
środki pielęgnacji, itp. Wszystkie
zebrane dary zostaną przekazane do Trzebnickiego Klubu Psa.
Wszystkim klasom wraz z wychowawcami bardzo dziękujemy za
włączenie się do akcji.
A. Zych, A. Pacierz

„Ekomisja” dbaj o naszą planetę, o nasz dom
ne tematy rozwijające kompetencje
uczniów w zakresie dbania o zdrowie. /Aleksandra Warchulska

myśli i rozumieć sposoby mówienia
innych ludzi, jest to również jeden
z najlepszych sposobów relaksu.
Agnieszka Drohomirecka

SP Boleścin
„Ekomisja” to zajęcia dla dzieci
i młodzieży uczące czym jest ekologia i jaki wpływ na środowisko
mają nasze codzienne wybory. Spotkanie odbyło się w piątek, 10 listopada. Miało ono formę ciekawych
warsztatów, prowadzonych przez
panią Monikę Szyrmer, w klasach
4-7. Podczas nich pojawiły się pytania: „Skąd wzięło się słowo smog
i co wpływa na jakość powietrza?

Czy pomimo szerokiej dostępności
żywności i innych dóbr powinno
się je oszczędzać? Czy zamykając
okno możemy chronić środowisko? Czy warto kupować nowy
sprzęt, jeśli stare urządzenia jeszcze spełniają swoje funkcje? Czy
zużywamy zasoby Ziemi szybciej
niż są w stanie się odnowić?”. Po
części wprowadzającej rozpoczęła
się część zadaniowa, polegająca na
pracy dzieci z planszami edukacyjnymi. Uczniowie mieli za zadanie
„skonstruowanie” jak najbardziej

Warsztaty czytelnicze i kiermasz książek
SP 2
Kto to jest detektyw, jakiego potrzebuje wyposażenia, a przy okazji, jak powstaje książka i kto ją
tworzy? Tego wszystkiego uczniowie klas drugich i trzecich mogli
dowiedzieć się podczas warsztatów czytelniczych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2
przez bibliotekę szkolną wspólnie z wydawnictwem Zakamarki

oraz firmą Kreatywna Edukacja
z Wrocławia. Zajęcia oparte były
na bestsellerowej serii szwedzkiego pisarza Martina Widmarka pt.:
„Biuro detektywistyczne Lassego
i Mai”. Dzieci miały także okazję posłuchać fragmentu książki
„Tajemnica diamentów” śledząc
mapę Villeby, miasteczka, w którym dzieje się akcja powieści oraz
zabawić się w detektywów, samodzielnie rozwiązując kilka zagadek

Sierżant Uśmiech w Kuźniczysku
SP Kuźniczysko
Uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
odwiedzili 9 listopada niezwykli goście: funkcjonariusz Straży
Miejskiej pani Anna Cisak oraz
bajkopisarka Wiesława Kucięba
i „Sierżant Uśmiech” – bohater
książki, który pomaga dzieciom

poznać i utrwalić zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
a w szczególności zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
Podczas tej nietypowej lekcji pani
Wiesława czytała fragmenty wierszowanej opowieści, które były
analizowane z uczniami, a następnie każdy pod bacznym okiem
pani Anny mógł zademonstrować
, jak należy prawidło zachować się

Rodzice czytają dzieciom
SP Kuźniczysko
24 listopada w klasie trzeciej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
„Rodzice Czytają Dzieciom”. Akcja
zapoczątkowana została przez wychowawcę już od klasy pierwszej
i nieprzerwanie trwa do dzisiejszego dnia. Głównym jej celem jest
wykształcenie u uczniów umiejętności słuchania tekstu ze zrozumieniem, rozwijanie pasji czytania
oraz wspieranie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka
wspólnie z rodzicami. Spotkania

nie byłyby możliwe bez wielkiego zaangażowania rodziców i ich
chęci współpracy z wychowawcą.
Od trzech lat w akcji uczestniczą
następujący rodzice: Katarzyna
Chałubek, Justyna Grzelak, Barbara Klepajczuk, Daniel Maśluk,
Monika Kolczak Paszkiewicz,
Małgorzata Piskorek oraz Karolina
Cichosz, którzy każdego roku znajdują czas, aby poczytać dzieciom
w klasie. Dzięki Ich wielkiemu zaangażowaniu, uczniowie poznali
wiele opowiadań, baśni, rozwinęli
wyobraźnię. Jednak najcenniejsze,
co zyskali, to zamiłowanie do słu-

ekologicznego domu, umieszczając wybrane, magnetyczne puzzle
na planszy z rysunkiem domu. Na

koniec dzieci otrzymały broszury
edukacyjne oraz tekstylne torby na
zakupy. Będzie im to przypominać

o ich misji jako młodych ekologów.

wiedzieli na szczegółowe pytania
oraz rozwiązali quiz ze znajomości
lektury. Wyrazy podziękowania
wszystkim rodzicom, biorącym

udział w cyklu spotkań „Rodzice
czytają dzieciom”, składa wychowawczyni:
Magdalena Jucha-Bobela.

Anna Leszczyńska-Janik

detektywistycznych. Wszystkie egzemplarze tej serii zostały natychmiast wypożyczone z biblioteki
szkolnej. Ci, dla których zabrakło,
zainteresowali się również innymi
książkami. To bardzo pozytywny
efekt zajęć. Ponadto, dla chętnych,
wydawnictwo
zorganizowało
kiermasz książek, gdzie na każdej
przerwie tworzyła się niemała kolejka. Uczniowie określili warsztaty jako bardzo interesujące, byli
bardzo zaangażowani i świetnie
się bawili, dlatego też już wstępnie
jesteśmy umówieni na kolejne zajęcia w przyszłym semestrze.
Joanna Sztyma
podczas przechodzenia przez jezdnię. Tak już bywa, że zwłaszcza na
początku roku szkolnego w klasach
młodszych każdy nauczyciel wiele
czasu poświęca na wprowadzenie
zasad bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, ale tego typu ćwiczeń
nigdy nie ma za wiele. Dlatego bardzo dziękujemy naszym gościom
za tę niezwykłą lekcję oraz za upominki, ponieważ każdy z uczniów
otrzymał książeczkę pt. „Sierżant
Uśmiech”- do poczytania i do
utrwalenia poznanych zasad.
Wychowawca klasy I – Bożena Pieniądz
chania i czytania książek. W listopadzie swoją obecnością zaszczycił nas pan Daniel Maśluk, tata
Michała, który został poproszony
o przeczytanie dzieciom dwóch
rozdziałów z lektury „Dzieci z Bullerbyn”. Pan Maśluk przygotował
się do zajęć, jak zawsze bardzo profesjonalnie. Czytając zmieniał ton
głosu, wywołując u dzieci zachwyt
i ciekawość. Dzieci wpatrzone
były w niego, jak w przysłowiowy „obrazek”, a szczególnie Jego
syn. Chłopiec był bardzo szczęśliwy i dumny z kolejnej wizyty taty
w szkole. Po przeczytaniu, pan
Daniel z niewielką pomocą wychowawcy przeprowadził ćwiczenia
mające na celu sprawdzenie wiedzy. Uczniowie doskonale odpo-
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Rozwiązanie z numeru 20 (127)
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Józef Darowski

h a s ł o : urodzony w niedzielę

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 21 (128)

MetroMetropolia
polia
Peru
Peru
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wojska
wojska

Pensja
Pensja
dladla
inwalidy
inwalidy

Autor
Autor
piszący
piszący
do rymu
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Bratny,
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pisarz,
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Waluta
Waluta
w
w
Hadesie
Hadesie

Braxton
Braxton
z
z
estrady
estrady

Pisany
w InterPisany
w necie
Internecie
Część
składoCzęść
wa
składowa
Blednie
przy
Blednie
specu
przy
specu
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13

Rodzaj
Rodzaj
nadwozia
nadwozia
Razem
z Razem
morezlami
morelami

Johnny,
Johnny,
gwiazda
gwiazda
14 filmowa
14 filmowa

1

11

2

3

9

10

uczestnicy projektu „Cytryna. Wyciśnij
soki z kultury”

Miejsca

MALARSTWO

Zima

MALARSTWO

Portret jesieni

MALARSTWO

Nauka i sztuka

MALARSTWO

Ola Lis

11

12

13

14

dzieci z Pracowni Malarstwa GCKiS
dzieci z Pracowni Malarstwa GCKiS
studenci ASP

15

/ 14:30

4

1

8

Galeria Klatka

10 grudnia

2

7

Jacek Jarczewski

WYDARZENIA KULTURALNE

1

6

MALARSTWO

Galeria Poddasze

17

2 ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
11
4
Litery z pól
końcowe.
3 Litery
4 z5 pól ponumerowanych
6
7
8
9 10utworzą
11 12rozwiązanie
13 14 15
16 17 18 19
5

Z serca miast

Galeria Parter

Stygmatyk
Stygz Włoch
matyk
z Włoch

16

4

MALARSTWO

Galeria Parter

Gaz
Gaz
w reklaw reklamach
mach

17

16
Przesada w
Przesaubiorze
da w
ubiorze

2

MALARSTWO HAPTYCZNE

Sala 216

Na nim ginęły
Na
nim ginęły
czarownice
czarownice

8
8

Elwira Teski

Galeria Parter

Rzeczy
Rzeczy
na na
czasie
czasie

1

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

Galeria Parter

1515

Owoc pracy
Owoc pracy
Aktor sztuk
Aktor sztuk
Szekspira
Szekspira
SchindSchindlera
lera
w filmie
w filmie

K.Belska
wystawa w ramach Trzebnickiego
Festiwalu Tradycji i Obrzędów

ArtBombki

12 12
Serial
Serial
zz
Szycem
Szycem

18
18

ZnieZniewaga,
waga,
potwarz
potwarz

MALARSTWO

Galeria Parter
Granica
Granica
z z
matmy
matmy

pon. – pt. 7:30-15:30

WYSTAWY

1010

Biały
Biały- waty
watylub
lub
śniegu
śniegu
Suma
Suma
do
do
wydania
wydania

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47

KULTURA

3

Boże Narodzenie
w Trzebnicy

Głośne
Głośne
bicie
bicie
serca
serca

Pręt
Pręt do
do Efekt
Efekt
opiekaopieka- pracy
pracy
nia
wiertarki
nia
wiertarki

3

Lome
Lome
jest jego
jest jego
stolicą
5 5 stolicą

ConConstans
stans
fizyce
wwfizyce

Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Etat do
Etatobsado
obsadzenia
dzenia

16

17

18

ARTKawiarnia

19

		

szczegóły: 724 574 580

/ 18:30

poezja śpiewana / Art Kawiarnia

22 grudnia

/ 19:00

Rockowe Jasełka/ Rodzinne Kolędowanie/
Art Kawiarnia

KINO
Polonia 3D

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 12 43 (dział kina i widowisk)
pon. – pt. 7:30 – 15:30

Kasy Kina

71 312 09 47 (kasy kina) wew. 221
pt. – wt. 14:00 – 20:00 (zamykamy 15 minut
po rozpoczęciu ostatniego seansu)

/ 18:00

( wersja skrócona )

W poezji szukam piękna
- pisze Kazimierz Nowak.
Chodzi tu zarówno
o formę wiersza jak i jego
przesłanie. Rytmiczne,
doskonale wersyfikowane
utwory Nowaka niosą
ważne przesłania moralne, filozoficzne i etyczne.
Są komunikatywne, choć
niejednokrotnie dotykają
spraw trudnych. Autor jest
słuchaczem UTW „Tęcza”
i bardzo aktywnym
uczestnikiem Warsztatów
Literackich.

Tak trudno pić ze szklanki
podanej ręką wroga

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

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

Bezpłatny seans dla dzieci / film animowany

w ramach Mikołaja w Gminie Trzebnica

bieżący tydzień na plakacie

REPERTUAR

Tak trudno

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

10 grudnia

10 grudnia
KAZIMIERZ NOWAK

Mikołaj dla dzieci w Rynku /
występ Fruktaków

organizujemy urodziny dla dzieci

Miejsce dla Ciebie!

okienko
z wierszem

Mikołaj w rynku

kolejny na stronie gck is.trzebnica.pl
Hala Sportowa
tel. 71 312 11 71

SPORT

ul. Kościelna 9
pon. – pt. 7:30 – 15:30

WYDARZENIA SPORTOWE

przyjąć laury, uznania
- Judaszowe srebrniki

30 grudnia

Bieg Sylwestrowy dzieci i młodzieży

31 grudnia

33. Uliczny Bieg Sylwestrowy /
Bieg Rodzinny

subtelne głoski dostrzec
w poezji bufona

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

gloryfikować dzieło
twórcy perfidnego
uwierzyć obietnicy
kłamcy nagminnego.
W poezji szukam piękna
w godności - człowieka
gdy wiersz pusty, odkładam
niech na półce czeka
11.2017

Stadion Miejski FAIR
PLAY ARENA i bieżnia

dla biegaczy na Stadionie

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

Kompleks Boisk Orlik
ul. Oleśnicka

poniedziałek - piątek / 13:30-20:00
sobota – niedziela / 12:00-18:00

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

7 grudnia

/ 16:30 Klub Miłośników Origami

14 grudnia

/ 16:30

Świąteczne poczytajki

21 i 28 grudnia

/ 16:30

W 80 pomysłów dookoła biblioteki

36

NR 21 {128}

TVP 1
4.20
4.45
5.05
5.35
6.05
7.00
7.30
7.50
8.15

10.10
12.10
12.40
13.35
14.15
15.15
17.05
17.15
18.30
18.55
19.30
20.00
20.05
20.15
21.10

22.55
0.45
2.50
3.50

Klan (3215) - telenowela
Klan (3216) - telenowela
Klan (3217) - telenowela
Jaka to melodia?
Sprawa dla reportera
Naszaarmia.pl (294) - magazyn
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie extra
Sabata - western, Włochy, reż.
Gianfranco Parolini, wyk. Roberto
Undari, Antonio Gradoli, Ignazio
Spallo
Talianka (1 - 2) - serial
Studio Raban
Fascynujący świat - Mosty
Ameryki. Historia Rudolfa
Modrzejewskiego, cz. 1
Okrasa łamie przepisy - Tatarskie pierogi - magazyn kulinarny
Dama w czarnym welonie (2)
- serial
Skoki Narciarskie - PŚ - Titisee
- Neustadt - konkurs drużynowy
Teleexpress
Skoki Narciarskie - PŚ - Titisee
- Neustadt - konkurs drużynowy
Program rozrywkowy
Jaka to melodia?
Wiadomości
Sport
Pogoda
Komisarz Alex (130) - Trzeci
człowiek - serial
Król życia - komedia, Polska,
reż. Jerzy Zieliński, wyk. Robert
Więckiewicz, Magdalena Popławska, Bartłomiej Topa, Krzysztof
Czeczot, Anna Niedźwiecka, Jan
Peszek, Jerzy Trela
Męska rzecz - komedia, USA, reż.
Chris Koch, wyk. Jason Lee, Julia
Stiles, Selma Blair, James Brolin
Franciszkanie w ruchu oporu
- dramat, USA
Dama w czarnym welonie (2)
- serial
Zakończenie dnia

TVP 2
6.05 Borneo - wyspa małych siłaczy
- ﬁlm dok.
7.10 M jak miłość (1334) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
11.15 Ostoja (178) - magazyn
11.45 Barwy szczęścia (1754) - serial
12.15 Barwy szczęścia (1755) - serial
12.50 Barwy szczęścia (1756) - serial
13.15 Podróże z historią (46) Słodki
smak historii - cykl dok.
14.00 Familiada - teleturniej
14.40 Koło fortuny - teleturniej
15.20 Rodzinka.pl (223) - W mieszczańskich okowach - serial
komediowy
15.50 Pierwsza randka
16.50 Na dobre i na złe (687) Bracia
- serial
17.45 Słowo na niedzielę
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Kulisy - Postaw na milion (160)
19.05 Postaw na milion (160) - teleturniej
20.05 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa Mrągowo 2016 - Moda
na swetry - widowisko
21.10 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa Mrągowo 2016 - Moda
na swetry - widowisko
22.10 Miasto skarbów (13) Gracze
- serial kryminalny TVP
23.05 Grupa specjalna „Kryzys” (8)
- serial
0.05 Kwiat pustyni - ﬁlm obyczajowy, Wielka Brytania, Niemcy,
Austria
2.20 Karbala - dramat wojenny, Polska, reż. Krzysztof Łukaszewicz,
wyk. Bartłomiej Topa, Antoni Królikowski, Hristo Shopov, Leszek
Lichota, Michał Żurawski, Tomasz
Schuchardt, Atheer Adel
4.15 Koło fortuny (19) - teleturniej
4.50 Koło fortuny (20) - teleturniej
5.25 Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Łyżwiarstwo ﬁgurowe - Finał Grand
Prix, Nagoja 12.30 Hokej na lodzie - NHL
2017 . Washington Capitals - New York
Rangers 13.50 Piłka nożna - Klubowe MŚ
- 1/4F . CF Pachuca - Wydad Casablanca 1 1 16.05 Podnoszenie ciężarów - MŚ,
Anaheim 17.20 Piłka nożna - Klubowe
MŚ - 1/4F 2 19.35 Łyżwiarstwo szybkie
- PŚ - Salt Lake City 23.05 Łyżwiarstwo
szybkie - PŚ - Salt Lake City dz. 2 - biegi
ze startu wspólnego kobiet i mężczyzn
23.55 Sportowa Sobota 0.20 Hokej na
lodzie - NHL 2017 - skróty meczów 1.00
Hokej na lodzie - NHL 2017 . Tampa Bay
Lightning - Winnipeg Jets 20 2.00 Hokej
na lodzie - NHL 2017 . Tampa Bay Lightning - Winnipeg Jets 20

TVP 1
6.35
7.00
8.00
8.40
9.15
9.45
10.40
11.10
11.40
11.55
12.00
12.15
12.50
13.55
15.00
15.15
16.25
16.35
17.40
18.40
19.30
20.15
21.10
22.55
0.20

2.00
2.45

4.20

Pełnosprawni (232) - magazyn
Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
Ziarno - Matka Boża Indiańska
Jak to działa (148) - magazyn
Franciszek. Papież Miłosierdzia
Zakochaj się w Polsce (52)
Weterynarze z sercem
Sekrety mnichów - Starość
Między ziemią a niebem
Anioł Pański
Między ziemią a niebem
BBC w Jedynce - Wielkie
migracje zwierząt. Karibu
Poldark - Wichry losu (1) - serial
Halo, tu Pjongczang (4)
Skoki Narciarskie
- PŚ - Titisee - Neustadt
Teleexpress
Skoki Narciarskie
- PŚ - Titisee - Neustadt
Komisarz Alex (130) - serial
Jaka to melodia?
Wiadomości, Sport, Pogoda
Blondynka (66) - Nareszcie
w domu - serial
Zakochana Jedynka - Co się
zdarzyło w Las Vegas? - komedia, USA
Leszek Możdżer & Holland
Baroque - koncert
Król życia - komedia, Polska,
reż. Jerzy Zieliński, wyk. Robert
Więckiewicz, Magdalena Popławska, Bartłomiej Topa, Krzysztof
Czeczot, Anna Niedźwiecka, Jan
Peszek, Jerzy Trela
Jaka to melodia?
Dziewczęta z Nowolipek - dramat, Polska, reż. Barbara Sass,
wyk. Maria Ciunelis, Marta Klubowicz, Ewa Kasprzyk, Izabela
Drobotowicz - Orkisz, Piotr Bajor,
Krzysztof Kolberger, Iga Cembrzyńska, Jan Nowicki, Zdzisław
Wardejn, Lidia Korsakówna
Zakończenie dnia

TVP SPORT
6.30 Łyżwiarstwo ﬁgurowe - Finał Grand
Prix, Nagoja - Gala 9.10 Hokej na lodzie
- NHL 2017 . Tampa Bay Lightning - Winnipeg Jets 20 9.50 Hokej na lodzie - NHL
2017 . Tampa Bay Lightning - Winnipeg
Jets 20 10.20 Hokej na lodzie - NHL 2017
. Tampa Bay Lightning - Winnipeg Jets 20
11.00 piłka nożna - Barca TV 12.15 piłka
nożna - Barca Tv 13.35 piłka nożna - Barca TV 14.15 piłka nożna - Bayern TV 15.15
piłka nożna - Bayern TV 16.15 Piłka ręczna
kobiet - MŚ. podsumowanie fazy grupowej 17.05 Piłka ręczna kobiet - MŚ. 17.20
Piłka ręczna kobiet - MŚ. 18.15 Piłka ręczna kobiet - MŚ. 22.30 Sportowa niedziela
23.05 Łyżwiarstwo szybkie - PŚ - Salt Lake City dz. 3, Holandia

5.15
5.35
7.50
8.00
11.00
12.50
14.50
16.25
17.55
18.00
19.00
19.40
19.45

11.40
12.20

14.00
14.40
15.20
16.15
16.20
17.20
18.00
18.30
18.40
18.50
19.25
20.05
22.25
23.35

1.15

3.20

4.55

M jak miłość (1335) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1757) - serial
Barwy szczęścia (1758) - serial
Groźne cuda natury. Życie na
krawędzi (2) - Wodne cuda
Makłowicz w podróży
- Kanada - Quebeck Ville de
Quebec - magazyn kulinarny
Gwiazdy w południe - Taggart
- western, USA, reż. R.G. Springsteen, wyk. David Carradine,
Dick Foran, Dan Duryea, Elsa Cárdenas, Jean Hale
Familiada - teleturniej
Koło fortuny - teleturniej
Na dobre i na złe (688) - serial
Na dobre i na złe - 18 lat! (12)
- felieton
Na sygnale (164 - 165) - serial
Rodzinka.pl (199) - serial
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Pod wspólnym niebem (12)
Kufer trojański - serial
Lajk!
Kwiat pustyni - ﬁlm obyczajowy, Wielka Brytania, Niemcy,
Austria
Bal u Pana Boga - koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego
i Przemysława Gintrowskiego
Kino bez granic - Mandarynki
- dramat, Gruzja, Estonia, reż.
Zaza Urushadze, wyk. Lembit
Ulfsak, Elmo Nueganene, Giorgi
Nakashidze, Mikheil Meskhi
Cisza - dramat, Niemcy, reż.
Baran bo Odar, wyk. Wotan Wilke
Moehring, Katrin Sass, Ulrich
Thomsen, Burghart Klaussner,
Sebastian Blomberg
Taggart - western, USA, reż. R.G.
Springsteen, wyk. David Carradine, Dick Foran, Dan Duryea, Elsa
Cárdenas, Jean Hale
Koło fortuny (21) - teleturniej

PSN
7.00 Biathlon PŚ, Hochﬁlzen - bieg pościgowy kobiet 9.00 Siatkówka Liga Mistrzów: Jastrzębski Węgiel - Berlin Recycling Volleys 11.00 Koszykówka Euroliga:
Baskonia Vitoria Gasteiz - Unicaja Malaga
13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07 MAgazyn Trans World Sport 14.25 Piłka nożna Liga holenderska: FC Utrecht - Feyenoord 17.00 Polsat Sport News ﬂash 17.07
Magazyn Cafe Futbol 19.00 Polsat Sport
News ﬂash 19.07 Biathlon PŚ, Hochﬁlzen - sztafeta kobiet 21.20 Piłka nożna
Liga holenderska: Ajax Amsterdam - PSV
Eindhoven 23.30 Biathlon PŚ, Hochﬁlzen
- sztafeta mężczyzn 1.30 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News
9.30 MY3
10.35 I kto to mówi 2 - komedia, USA,
1990, reż. Amy Heckerling, wyk.
John Travolta, Kirstie Alley, Olimpia Dukakis
12.20 Skąd wiesz? - komedia romantyczna, USA, 2010, reż. James L.
Brooks, wyk. Reese Witherspoon,
Jack Nicholson, Molly Price
15.00 Kabaret na żywo
17.45 Chłopaki do wzięcia
18.40 Podziękuj niedocenionym
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich

EUROSPORT
8.30 Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen 9.15 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Val d’Isere 10.30
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, St. Moritz 12.15
Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen 13.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Val d’Isere 13.30 Biegi narciarskie. PŚ, Davos 14.45 Biathlon.
PŚ, Hochﬁlzen 15.30 Skoki narciarskie.
PŚ, Neustadt HS 142, konkurs drużynowy
17.45 Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen Bieg pościgowy mężczyzn 18.30 Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen Bieg pościgowy kobiet 19.00 Sporty zimowe. Kierunek Pjongczang 19.30
Snooker. UK Championship, York Półﬁnał
20.00 Snooker. UK Championship, York
Półﬁnał 23.30 Sporty zimowe. Kierunek
Pjongczang 0.00 Skoki narciarskie. PŚ,
Neustadt HS 142, konkurs drużynowy

TVN

TVP 2
7.05
8.00
9.25
10.00
10.40

TVN
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Spotkanie ze smakiem
Dzień Dobry TVN - magazyn
Na Wspólnej Omnibus - serial
obyczajowy
Mali Giganci
MasterChef - program rozrywkowy
Azja Express
Tu się gotuje!
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Fakty, Sport, Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - program interwencyjny

20.00 Nie wszystko złoto, co się
świeci - ﬁlm przygodowy, USA
2008, reż. Andy Tennant, wyk.
Kate Hudson, Matthew McConaughey, Donald Sutherland, Alexis
Dziena, Ewen Bremner, Ray Winstone
22.25 Kocha, lubi, szanuje - komedia,
USA 2011, reż. Glenn Ficarra, John
Requa, wyk. Steve Carrell, Ryan
Gosling, Julianne Moore, Emma
Stone, Marisa Tomei, Kevin Bacon
0.55 Jeszcze raz - komedia, Polska
2008, reż. Mariusz Malec, wyk.
Danuta Stenka, Jan Frycz, Przemysław Cypryański, Anna Antonowicz, Lech Mackiewicz
2.55 Uwaga! - program interwencyjny
3.15 Moc Magii
4.35 Nic straconego

PSN
7.00 Liga Mistrzów w siatkówce 9.00
Biathlon PŚ, Hochﬁlzen - sprint mężczyzn 10.00 Biathlon PŚ, Hochﬁlzen
- sprint mężczyzn 11.00 Biathlon PŚ, Hochﬁlzen - sprint kobiet 12.00 Biathlon PŚ,
Hochﬁlzen - sprint kobiet 13.00 Polsat
Sport News ﬂash 13.07 Liga Mistrzów
w siatkówce 15.00 Polsat Sport News
ﬂash 15.07 Piłka nożna Liga czeska 17.00
Polsat Sport News ﬂash 17.07 Piłka nożna Liga rosyjska 19.00 Polsat Sport News
ﬂash 19.07 Koszykówka Euroliga: Baskonia Vitoria Gasteiz - Unicaja Malaga
21.20 Biathlon PŚ, Hochﬁlzen - bieg pościgowy kobiet 23.30 Biathlon PŚ, Hochﬁlzen - bieg pościgowy mężczyzn 1.30
Magazyn Cafe Futbol
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5.30
5.50
8.00
8.30
11.00
11.45
12.45
13.50

17.05
19.00
19.40
19.45
20.00

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Dzień Dobry TVN - magazyn
Co za tydzień - magazyn
Druga szansa - serial
Druga twarz
Piraci z Karaibów: Skrzynia
umarlaka - ﬁlm przygodowy,
USA 2006, reż. Gore Verbinski, wyk. Johnny Deep, Orlando
Bloom, Keira Knightley, Jack
Davenport, Bill Nighy, Jonathan
Pryce
Mali Giganci
Fakty, Sport, Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - program interwencyjny
MasterChef - program rozrywkowy

21.35 Gwiezdne wojny: Część II
- Atak klonów - ﬁlm S - F, USA
2002, reż. George Lucas, wyk.
Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, Christopher Lee, Samuel L. Jackson,
Ian McDiarmid, Frank Oz, Pernilla
August, Anthony Daniels, Kenny
Baker
0.40 Nie wszystko złoto, co się
świeci - ﬁlm przygodowy, USA
2008, reż. Andy Tennant, wyk.
Kate Hudson, Matthew McConaughey, Donald Sutherland, Alexis
Dziena, Ewen Bremner, Ray Winstone
3.00 Uwaga! - program interwencyjny
3.20 Moc Magii
4.35 Nic straconego

EUROSPORT
8.30 Skoki narciarskie. PŚ, Neustadt 9.15
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Val d’Isere
10.30 Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen 13.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Val d’Isere, Francja
13.30 Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen Bieg pościgowy kobiet 14.00 Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen Sztafeta kobiet 15.30 Skoki narciarskie. PŚ, Neustadt 17.15 Biathlon. PŚ,
Hochﬁlzen Sztafeta mężczyzn 18.15
Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen Sztafeta kobiet
19.00 Sporty zimowe. Kierunek Pjongczang 19.30 Snooker. UK Championship,
York Finał 20.00 Snooker. UK Championship, York Finał 23.10 Watts 23.20 Piłka
nożna. Major League Soccer Finał 0.45
Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen 2.30 Sporty zimowe. Kierunek Pjongczang

20.05 Uniwersytet Potworny - ﬁlm
animowany
Szalona opowieść o młodości
i początkach przyjaźni dwóch
sympatycznych potworów:
ambitnego Michaela Wazowskiego i leniwego Jamesa P. Sullivana. Michael Wazowski od
dziecka marzył o studiach na prestiżowym Uniwersytecie Potwornym. Jest ambitny i bardzo pracowity. Natomiast James P. Sullivan
to zdolny leń, który lubi przede
wszystkim dobrze się bawić.
22.20 Speed - niebezpieczna szybkość - ﬁlm akcji, USA, 1994, reż.
Jan De Bont, wyk. Keanu Reeves,
Sandra Bullock, Dennis Hopper,
Jeﬀ Daniels
1.00 Opętanie: Powrót do domu
- horror, USA, Kanada, 2007, reż.
Ernie Barbarash, wyk. Rob Lowe,
Ben Lewis, Tatiana Maslany
3.10 Ameryka marzeń
4.10 Tajemnice losu

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 Serwis Info weekend 17.05
Teleexpress 17.09 Teleexpress Extra
17.26 Serwis Info weekend 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 23.30 INFO Wieczór 0.00 Salon dziennikarski - program
publicystyczny 0.52 Nie da się ukryć - magazyn 1.20 Info Wieczór 1.43 Minęła 20ta
2.45 Wiadomości 3.12 Gość Wiadomości

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.45 MY3
8.15 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
8.50 Królowa Śniegu 2 - ﬁlm anim.
10.40 Kevin sam w domu - po raz
czwarty - komedia familijna
12.30 Uniwersytet Potworny - ﬁlm
anim., USA, 2013
14.40 Opowiesci z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa - ﬁlm
przygodowy, USA, 2005
17.40 Nasz nowy dom
18.40 Podziękuj niedocenionym
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Państwo w Państwie
20.05 Kabarety Rybnik 2017

22.05 Adwokat - thriller, USA, Wielka
Brytania, 2013, reż. Ridley Scott,
wyk. Penélope Cruz, Cameron
Diaz, Javier Bardem, Michael
Fassbender, Brad Pitt
Znany prawnik z Teksasu dostaje
propozycję od ekscentrycznego właściciela nocnego klubu
Reinera. Ma przemycić z Meksyku warte 20 milionów narkotyki i ma na tym dużo zarobić.
Adwokat, który planuje właśnie
ślub z ukochaną Laurą i pragnie
zapewnić jej życie na odpowiednim poziomie, decyduje się jednorazowo wejść w ryzykowny interes.
0.45 As w rękawie - komediodramat,
USA, 2013, reż. Scott Winant,
wyk. Jennifer Finnigan, Edi
Gathegi, Julie White, Ben Lawson
2.45 Tajemnice losu

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.25 Teleexpress
16.29 Teleexpress Extra 16.46 Serwis Info weekend 17.00 Serwis Info weekend
17.22 Pogoda 17.25 Serwis sportowy
17.30 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 0.20
Woronicza 17 1.32 Nie da się ukryć - magazyn 2.00 Flesz Info Wieczór 2.25 Minęła 20ta 3.25 Wiadomości

TV 4
6.00 Kacze opowieści
7.30 Kaczor Donald przedstawia
9.05 Tajemnicza wyspa Juliusza
Verne’a - ﬁlm przygodowy, USA,
2010, reż. Mark Sheppard, wyk.
Susie Abromeit, Gina Holden,
Lochlyn Munro
11.10 Policjantki i Policjanci
12.10 Policjantki i Policjanci
13.10 Policjantki i Policjanci
14.15 STOP Drogówka
15.25 Wendy Wu: Nastoletnia
wojowniczka - ﬁlm familijny,
USA, 2006, reż. John Laing, wyk.
Brenda Song, Susan Chuang, Shin
Koyamada
17.20 Ziemska apokalipsa - ﬁlm sci
- ﬁ, USA, 2013, reż. Thunder Levin,
wyk. Richard Grieco, Adrian Paul
19.00 Galileo
20.00 Policjantki i Policjanci
21.00 Policjantki i Policjanci
22.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
23.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
0.00 Krzyk 4 - horror, USA, 2011, reż.
Wes Craven, wyk. David Arquette, Adam Brody, Courteney
Cox, Kristen Bell, Neve Campbell,
Hayden Panettiere, Anna Paquin,
Emma Roberts
2.20 Interwencja
3.00 Disco Polo Life
4.00 Top 10 lista przebojów

Sobota, 9.12.2017

TVN 7
5.50 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.50 Mango - Telezakupy
8.55 Gotowe na wszystko - serial
11.00 Brzydula - serial obyczajowy
14.35 Legion niezwykłych tancerzy:
Tajniki siły Ra - ﬁlm przygodowy,
USA 2013, reż. Jon M. Chu, Ryan
Landels, Scott Speer, wyk. Jesse
„Casper” Brown, Mykal Bean
16.45 Przygoda na Alasce - ﬁlm przygodowy, USA 1995, reż. Fraser
Heston, wyk. Thora Birch, Vincent
Kartheiser, Dirk Benedict, Charlton Heston, Duncan Fraser
19.00 Księżniczka na lodzie - komedia, USA, Kanada 2005, reż. Tim
Fywell, wyk. Michelle Trachtenberg, Kim Cattrall, Joan Cusack,
Hayden Panettiere, Trevor Blumas
21.10 Pieniądze to nie wszystko
- komedia, Polska 2001, reż.
Juliusz Machulski, wyk. Marek
Kondrat, Stanisława Celińska,
Sylwester Maciejewski, Cezary
Kosiński, Hanna Mikuć, Magdalena Wójcik, Andrzej Chyra
23.25 Będziecie nas pamiętać - ﬁlm
obyczajowy, USA 2012, reż. David
Chase, wyk. John Magaro, Jack
Huston, Will Brill, James Gandolﬁni, Bella Heathcote
1.45 Moc Magii
4.00 Druga strona medalu - talk show
5.05 Koniec programu

PULS
6.00
7.00
7.50
9.15
13.20
15.15

17.25

20.00

21.55

23.55

1.55
2.30
3.25
4.20
4.50

Niesamowite!
Taki jest świat
Lekarze na start - serial
Lombard: Życie pod zastaw
- serial
El Dorado: świątynia słońca 2
- ﬁlm przygodowy, Peru, USA 2010
Grinch: świąt nie będzie - ﬁlm
familijny, USA 2000, reż. Ron
Howard, wyk. Christine Baranski,
Jeﬀrey Tambor, Jim Carrey
Obłędny rycerz - ﬁlm przygodowy, USA 2001, reż. Brian Helgeland, wyk. Alan Tudyk, Heath
Ledger, Mark Addy, Paul Bettany,
Rufus Sewell, Shannyn Sossamon
Wpół do śmierci 2 - ﬁlm akcji,
USA 2007, reż. Art Camacho,
wyk. Bill Goldberg, Kurupt, Robert
LaSardo
Nieobliczalny - ﬁlm sensacyjny,
USA 2006, reż. Michael Keusch,
wyk. Eva Pope, Imelda Staunton,
Steven Seagal
Człowiek o żelaznych pięściach - ﬁlm akcji, Hongkong,
USA 2012, reż. RZA, wyk. Byron
Mann, Cung Le, Dave Bautista,
Jamie Chung, Lucy Liu, Rick Yune,
Russell Crowe, RZA
Ale numer!
Taki jest świat
Biesiada na cztery pory roku
Z archiwum policji
Twój Puls

Stopklatka

TTV

TV6

6.00 Prywatna historia kina 6.20 Komisarz
Rex - serial 8.30 Poirot: Po pogrzebie - ﬁlm
kryminalny 10.20 Jack Hunter i zaginiony skarb Ugaritu - ﬁlm przygodowy 12.20
Niania - serial 13.50 Tragedia w San Andreas - ﬁlm science ﬁction 15.35 Zawiść - komedia 17.45 Czarna książeczka - komedia
20.00 Jak zostać królem - dramat biograﬁczny 22.35 Zaginione - ﬁlm sensacyjny
1.15 Londyński bulwar - ﬁlm kryminalny

13.50 Ice road truckers. Drogi śmierci
14.45 Najdroższe zabawki świata15.45
Express 16.05 Damy i wieśniaczki. Rosja 17.15 Kulisy światowych show 17.45
Express - informacje 18.05 Top Service
18.55 Druga twarz 19.45 Express 20.05
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 8.10
Galileo 9.15 Kacze opowieści 10.15 Klub
przyjaciół Myszki Miki 10.45 Nianie
w akcji - komedia 12.40 Scoop - gorący
temat - komedia 14.35 Światowe rekordy
Guinessa 15.40 Powrót Różowej Pantery - komedia kryminalna 18.00 Dragons’
Den - Jak zostać milionerem 20.00 Włatcy móch 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00 Tajlandzki łącznik, Francja

TV TRWAM
10.30 Święty na każdy dzień 10.35 Polski Punkt Widzenia 11.00 Kropelka radości 12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje
dnia 12.20 Warto zauważyć… 12.50 Kościół w potrzebie 13.20 Siódmy sakrament
13.45 Ocalić od zapomnienia 13.55 Święty
na każdy dzień 14.00 Józef z Egiptu 14.40
Żywe kamienie 15.30 Ziemia mojego Zbawiciela - Oto poczniesz i porodzisz 16.00
Informacje dnia 16.10 Próba wiary 16.55
Rekolekcje Adwentowe 17.00 Uroczystości z okazji XXVI Rocznicy Powstania Radia
Maryja 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
Wielkie serce Jack 23.40 Toliara

TV 4
6.00 Kacze opowieści
8.30 Kaczor Donald przedstawia
9.00 Wendy Wu: Nastoletnia
wojowniczka - ﬁlm familijny
10.55 Galileo
11.55 Galileo
12.55 Zabójcze tornado - ﬁlm katastroﬁczny, USA, 2012, reż. Jeﬀ
Burr, wyk. Stacey Asaro, Jeﬀ
Fahey
14.45 Polubić czy poślubić - komedia
romantyczna, USA, 1997, reż.
Andy Tennant, wyk. Salma Hayek,
Jon Tenney, Matthew Perry
17.00 Apokalipsa androidów - thriller
sci - ﬁ, USA, Kanada, 2006, reż.
Paul Ziller, wyk. Scott Bairstow,
Joseph Lawrence
19.00 Galileo
20.00 Patriota - ﬁlm sensacyjny, USA,
1998, reż. Dean Semler, wyk. Dan
Beene, Camilla Belle, Dean Semler,
Seagal Steven
21.55 Włatcy móch. Ćmoki, Czopki
i Mondzioły - komedia animowana, Polska, 2010, reż. Bartek
Kędzierski
0.00 Kasyno - dramat gangsterski,
USA, Francja, 1995, reż. Martin
Scorsese, wyk. Robert De Niro,
Sharon Stone, Joe Pesci, James
Woods
3.45 Interwencja
4.00 Top 10 lista przebojów
5.00 Top 10 lista przebojów

Stopklatka
6.00 Na planie 6.20 Prywatna historia kina 6.55 Komisarz Rex - serial 8.55 Poirot:
Pora przypływu - ﬁlm kryminalny 10.55
Jeszcze dalej niż północ - komedia 13.05
Za jakie grzechy - komedia 15.05 Najważniejszy głos - ﬁlm obyczajowy 17.40 Zagubiony czas - dramat 19.50 100 kultowych
ﬁlmów: Szklana pułapka 20.00 Dom snów
- thriller 21.55 Lektor - dramat historyczny
0.30 Zagubione serca - dramat

TV TRWAM
10.35 Przegląd Katolickiego Tygodnika
„Niedziela” 10.40 Święta Rita z Casci 11.45
Trzy wyspy - trzy światy 12.00 Anioł Pański 12.20 Wieś - to też Polska 13.30 Papież
Polak do Rodaków 14.10 Albert Schweitzer 16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert
życzeń 17.00 Tam, gdzie Bóg płacze 17.30
Okiem kamery 17.55 Rekolekcje Adwentowe 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone
19.00 Msza Święta w intencji Oﬁar katastrofy smoleńskiej 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Samson i Dalila 22.30 Vatican Magazine 23.00 Jak my to widzimy
- z daleka widać lepiej 23.30 Z Benedyktem XVI rok po roku 0.00 Programy powtórkowe

TVP KULTURA
8.05 Szaleństwa Panny Ewy - serial 9.05
Informacje kulturalne 9.25 Jej portret
- Recital Ireny Santor 10.15 Frank - komedia 12.00 Fernando i humaniści - ﬁlm TVP
12.35 Tygodnik Kulturalny 13.25 Szlakiem
Kolberga 14.05 Wypełnić pustkę - ﬁlm
obyczajowy 15.45 Wydarzenie aktualne
16.25 Constans - dramat 18.05 Dranie
w kinie - magazyn 18.45 Legendy Rocka
- Meat Loaf s. 5 - cykl dok. 19.40 Kierunek Kultura 20.20 Whisky dla aniołów
- komediodramat 22.15 Leszek Możdżer
& Holland Baroque - koncert 23.35 Utopia - serial 1.50 Kino nocne - W dół kolorowym wzgórzem - dramat 4.00 Egzamin dojrzałości - ﬁlm kr.metr.

TVP 1
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Kwadrans polityczny
8.40 Okrasa łamie przepisy - Tatarskie pierogi - magazyn kulinarny
9.10 Rok w ogrodzie
9.40 Dr Quinn - seria II (7) - serial
10.40 Downton Abbey (8) - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.35 Agropogoda - magazyn
12.40 Magazyn Rolniczy
12.55 BBC w Jedynce - Wielkie
migracje zwierząt. Karibu
13.45 Tyłówka BBC w Jedynce
14.00 Elif (152) - serial
14.55 Program rozrywkowy
15.10 Obserwator
15.45 Wiadomości
15.55 Pogoda
16.05 W sercu miasta (50) - serial
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Jaka to melodia?
18.00 Klan (3220) - telenowela
18.40 Bez tożsamości (3), cz. 2 - serial
19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.10 Pogoda
20.25 Teatr Telewizji - Mąż i Żona
- spektakl teatralny, Polska, reż.
Jan Englert, wyk. Jan Englert,
Beata Ścibakówna, Grzegorz
Małecki, Milena Suszyńska
21.40 James Bond w Jedynce
- W obliczu śmierci - ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, reż.
John Glen, wyk. Timothy Dalton,
Maryan d’Abo, Jeroen Krabbe
0.00 Gol Ekstra - felieton
0.35 Co się zdarzyło w Las Vegas?
- komedia, USA, reż. Tom Vaughan, wyk. Cameron Diaz,
Ashton Kutcher, Lake Bell
2.25 Męska rzecz - komedia, USA, reż.
Chris Koch, wyk. Jason Lee, Julia
Stiles, Selma Blair, James Brolin
4.10 Notacje - Karol Myśliwiec. Pół
wieku nad Nilem - cykl dok.
4.25 Zakończenie dnia

TVP SPORT

TVP HISTORIA

g
p ęg
9.20 Gazda z Diabelnej (6) - serial 10.20
Okrasa łamie przepisy 10.55 Ziemia. Podwodny świat, cz. 2. USS Liberty, Hebat Allah i Pierwotna Siła - cykl dok. 11.50 Sekrety wykute w kamieniu (7) - serial dok.
13.00 Wielka piątka Azji. Słoń - cykl dok.
14.00 Szerokie tory - reportaż 14.35 Wielka Gra (676) - teleturniej 15.40 Spór o historię - Grudzień ‘70 - debata 16.25 Piłsudski Bronisław - zesłaniec, etnograf,
bohater - ﬁlm dok. 17.25 #dziedzictwo
- Debata V 18.00 Jan Serce (2) - serial
19.05 Pearl Harbor - Cała prawda 2 - ﬁlm
dok. 20.05 Lalka (9) - serial 21.35 Odtajnione akcje szpiegowskie (8) - ﬁlm dok.
22.30 Byłem w Gestapo - ﬁlm dok. 23.10
Ostatni Bej Bałkanów (3) - serial 0.50
Czarne tulipany - ﬁlm dok. 1.50 Ułańska
ballada (1) - serial 2.45 Zakończenie dnia

8.00 Piłka ręczna kobiet - MŚ. 9.40 Piłka ręczna kobiet - MŚ. 11.25 Piłka nożna
- Klubowe MŚ - 1/4F . CF Pachuca - Wydad Casablanca 12.25 Piłka nożna - Klubowe MŚ - 1/4F . CF Pachuca - Wydad
Casablanca 12.35 Piłka nożna - Klubowe MŚ - 1/4F 2 13.50 Triathlon - Magazyn - magazyn, Kanada 14.55 Łyżwiarstwo szybkie - PŚ - Salt Lake City dz. 3,
Holandia 16.35 Zwarcie - magazyn 17.20
Piłka ręczna kobiet - MŚ. 19.20 4 - 4 - 2
- magazyn piłkarski 19.45 4 - 4 - 2 - magazyn piłkarski 20.20 Piłka ręczna kobiet
- MŚ. 22.30 Sportowy Wieczór 23.00
Piłka ręczna kobiet - MŚ. 0.25 Zakończenie dnia

Niedziela, 10.12.2017

TVN 7

PULS

5.15 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.30 Mango - Telezakupy
8.35 Gotowe na wszystko - serial
10.40 Gotowe na wszystko - serial
11.40 Brzydula - serial obyczajowy
14.00 Beethoven V - ﬁlm familijny,
USA 2003, reż. Mark Griﬃths,
wyk. Dave Thomas, Daveigh
Chase, Tom Poston, Katherine
Helmond, Richard Riehle
16.00 Księżniczka na lodzie - komedia, USA, Kanada 2005, reż. Tim
Fywell, wyk. Michelle Trachtenberg, Kim Cattrall, Joan Cusack,
Hayden Panettiere, Trevor Blumas
18.00 Oszuści - serial
19.00 Zabójcza broń - serial
20.00 Star Trek - ﬁlm S - F, USA,
Niemcy 2009, reż. J.J. Abrams,
wyk. Chris Pine, Zachary Quinto,
Leonard Nimoy, Eric Bana, Bruce
Greenwood, Karl Urban, Zoe
Saldana, Simon Pegg, Ben Cross,
Winona Ryder, Chris Hemsworth
22.40 Zabójcza broń - serial
23.40 Słaby punkt - ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy 2007, reż. Gregory
Hoblit, wyk. Anthony Hopkins,
Ryan Gosling, David Strathairn,
Rosamund Pike, Embeth Davidtz,
Billy Burke
2.00 Miasto zła - serial
3.00 Moc Magii
5.15 Koniec programu

5.55 Niesamowite!
7.00 Co ludzie powiedzą? - serial
9.30 El Dorado: świątynia słońca 2
- ﬁlm przygodowy, Peru, USA
11.25 Grinch: świąt nie będzie - ﬁlm
familijny, USA 2000
13.35 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Księżniczka Maleen
- ﬁlm familijny, Niemcy 2015
14.45 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Czerwony Kapturek
- ﬁlm familijny, Niemcy 2012
16.10 Bibliotekarz III: Klątwa kielicha
Judasza - ﬁlm przygodowy, USA
2008, reż. Jonathan Frakes
17.50 Pokojówka na Manhattanie
- komedia romantyczna, USA
2002, reż. Wayne Wang, wyk.
Jennifer Lopez, Natasha Richardson, Ralph Fiennes, Stanley Tucci
20.00 W obronie własnej - thriller,
USA 2013, reż. Gary Fleder, wyk.
Jason Statham, James Franco,
Izabela Vidovic, Kate Bosworth
22.00 Angielska robota - ﬁlm kryminalny, Australia, USA, Wielka Brytania 2008, reż. Roger Donaldson, wyk. Jason Statham, Saﬀron
Burrows, Stephen Campbell
Moore, Daniel Mays
0.10 Wikingowie - serial
1.05 Ale numer!
1.40 Z archiwum policji
2.20 Taki jest świat
3.00 Biesiada na cztery pory roku

TTV
14.30 Anatomia głupoty 15.00 Gogglebox. Przed telewizorem 15.45 Express
- informacje 16.05 Damy i wieśniaczki. PL 17.15 Nauka jazdy 17.45 Express
- informacje 18.05 Usterka 19.15 Wojny
przewoźników 19.45 Express - informacje 20.05 Defacto 20.40 Defacto 21.10
Kossakowski. Być jak… 22.00 Druga twarz
22.45 Common sense 23.20 Betlejewski.
Prowokacje 23.50 Frat boys - dokument

TVP KULTURA
8.00 Podróż za jeden uśmiech - serial
9.20 Olivier Messiaen - Muzyka wiary
- ﬁlm dok. 10.50 Scena klasyczna - Koncert 11.45 Trzeci punkt widzenia 12.25
Ucieczka z kina „Wolność” - ﬁlm obyczajowy 14.05 Chuligan Literacki 14.40 Tosca
- opera 17.00 Pomniki Historii - Gostyń
17.15 Niedziela z… Hanną Śleszyńską - 60
minut na godzinę - program kabaretowy
19.10 Niedziela z… Hanną Śleszyńską - Lęk
przestrzeni - ﬁlm TVP 20.15 Bilet na księżyc - ﬁlm obyczajowy 22.20 Scena altenatywna - Koncert 22.55 Trzeci punkt widzenia 23.35 Kino objazdowe - ﬁlm dok.
0.40 Ella Fitzgerald, cz. 1 - koncert 2.05
Do Santiago - ﬁlm anim.

TV6
6.00 Taaaka ryba 7.00 Benny Hill 8.15 Galileo 9.20 Klub przyjaciół Myszki Miki 10.30
Nianie w akcji - komedia 12.25 Psi mistrz:
Puchar Europy - komedia familijna 14.05
Kacze opowieści 15.00 Podwodni łowcy 16.00 Księga rekordów Guinessa - 50
lat, 50 rekordów 18.15 Kosiarz Umysłów
2: Ponad cyberprzestrzenią - thriller sci - ﬁ
20.00 Włatcy móch 21.00 CSI: Kryminalne
zagadki Miami 22.55 Kobiety i maﬁa

TVP HISTORIA
10.55 Dzika przyroda Bliskiego i Środkowego Wschodu - Egipt. Życie wśród piasków - serial dok. 12.00 Wisła od źródła
do ujścia (3). Od ujścia Narwi do Bałtyku
- ﬁlm dok. 13.10 Grecka odyseja Joanny
Lumley (1)/4, Wielka Brytania 14.05 Szerokie tory - reportaż14.35 U kresu drogi
- dramat 15.55 Dajcie mi jabłko - reportaż
16.30 Wielka Gra (677) - teleturniej 17.30
Ex Libris (320) - magazyn 18.00 Jan Serce (3) - Mgiełka - serial 19.05 Pułkownik
Kukliński - ﬁlm dok. 20.10 Ułańska ballada (1) - serial kostiumowy, 21.05 Jak nie
wiadomo o co chodzi… - ﬁlm dok. 22.05
Papusza - dramat 0.20 II wojna światowa
na Bałkanach (3) Żołnierze, rewolucjoniści i kolaboranci - serial dok. 1.05 II wojna światowa na Bałkanach (4) Mihailović
kontra Rommel - serial dok.

5.20
5.55
8.00
8.10
8.15
8.40
9.10
9.40
10.10
11.05
12.00
12.10
12.35
12.40
12.55
14.00
14.55
15.10
15.45
15.55
16.05
17.00
17.15
17.25
18.00
18.40
19.30
20.00
20.10
20.25
21.35
22.10
23.05
23.40
0.35

3.15
4.15

TVP 2
6.05 Rodzinka.pl (197) - Biorą
z naszej półki - serial
6.40 Coś dla Ciebie - magazyn
7.05 M jak miłość (183)
8.00 Pytanie na śniadanie
10.50 Panorama
11.10 Barwy szczęścia (1758) - serial
11.40 Na dobre i na złe (500) - Piknik
- serial
12.45 Tylko z Tobą (41) - serial
13.40 Na sygnale (97) - Polowanie
- serial fabularyzowany TVP
14.15 Kabaret Ani Mru Mru
15.10 Na dobre i na złe - 18 lat! (12)
- felieton
15.20 Tygrysy Europy (1) - Powrót
z wakacji - serial komediowy
16.30 Koło fortuny - teleturniej
17.10 Meandry uczuć (5) - serial
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Barwy szczęścia (1758) - serial
20.05 Barwy szczęścia (1759) - serial
20.40 Kulisy serialu Barwy szczęścia
20.50 M jak miłość (1336) - serial
21.40 Kulisy serialu „M jak miłość”
21.55 Tajemnica Elise (5) - serial
23.05 Tajemnica Elise (6) - serial
0.15 Czy świat oszalał? - Moja własna wojna - ﬁlm dok.
1.20 Pod wspólnym niebem (12)
Kufer trojański - serial komediowy
1.55 Rodzinka.pl (223) - W mieszczańskich okowach - serial
komediowy
2.35 Mandarynki - dramat, Gruzja,
Estonia, reż. Zaza Urushadze,
wyk. Lembit Ulfsak, Elmo Nueganene, Giorgi Nakashidze, Mikheil
Meskhi
4.10 Moja własna wojna - ﬁlm dok.
reż. Lidija Zelović
5.10 Zakończenie programu

PSN
7.00 Piłka nożna Liga rosyjska 9.00
Biathlon PŚ, Hochﬁlzen - bieg pościgowy kobiet 11.00 Piłka nożna Liga ukraińska 13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07
Polska Liga Koszykówki: PGE Turów Zgorzelec - AZS Koszalin 15.00 Polsat Sport
News ﬂash 15.07 Biathlon PŚ, Hochﬁlzen - bieg pościgowy mężczyzn 17.00
Polsat Sport News ﬂash 17.07 Magazyn
Cafe Futbol 19.00 Polsat Sport News ﬂash 19.07 Biathlon PŚ, Hochﬁlzen - sztafeta mężczyzn 21.20 Koszykówka Euroliga:
Baskonia Vitoria Gasteiz - Unicaja Malaga
23.30 Biathlon PŚ, Hochﬁlzen - sztafeta
kobiet 1.30 Magazyn Cafe Futbol 3.30
Siatkówka Lotto Eurovolley Poland 2017

21.30 Życie bez wstydu - reality show
22.30 Projekt Lady
23.30 Gwiezdne wojny: Część II
- Atak klonów - ﬁlm S - F, USA
2002, reż. George Lucas, wyk.
Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, Christopher Lee, Samuel L. Jackson,
Ian McDiarmid, Frank Oz, Pernilla
August, Anthony Daniels, Kenny
Baker
2.25 Co za tydzień - magazyn
3.00 The Following II - serial
3.55 Moc Magii
5.05 Nic straconego

TVP 1

TVP 2

TVN

6.05 Rodzinka.pl (198) - Śpiwór dla
czworga - serial komediowy
6.40 Program ekumeniczny
7.05 M jak miłość (184) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
10.50 Panorama
11.10 Barwy szczęścia (1759) - serial
11.40 Na dobre i na złe (501) - Marny
żart - serial
12.45 Tylko z Tobą (42) - serial
13.45 Na sygnale (98) - Ucieczka
- serial fabularyzowany TVP
14.20 Cuda z odzysku - urządź
mieszkanie za darmo (4)
15.15 Kulisy serialu Barwy szczęścia
15.25 M jak miłość (1336) - serial
16.30 Koło fortuny - teleturniej
17.10 Meandry uczuć (6) - serial
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.30 Barwy szczęścia (1759) - serial
obyczajowy
20.05 Barwy szczęścia (1760) - serial
obyczajowy
20.40 Na dobre i na złe - 18 lat! (13)
- felieton
20.50 M jak miłość (1337) - serial
21.45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23.00 Świat bez ﬁkcji - Fugazi - centrum wszechświata - ﬁlm dok.
Polska, reż. Leszek Gnoiński
23.50 Miasto skarbów (13) Gracze
- serial kryminalny TVP
0.45 Pierwsza randka
1.50 Tajemnica Elise (5) - serial
2.55 Tajemnica Elise (6) - serial
4.05 Magazyn Ekspresu Reporterów
5.10 Fugazi - centrum wszechświata - ﬁlm dok. Polska, reż.
Leszek Gnoiński
5.50 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 - program obyczajowy
12.00 Szkoła - serial
13.00 19 + - serial - program
13.30 19 + - serial
14.00 Szpital - program obyczajowy
15.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
16.00 Szkoła - serial
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.49 Raport smogowy
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.10 Doradca smaku
20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.55 Milionerzy

TVP SPORT

PSN
7.00 Piłka nożna Liga ukraińska 9.00 Polska Liga Koszykówki: PGE Turów Zgorzelec - AZS Koszalin 10.00 Polska Liga Koszykówki: PGE Turów Zgorzelec - AZS
Koszalin 11.00 Piłka nożna Liga czeska
13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07 Magazyn Cafe Futbol 15.00 Polsat Sport
News ﬂash 15.07 Liga Siatkówki kobiet:
Poli Budowlani Toruń - KSZO Ostrowiec
17.00 Polsat Sport News ﬂash 17.30 Siatkówka Klubowe MŚ 2017: Zenit Kazan
- Bolivar 20.30 Gala boksu zawodowego: Horn - Corcoran 23.00 Siatkówka Liga Mistrzyń: Agel Prostejov - Fenerbahce
SK Stambuł 1.30 Siatkówka Lotto Eurovolley Poland 2017 4.00 Siatkówka 7. strefa
- magazyn siatkarski
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11.00
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14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30

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

11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

20.00

20.00 25 lat Polsatu - Gala z Teatru
Wielkiego, Polska, 2017
23.00 John Rambo - ﬁlm akcji, Niemcy,
USA, 2008, reż. Sylvester Stallone,
wyk. Sylvester Stallone, Julie Benz,
Reynaldo Gallegos, Matthew Marsden, Graham McTavish
John Rambo prowadzi spokojne życie w okolicach Bangkoku, gdzie pracuje przy starych
łodziach. Pewnego dnia grupa
chrześcijańskich misjonarzy
zwraca się do niego z prośbą
o przewiezienie ich do Birmy.
Rambo zgadza się i przewozi ich
na drugi brzeg rzeki…
1.00 Szklana pułapka 2 - ﬁlm akcji,
USA, 1990, reż. Renny Harlin,
wyk. Bruce Willis, Bonnie Bedelia,
William Sadler, William Atherton,
Franco Nero
3.45 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy

21.05
21.35
22.00
23.00
0.00
1.00
2.00
2.20
2.45
4.25
4.55

Stopklatka

TV TRWAM
13.20 Koncert życzeń 14.10 Piękna i Bestia 15.40 Hwange 15.50 Ma się rozumieć 16.00 Informacje dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 Tydzień z Ziemi Świętej
16.50 Świadkowie 17.20 Przypowieści Jezusa 17.30 Okiem kamery 17.55 Rekolekcje Adwentowe 18.00 Anioł Pański 18.05
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień
19.30 Przygody Monster Trucków 19.45
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Budowa świątyni w Narodowym
Sanktuarium Matki Bożej w Kenii 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 Najkrótsza droga
do domu. C.S.Lewis
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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
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21.30 Inwazja - ﬁlm S - F, USA, Australia 2007, reż. Oliver Hirschbiegel,
wyk. Nicole Kidman, Daniel Craig,
Jeremy Northam, Jackson Bond,
Jeﬀrey Wright, Veronica Cartwright
23.35 Superwizjer - magazyn reporterów
0.10 Kuba Wojewódzki - talk show
1.10 Mroczne zagadki Los Angeles
- serial
2.10 Revolution II - serial
3.10 Uwaga! - program interwencyjny
3.35 Moc Magii
4.55 Nic straconego

EUROSPORT

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

Mistrz kuchni: Juniorzy
Mistrz kuchni: Juniorzy
Klub przyjaciół Myszki Miki
Kaczor Donald przedstawia
Kaczor Donald przedstawia
V.I.P.
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
Detektywi w akcji
Detektywi w akcji
Detektywi w akcji
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Esmeralda - telenowela obyczajowa
Esmeralda - telenowela obyczajowa
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Śmierć na 1000 sposobów
Śmierć na 1000 sposobów
Galileo
Galileo
STOP Drogówka
9. miesiąc
Interwencja
Interwencja
Cafe Futbol 17/18
Magazyn Atleci Polsat Sport
2017
Trans World Sport 2017

7.50 MiłośćKropka.pl 8.50 Szpital nadziei
- serial 9.50 Niania - serial 11.15 Apokalipsa:
I wojna światowa - serial 12.25 Katastrofy
w przestworzach - serial 13.20 Pułapki
umysłu - serial 13.50 Umrzesz ze śmiechu
14.35 Droga do raju - komedia obyczajowa 16.25 Niania - serial 18.50 Katastrofy
w przestworzach - serial 19.00 Komisarz
Rex - serial 20.00 Bezprawie - western
22.55 Hiperorkan - ﬁlm science ﬁction

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

20.10 Szklana pułapka 2 - ﬁlm akcji,
USA, 1990, reż. Renny Harlin,
wyk. Bruce Willis, Bonnie Bedelia,
William Sadler, William Atherton,
Franco Nero
22.50 Dochodzenie - dramat kryminalny, USA, 2002, reż. MichaelCaton - Jones, wyk. Robert De Niro,
Eliza Dushku, Frances McDormand,
James Franco, William Forsythe
Detektyw nowojorskiego
wydziału zabójstw, Vincent
LaMarca, ma za sobą długą
i pełną sukcesów karierę w organach ścigania, dzięki której wyrobił sobie reputację człowieka bezgranicznie oddanego swej pracy.
Jednak w najnowszej przydzielonej mu sprawie stawka okazuje
się zbyt wysoka nawet dla niego.
1.00 Bad Boys - komedia sensacyjna,
USA, 1995, reż. Michael Bay
3.40 Tajemnice losu

8.30 Szermierka. Grand Prix Series, Doha, Katar 9.35 Sporty zimowe. Kierunek
Pjongczang 10.00 Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen
Sztafeta mężczyzn 10.55 Sporty zimowe.
Lindsey Vonn - zmierz się z legendą 11.00
Łyżwiarstwo ﬁgurowe. Grand Prix, Finały
13.00 Piłka nożna. Liga Europy Losowanie 13.30 Piłka nożna. FIFA Football 13.45
Snooker. Scottish Open 18.00 Piłka nożna. FIFA Football 18.30 Jeździectwo. FEI
World Cup, La Coruna, Hiszpania 19.30
Jeździectwo. Magazyn Horse Excellence
20.00 Narciarstwo Dowolne. PŚ, Arosa
21.45 Snooker. Scottish Open 0.00 Skoki
narciarskie. PŚ, Neustadt HS 142, konkurs
indywidualny 1.30 Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen Sztafeta
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18.00
19.00

EUROSPORT
4.30 Skoki narciarskie. PŚ, Neustadt HS
142 5.30 Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen Sztafeta mężczyzn 6.15 Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen
Sztafeta kobiet 7.00 Snooker. UK Championship, York Finał 8.30 Sporty zimowe.
Kierunek Pjongczang 9.00 Kolarstwo torowe. PŚ, Chile 10.30 Skoki narciarskie. PŚ,
Neustadt HS 142 12.00 Piłka nożna. Liga
Mistrzów, Losowanie 12.30 Snooker. UK
Championship, York Finał 13.45 Snooker.
Scottish Open 18.00 Skoki narciarskie. PŚ,
Neustadt HS 142, konkurs indywidualny 18.45 Jeździectwo. Rolex Grand Slam,
Genewa 19.45 Snooker. Scottish Open
0.00 Watts 0.15 Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen
Sztafeta mężczyzn 1.30 Skoki narciarskie.
PŚ, Neustadt HS 142

Jaka to melodia?
Dzień dobry Polsko!
Wiadomości
Pogoda
Kwadrans polityczny
Komisariat (17) Meta - serial
Weterynarze z sercem - /27/
Nienasyceni - magazyn
Dr Quinn - seria II (8) 1 - serial
Downton Abbey (9) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
To się opłaca - Rozwój produkcji bydła mięsnego
24 godziny na równiku - serial
Elif (153) - serial
Program rozrywkowy
Obserwator
Wiadomości
Pogoda
W sercu miasta (51) - serial
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (3221) - telenowela
Bez tożsamości (4), cz. 1 - serial
Wiadomości
Sport
Pogoda
S. W. A. T. - Jednostka specjalna
(5) - serial
Magazyn śledczy
El Principe - dzielnica zła (49)
- serial
Miasto Gniewu - /12/ - serial
Anno Domini - Biblii ciąg dalszy (6) - serial
Mr Nobody - ﬁlm science ﬁction,
Kanada, Francja, Belgia, Niemcy,
reż. Jaco Van Dormael, wyk. Jared
Leto, Sarah Polley, Diane Kruger
Uciekinierki z Korei Północnej
- ﬁlm dok.
Zakończenie dnia

7.55 Piłka ręczna kobiet - MŚ. 9.30 Piłka ręczna kobiet - MŚ. 11.15 Piłka nożna
- Liga Europy - faza grupowa 12.35 Piłka nożna - Liga Europy - faza grupowa
14.40 Łyżwiarstwo szybkie - PŚ - Salt Lake City dz. 2, Holandia 15.40 Łyżwiarstwo
szybkie - PŚ - Salt Lake City dz. 2, Holandia
16.05 Halo, tu Pjongczang (4) - reportaż
16.20 Pełnosprawni (232) - magazyn dla
niepełnosprawnych 16.50 4 - 4 - 2 - magazyn piłkarski 17.15 4 - 4 - 2 - magazyn
piłkarski 17.50 Piłka nożna - Klubowe MŚ
- 1/2F 1 18.50 Piłka nożna - Klubowe MŚ
- 1/2F 1 20.10 Piłka ręczna kobiet - MŚ.
21.10 Piłka ręczna kobiet - MŚ. 22.30
Sportowy Wieczór 23.00 Piłka ręczna kobiet - MŚ. 0.50 Zakończenie dnia

POLSAT

TVN
5.20 Uwaga! - program interwencyjny
5.50 Mango - Telezakupy
7.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
10.55 Tu się gotuje!
11.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.00 Szkoła - serial
13.00 19 + - serial
14.00 Szpital - program obyczajowy
15.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
16.00 Szkoła - serial
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.49 Raport smogowy
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.10 Doradca smaku
20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.55 Milionerzy
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4.25

Mistrz kuchni: Juniorzy
Mistrz kuchni: Juniorzy
Klub przyjaciół Myszki Miki
Kaczor Donald przedstawia
Kaczor Donald przedstawia
V.I.P.
Policjantki i Policjanci
Detektywi w akcji
Detektywi w akcji
Detektywi w akcji
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Esmeralda - telenowela obbyczajowa
Esmeralda - telenowela obbyczajowa
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Antidotum - thriller, USA, 2004,
reż. David Carson, wyk. Jacqueline Obradors, Wesley Snipes
Śmierć na 1000 sposobów
Śmierć na 1000 sposobów
Spadkobiercy VII - program rozrywkowy
9. miesiąc
Interwencja
Interwencja
Magazyn Atleci Polsat Sport
2017
Trans World Sport 2017
Cafe Futbol 17/18

Stopklatka
11.15 Apokalipsa: II wojna światowa - Pogrom - serial 12.25 Katastrofy w przestworzach - serial 13.20 Pułapki umysłu
- serial 13.50 Umrzesz ze śmiechu 14.25
Komedia małżeńska - komedia obyczajowa 16.25 Niania - serial 18.00 Katastrofy w przestworzach - serial 19.00 Komisarz Rex - serial 20.00 Żony ze Stepford
- komedia sensacyjna 21.55 Cyborg - ﬁlm
sensacyjny 23.45 Pod presją - thriller

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Sprawa wiary 13.45 Być loretanką
14.00 Mojżesz - 10 przykazań 14.50 Święty na każdy dzień 14.55 Watykan 15.50
Ma się rozumieć 16.00 Informacje dnia
16.10 Jestem mamą 16.30 Kalejdoskop
Młodych 16.50 Express Studencki 17.00
Lusaka City of Hope 17.10 Prosto o gospodarce 17.30 Okiem kamery 17.55 Rekolekcje Adwentowe 18.00 Msza Święta
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
Guadalupe - żywy obraz 22.55 Niezwykłe
stworzenia, które przeczą teorii ewolucji
23.40 Gol dla Ghany
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5.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.20 Szpital - program obyczajowy
7.15 Sąd rodzinny - program sądowy
8.15 Zaklinaczka duchów - serial
9.10 Brzydula - serial obyczajowy
10.20 Mango Telezakupy
11.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Gotowe na wszystko - serial
16.55 Zaklinaczka duchów - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Street Dance - ﬁlm obyczajowy, Wielka Brytania 2010, reż.
Max Giwa, Dania Pasquini, wyk.
Nichola Burley, Charlotte Rampling, Richard Winsor, Ukweli
Roach, George Sampson, Sacha
Chang, Eleanor Bron, Rachel
McDowall
22.10 Nie z tego świata - serial
23.10 Star Trek - ﬁlm S - F, USA,
Niemcy 2009, reż. J.J. Abrams,
wyk. Chris Pine, Zachary Quinto,
Leonard Nimoy, Eric Bana, Bruce
Greenwood, Karl Urban
1.50 Moc Magii
4.00 Druga strona medalu - talk show
5.00 Koniec programu

6.00 To moje życie! - telenowela
7.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
8.00 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 Królowa Serc - telenowela
14.45 Królowa Serc - telenowela
15.45 Lekarze na start - serial
17.15 Agenci NCIS - serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Człowiek pies - ﬁlm akcji, Francja, USA, Wielka Brytania 2005
22.05 Wpół do śmierci 2 - ﬁlm akcji,
USA 2007, reż. Art Camacho,
wyk. Bill Goldberg, Kurupt, Robert
LaSardo
0.00 Człowiek o żelaznych pięściach - ﬁlm akcji, Hongkong,
USA 2012, reż. RZA, wyk. Byron
Mann, Cung Le, Dave Bautista,
Jamie Chung, Lucy Liu, Rick Yune,
Russell Crowe, RZA
2.00 Taki jest świat
2.50 Ale numer!
3.10 Biesiada na cztery pory roku
4.00 Biesiada na cztery pory roku
4.25 Na jedwabnym szlaku
4.45 Menu na miarę
5.10 Twój Puls
5.35 Menu na miarę

TTV

TV6

14.35 Damy i wieśniaczki. Ukraina 15.45
Express - informacje 16.05 Uwaga! 16.25
Idealna niania 17.10 Usterka 17.45 Express
- informacje 18.05 Fachowcy 18.50 Defacto 19.25 DeFacto - Flesz 19.45 Express
- informacje 20.05 Poza kontrolą - serial
21.15 Common sense 21.45 Express - informacje 22.00 Gogglebox. Przed telewizorem 22.45 Defacto - program 23.15
DeFacto 23.45 Betlejewski. Prowokacje

6.00 V.I.P. 7.00 Dom nie do poznania 8.00
Nieśmiertelny 9.00 Galileo 10.00 Istne szaleństwo 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 Krzyk 4 - horror, USA, 2011
1.10 Wesele Muriel - komediodramat

TVP KULTURA

TVP HISTORIA

8.00 Dziennik ﬁlozofa 8.10 Scena klasyczna 9.00 Rasputin. szalony zakonnik
- ﬁlm fabularny 11.00 Rodzina Kanderów
- serial 13.25 Czarna suknia - ﬁlm TVP
14.25 Lepiej być piękną i bogatą - komedia 16.10 Niedziela z… Hanną Śleszyńską
17.00 Rasputin. szalony zakonnik - ﬁlm
fabularny 18.35 Studio Kultura - Rozmowy 18.50 Witamy w latach 80 - tych
- Muzyka house i wielkie imprezy . 20.00
Informacje kulturalne 20.20 Rock’n’roll
i Czerwoni Khmerzy - ﬁlm dok. 22.10 Którędy po sztukę - Joanna Rajkowska 22.15
Videofan - Portrety. 22.35 Dziennik ﬁlozofa 22.50 Glengarry Glen Ross - dramat
0.35 Informacje kulturalne

j y
g
9.50 Wisła od źródła do ujścia (3). Od ujścia Narwi do Bałtyku - ﬁlm dok. 10.55
Sekrety wykute w kamieniu (7) - serial
dok. 12.00 Zawrócony - dramat 13.35
Niecała nieprawda czyli PRL w DTV - magazyn 14.05 Sensacje XX wieku 15.05 Encyklopedia II wojny światowej - magazyn
historyczny 15.40 Spór o historię - Władcy
polscy. Jan I Olbracht - debata 16.20 Wisła
od źródła do ujścia (2) - ﬁlm dok. 17.15 Ex
Libris 17.45 Czas honoru - Powstanie (5)
- serial 18.40 Flesz historii (368) 19.00
Sensacje XX wieku 20.15 Było, nie minęło
20.45 Największe oblężenia średniowiecza (6) - serial dok. 21.45 Boża podszewka II (7) - serial 22.50 Śmierć Stalina - ﬁlm
dok. 23.50 Towarzysz Generał - ﬁlm dok.
1.10 Wojciech Cejrowski - boso 1.40 Boża
podszewka II (7) - serial

Wtorek, 12.12.2017

TVN 7

PULS

5.25 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
6.20 Szpital - program obyczajowy
7.15 Sąd rodzinny - program sądowy
8.15 Zaklinaczka duchów - serial
9.10 Brzydula - serial obyczajowy
10.20 Mango Telezakupy
11.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Gotowe na wszystko - serial
16.55 Zaklinaczka duchów - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Kroll - ﬁlm sensacyjny, Polska
1991, reż. Władysław Pasikowski,
wyk. Olaf Lubaszenko, Bogusław Linda, Dariusz Kordek,
Ewa Bukowska, Cezary Pazura,
Agnieszka Różańska, Maciej
Kozłowski
22.10 Parszywa dwunastka - ﬁlm
wojenny, USA, Hiszpania 1967,
reż. Robert Aldrich, wyk. Lee
Marvin, Ernest Borgnine, Robert
Ryan, Charles Bronson, Jim
Brown, John Cassavetes, George
Kennedy, Telly Savalas
1.10 Niewierni - serial
2.10 Moc Magii
4.20 Druga strona medalu - talk show
4.55 Koniec programu

7.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
8.00 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 Królowa Serc - telenowela
14.45 Królowa Serc - telenowela
15.45 Lekarze na start - serial
16.30 Lekarze na start - serial
17.15 Agenci NCIS - serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Dracula 2000 - horror, USA
2000, reż. Patrick Lussier, wyk.
Gerard Butler, Christopher Plummer, Jonny Lee Miller, Jennifer
Esposito
22.00 Krzyk 3 - horror, USA 2000, reż.
Wes Craven, wyk. Courteney Cox,
David Arquette, Neve Campbell
0.20 Królowa ringu - komediodramat, USA, Niemcy 2004, reż.
Charles S. Dutton, wyk. Charles S.
Dutton, Meg Ryan, Omar Epps,
Tim Daly, Tony Shalhoub
2.30 Z Nation - serial
3.30 Ale numer!
3.55 Na jedwabnym szlaku
5.10 Twój Puls
5.35 Menu na miarę

TTV
12.50 Detektywi. Na zlecenie 13.35 Kartoteka 14.35 Damy i wieśniaczki. Ukraina
15.45 Express 16.05 Uwaga! 16.25 Idealna niania 17.10 Usterka 17.45 Express
- informacje 18.05 Fachowcy 18.50 Defacto 19.25 DeFacto - Flesz 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 8.10 Wydarzenie aktualne 8.40 Informacje kulturalne
9.00 Operacja Himmler - dramat 10.30
Kolorowe dni - ﬁlm kr.metr. 11.00 Rodzina Kanderów - serial 13.25 Szczęśliwy brzeg - dramat psychologiczny 15.15
Bezpośrednie połączenie - ﬁlm TVP 16.20
Tygodnik Kulturalny 17.10 Operacja Himmler - dramat 18.40 Studio Kultura - Rozmowy 18.55 Czasem śnię, że latam - ﬁlm
dok. 20.00 Informacje kulturalne 20.20
Królowa i Szekspir - spektakl teatralny 21.50 Dezerterzy - rozmowa 22.25
Dziennik ﬁlozofa 22.40 Lekkie obyczaje
- Foxﬁre - dramat 1.10 Kino nocne - Cynga - dramat 3.00 Informacje kulturalne

TV6
6.00 V.I.P. 7.00 Dom nie do poznania 8.00
Nieśmiertelny 9.00 Galileo 10.00 Istne szaleństwo 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 Komando Foki atakuje - ﬁlm
akcji, USA, 1999 2.45 Benny Hill

TVP HISTORIA
9.10 Przygody pana Michała (1) - serial
TVP 9.45 Pułkownik Kukliński - ﬁlm dok.
10.50 Wielka piątka Azji. Słoń - cykl dok.
11.55 Z archiwum IPN 12.35 Największe oblężenia średniowiecza (6) - serial
dok. 13.25 Było, nie minęło 14.00 Sensacje XX wieku 15.15 Encyklopedia II wojny światowej 15.50 Śmierć Stalina 16.45
Historia Polski - ﬁlm dok. 17.50 Czas honoru - Powstanie (6) - serial 18.55 Kryptonim muzeum 19.20 Sensacje XX wieku.
20.30 Nowe Ateny (66) - program publicystyczny 21.20 Było, nie minęło - Fort
51 i 1 21.50 Boża podszewka II (8) - serial 22.55 II wojna światowa na Bałkanach
(11) Red army invades - serial 23.35 II wojna światowa na Bałkanach (12) Battle for
democracy - serial 0.15 Ostatni prom
- dramat 1.55 Wojciech Cejrowski - boso
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TVP 1
5.20
5.55
8.00
8.15
8.40
9.10
9.35
10.10
11.05
12.00
12.10
12.35
12.40
12.55
14.00
14.55
15.10
15.45
15.55
16.05
17.00
17.15
17.25
18.00
18.40
19.30
20.00
20.10
20.25
21.55
23.55

1.25
1.50
2.45
4.15
4.25

TVN

6.05 Rodzinka.pl (199) - Albo ona,
albo ja - serial komediowy
6.35 Pożyteczni.pl - magazyn
7.05 M jak miłość (185) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
10.50 Panorama
11.10 Barwy szczęścia (1760) - serial
11.40 Na dobre i na złe (502) - Na
właściwym miejscu - serial
12.45 Tylko z Tobą (43) - serial
13.45 Na sygnale (99) - Lincz - serial
fabularyzowany TVP
14.20 Nasz dziwaczny świat (14)
- esej dok.
15.20 Kulisy serialu
15.25 M jak miłość (1337) - serial
16.30 Koło fortuny - teleturniej
17.10 Meandry uczuć (7) - serial
18.00 Panorama
18.35 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.30 Barwy szczęścia (1760) - serial
obyczajowy
20.05 Barwy szczęścia (1761) - serial
obyczajowy
20.45 Na dobre i na złe (689) - serial
21.50 Na sygnale (166) - Miłosne
gniazdko - serial
22.25 Kino relaks - Miłosne antidotum - komedia romantyczna,
Szwecja, reż. Staﬀan Lindberg,
wyk. Izabella Scorupco, David
Hellenius, Suzanne Reuter, Claes
Ljungmark
0.20 Świat bez tajemnic - Solidaruchy z Rakowieckiej - ﬁlm dok.
1.25 Jedyna szansa (1) - serial
2.35 Paradoks (5) Miłość - serial kryminalny TVP
3.30 Licencja na wychowanie (69)
- Elliot Billy - serial obyczajowy
4.05 Licencja na wychowanie (70)
- Ja się zastrzelę - serial
4.35 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 - program obyczajowy
12.00 Szkoła - serial
13.00 19 + - serial
13.30 19 + - serial
14.00 Szpital - program obyczajowy
15.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
16.00 Szkoła - serial
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.49 Raport smogowy
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.10 Doradca smaku
20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.55 Milionerzy

21.30 Labirynt - ﬁlm sensacyjny, USA
2013, reż. Denis Villeneuve, wyk.
Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal,
Viola Davis, Maria Bello, Terrence
Howard, Melissa Leo, Paul Dano
0.40 Inwazja - ﬁlm S - F, USA, Australia 2007, reż. Oliver Hirschbiegel,
wyk. Nicole Kidman, Daniel Craig,
Jeremy Northam, Jackson Bond,
Jeﬀrey Wright, Veronica Cartwright
2.45 Uwaga! - program interwencyjny
3.10 Moc Magii
4.30 Nic straconego

20.40 Bad Boys - komedia sensacyjna,
USA, 1995, reż. Michael Bay, wyk.
Martin Lawrence, Will Smith, Tea
Leoni, Tchéky Karyo, Joe Pantoliano
23.10 Ladykillers, czyli zabójczy
kwintet - komedia kryminalna,
USA, 2004, reż. Ethan Coen, Joel
Coen, wyk. Tom Hanks, Irma P.
Hall, Marlon Wayans, J.K. Simmons, Tzi Ma, Diane Delano
Podający się za profesora, a w rzeczywistości oszust i włamywacz,
Goldhwait H. Dorr, planuje „skok
stulecia” na kasyno. W tym celu
kompletuje gang rzekomych
zawodowców. Wynajmują piwnicę w domu naprzeciwko banku
i zaczynają drążyć tunel.
1.20 Burleska - musical, USA, 2010,
wyk. Cam Gigandet, Cher, Christina Aguilera, Eric Dane, Julianne
Hough
4.00 Tajemnice losu

TVP SPORT

PSN

EUROSPORT

TVP INFO

7.00 Piłka nożna Liga holenderska: FC
Utrecht - Feyenoord 8.00 Piłka nożna
Liga holenderska: FC Utrecht - Feyenoord 9.00 Piłka nożna Liga czeska 11.00
Biathlon PŚ, Hochﬁlzen - sztafeta mężczyzn 12.00 Biathlon PŚ, Hochﬁlzen
- sztafeta mężczyzn 13.00 Polsat Sport
News ﬂash 13.07 Piłka nożna Liga holenderska: Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven 15.00 Polsat Sport News ﬂash 15.07
Biathlon PŚ, Hochﬁlzen - sztafeta kobiet
17.00 Polsat Sport News ﬂash 17.30 Siatkówka Klubowe MŚ 2017: Zenit Kazan
- Shanghai Volleyball 20.40 Piłka nożna
Liga holenderska: Feyenoord - SC Heerenveen 23.00 Siatkówka Liga Mistrzyń
1.30 MMA KSW

TVP 1

12.00
12.10
12.35
12.35
12.55
14.00
14.55
15.10
15.45
15.55
16.05
17.00
17.15
17.25
18.00
18.40
19.30
20.00
20.00
20.10
20.25
21.20
22.10
22.20
23.25
0.25
1.25
2.20
3.20
4.15
4.30

POLSAT

TVP 2

Jaka to melodia?
Dzień dobry Polsko!
Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Komisariat (18) Psychopata
- serial
Sonda 2 - Tatry - program
popularnonaukowy
Jak to działa (148) - magazyn
Dr Quinn - seria II (9) 2 - serial
Downton Abbey (10) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
24 godziny na Morzach Południowych - bitwa o życie
Elif (154) - serial
Program rozrywkowy
Obserwator
Wiadomości
Pogoda
W sercu miasta (52) - serial
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (3222) - telenowela
Bez tożsamości (4), cz. 2 - serial
Wiadomości
Sport
Pogoda
Wielki Test o Chopinie
Bitwa Wrocławska - ﬁlm dok.
Ostatni prom - dramat, Polska,
reż. Waldemar Krzystek, wyk.
Krzysztof Kolberger, Agnieszka
Kowalska, Dorota Segda, Ewa
Wencel, Artur Barciś, Jerzy Zelnik,
Aleksander Bednarz, Przemek
Kotek, Karolina Roczek, Jan Blecki
Naszaarmia.pl (294) - magazyn
Anno Domini - Biblii ciąg dalszy (6) - serial
Towarzysz generał idzie na
wojnę - ﬁlm dok.
Notacje - Gustaw Holoubek.
Stan wojenny - cykl dok.
Zakończenie dnia

8.00 Piłka ręczna kobiet - MŚ 9.00 Piłka ręczna kobiet - MŚ. 9.40 Piłka ręczna
kobiet - MŚ. 11.25 Łyżwiarstwo szybkie
- PŚ - Calgary i Salt Lake City - podsumowanie 12.45 Piłka nożna - Klubowe MŚ
- 1/2F 1 13.45 Piłka nożna - Klubowe MŚ
- 1/2F 1 14.50 Piłka nożna Bayern 15.45
Piłka nozna Bayern 16.55 Pływanie - Mistrzostwa Europy. basen 25m - Kopenhaga - dz. 1 17.00 Pływanie - Mistrzostwa Europy. basen 25m - Kopenhaga
- dz. 1 17.50 Piłka nożna - Klubowe MŚ
- 1/2F 2 19.00 Piłka nożna - Klubowe MŚ
- 1/2F 2 20.10 Piłka ręczna kobiet - MŚ.
21.25 Piłka ręczna kobiet - MŚ. 22.30
Sportowy Wieczór 23.00 Piłka ręczna
kobiet - MŚ. 0.50 Zakończenie dnia

8.00
8.15
8.40
9.05
9.35
10.15
11.05
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Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Komisariat (19) Szansa - serial
Mam prawo - serial dok.
Magazyn śledczy
Dr Quinn - seria II (10) - serial
Zagadka Hotelu Grand (1)
- serial obyczajowy
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
24 godziny w Nowej Zelandii
- serial dok.
Elif (155) - serial
Program rozrywkowy
Obserwator
Wiadomości
Pogoda
W sercu miasta (53) - serial
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (3223) - telenowela
Bez tożsamości (5), cz. 1 - serial
Wiadomości
Warto rozmawiać
Sport
Pogoda
Ojciec Mateusz (188) - Przeznaczenie - serial
Sprawa dla reportera
Warto rozmawiać
Warto rozmawiać
Jej historia. Religia
S. W. A. T. - Jednostka specjalna. (5) - serial
El Principe - dzielnica zła (49)
- serial
Sprawa dla reportera
Szpiedzy w Warszawie (2)
- serial
Notacje - Michał Sumiński.
Ptaki to tajemnica - cykl dok.
Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Piłka ręczna kobiet - MŚ. 9.00 Piłka
ręczna kobiet - MŚ. 9.50 Piłka ręczna kobiet - MŚ. 10.50 Piłka ręczna kobiet - MŚ.
11.45 Piłka nożna - Klubowe MŚ - 1/2F 2
12.45 Piłka nożna - Klubowe MŚ - 1/2F 2
13.45 PN - Barca 14.55 PN - Barca 15.55
PN - Barca 16.20 PN - Barca 16.55 Pływanie - Mistrzostwa Europy. basen 25m
- Kopenhaga - dz. 2 18.00 Pływanie - Mistrzostwa Europy. basen 25m - Kopenhaga - dz. 2 19.25 Pływanie - Mistrzostwa
Europy. basen 25m - Kopenhaga - dz. 1
20.00 Darts - MŚ dz. 1 21.00 Darts - MŚ
dz. 1 21.50 Darts - MŚ dz. 1 22.30 Sportowy Wieczór 23.00 PN - Bayern 23.30
PN - Barca 0.00 PN - Bayern 1.00 Zakończenie dnia

7.05
8.00
10.50
11.05
11.40
12.40
13.40
14.15
15.15
15.25
16.30
17.10
18.00
18.50
19.25
20.05
20.40
21.05

21.55
22.55

0.55

2.45
3.50

8.30 Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen Bieg pościgowy kobiet 9.00 Wyścigi Dronów. DR1
Champions Series 10.00 Igrzyska Olimpijskie: Hokej na lodzie, Galeria Sław Soczi 11.00 Igrzyska Olimpijskie: wyścig
technologii 11.30 Igrzyska Olimpijskie:
bohaterowie przyszłości 12.00 Igrzyska
Olimpijskie: Olimpic Confession. Sven
Hannawald 12.05 Igrzyska Olimpijskie:
Ones to Watch. Soﬁa Goggia 12.10 Igrzyska Olimpijskie: 10 najważniejszych momentów 12.20 Snowboard. PŚ, Val Thorens 14.00 Snooker. Scottish Open 19.05
Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen Bieg pościgowy
mężczyzn 19.45 Snooker. Scottish Open
0.00 Wyścigi Dronów. DR1 Champions
Series 1.00 Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen

TVP 2

TVN

M jak miłość (186) - serial
Pytanie na śniadanie
Panorama
Barwy szczęścia (1761) - serial
Na dobre i na złe (503) - Na
głeboką wodę - serial
Tylko z Tobą (44) - serial
Na sygnale (100) - Koncert
- serial fabularyzowany TVP
Wielka rafa koralowa (1)
- serial dok.
Na dobre i na złe - 18 lat! (13)
- felieton
Na dobre i na złe (689) - serial
Koło fortuny - teleturniej
Meandry uczuć (8) - serial
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1761) - serial
Barwy szczęścia (1762) - serial
Program rozrywkowy
The Good Doctor (1) - serial
obyczajowy, USA, reż. Seth Gordon, wyk. Freddie Highmore,
Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas, Richard Schiﬀ, Hill Harper
Grupa specjalna „Kryzys” (8)
- serial
Czarny Czwartek. Janek
Wiśniewski padł - dramat,
Polska, reż. Antoni Krauze, wyk.
Michał Kowalski, Marta Kalmus,
Marta Honzatko, Cezary Rybiński
Miłosne antidotum - komedia
romantyczna, Szwecja, reż. Staffan Lindberg, wyk. Izabella Scorupco, David Hellenius, Suzanne
Reuter, Claes Ljungmark
Art Noc. „C’ EST LA VIE” - piosenki Andrzeja Zauchy
Prywatne śledztwo - ﬁlm sensacyjny, Polska, reż. Wojciech
Wójcik, wyk. Roman Wilhelmi,
Janusz Bukowski, Jan Jankowski,
Andrzej Pieczyński, Jan Peszek,
Piotr Dejmek, Mirosława Marcheluk, Jerzy Trela, Artur Barciś, Jacek
Dębski

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 - program obyczajowy
12.00 Szkoła - serial
13.00 19 + - serial
14.00 Szpital - program obyczajowy
15.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
16.00 Szkoła - serial
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.49 Raport smogowy
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.10 Doradca smaku
20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.55 Milionerzy
21.30 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy

PSN
7.00 Biathlon PŚ, Hochﬁlzen - sztafeta
kobiet 9.00 Piłka nożna Liga holenderska: FC Groningen - PSV Eindhoven 11.00
Piłka nożna Liga holenderska: Feyenoord
- SC Heerenveen 13.00 Polsat Sport News
ﬂash 13.07 Magazyn Cafe Futbol 15.00
Polsat Sport News ﬂash 15.07 Siatkówka
Klubowe MŚ 2017: Zenit Kazan - Shanghai Volleyball 17.00 Siatkówka Liga Mistrzyń: VakifBank Stambuł - Galatasaray
SK Stambuł 19.30 Magazyn Trans World
Sport 20.40 Piłka nożna Liga holenderska: Ajax Amsterdam - Excelsior 23.00
Siatkówka Klubowe MŚ 2017: ZAKSA Kędzierzyn - Koźle - Soda Cruzeiro 1.30 Siatkówka Lotto Eurovolley Poland 2017

22.30 Jeszcze raz - komedia, Polska
2008, reż. Mariusz Malec, wyk.
Danuta Stenka, Jan Frycz, Przemysław Cypryański, Anna Antonowicz, Lech Mackiewicz
0.30 Sztuka zrywania - komedia,
USA 2006, reż. Peyton Reed, wyk.
Jennifer Aniston, Vince Vaughn,
Joey Lauren Adams, Cole Hauser,
Jon Favreau, Jason Bateman, Judy
Davis, Justin Long, Ann - Margret
2.45 Uwaga! - program interwencyjny
3.10 Moc Magii
4.30 Nic straconego

EUROSPORT
8.30 Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen 9.00 Sporty zimowe. Lindsey Vonn - zmierz się z legendą 9.05 Snowboard. PŚ, Val Thorens
10.00 Igrzyska Olimpijskie: Niezwykłe historie 12.00 Jeździectwo. Rolex Grand
Slam, Genewa, 13.00 Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen 14.00 Biathlon. PŚ, Sprint kobiet 15.30 Sporty zimowe. Lindsey Vonn
- zmierz się z legendą 15.35 Skoki narciarskie. PŚ, Neustadt 16.30 Snowboard. PŚ,
Val Thorens 18.00 Skoki narciarskie. Kamil
Stoch - moja historia 18.30 Biathlon. PŚ,
Sprint kobiet 19.45 Snooker. Home Nations Series 0.05 Biathlon. PŚ Sprint kobiet
1.00 Skoki narciarskie. Kamil Stoch - moja historia. Z Wisły do Pjongczangu 1.30
Snowboard. PŚ, Val Thorens

6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30

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

6.00
6.45
7.25
7.50
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
21.00

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

23.00
23.35
0.00
1.00
1.30
2.00
3.00
4.00
5.00

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
Interwencja
Pogoda
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

5.15 Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Sąd rodzinny - program sądowy
Zaklinaczka duchów - serial
Brzydula - serial obyczajowy
Brzydula - serial obyczajowy
Mango Telezakupy
Ukryta prawda - program obyczajowy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Gotowe na wszystko - serial
16.55 Zaklinaczka duchów - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
18.30 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Operacja Argo - ﬁlm sensacyjny,
USA 2012, reż. Ben Aﬄeck, wyk.
Ben Aﬄeck, Bryan Cranston, Alan
Arkin, John Goodman, Victor Garber, Tate Donovan, Kyle Chandler
22.35 The Following III - serial
23.40 Wyścig po życie - ﬁlm sensacyjny, USA, Bułgaria 2013,
reż. Courtney Solomon, wyk.
Ethan Hawke, Selena Gomez,
Jon Voight, Rebecca Budig, Paul
Freeman
1.35 Moc Magii
3.50 Ukryta prawda - program obyczajowy
4.50 Druga strona medalu - talk show

6.00 To moje życie! - telenowela
7.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
8.00 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 Królowa Serc - telenowela
14.45 Królowa Serc - telenowela
15.45 Lekarze na start - serial
17.15 Agenci NCIS - serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Hellboy - ﬁlm fantasy, USA
2004, reż. Guillermo del Toro,
wyk. Jeﬀrey Tambor, John Hurt,
Karel Roden, Ron Perlman, Rupert
Evans, Selma Blair
22.20 Dracula 2000 - horror, USA
2000, reż. Patrick Lussier, wyk.
Gerard Butler, Christopher Plummer, Jonny Lee Miller, Jennifer
Esposito
0.25 Atak na posterunek - thriller, Francja, USA 2005, reż. Jean
- François Richet, wyk. Ethan
Hawke, Laurence Fishburne,
Gabriel Byrne, Maria Bello
2.35 Z Nation - serial
3.35 Ale numer!
4.00 Taki jest świat
4.50 Twój Puls

Stopklatka

TTV

TV6

14.35 Damy i wieśniaczki. Rosja 15.45
Express - informacje 16.05 Uwaga!
16.25 Idealna niania 17.10 Usterka 17.45
Express 18.05 Fachowcy 18.50 Defacto
19.25 DeFacto - Flesz 19.45 Express - informacje 20.05 Kraksa TV II 20.35 Niekontrolowana mania ciała 21.45 Express
- informacje 22.00 Usterka 22.30 Common sense 23.00 Gogglebox. Przed telewizorem 23.45 Królowe życia - serial

6.00 V.I.P. 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 23.00 Szczury - horror sci - ﬁ, USA, 2002, reż. Tibor Takács

TV 4
6.00
6.45
7.25
7.50
8.30
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

20.00

TVP INFO

PULS

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Stan wojenny - wspomnienia przywódców 12.45 Koncert o bł. ks. Jerzym
Popiełuszce 13.25 Błogosławiona Juta. Kobieta średniowiecza 14.00 Krewniaki 15.50
Ma się rozumieć 16.00 Informacje dnia
16.10 Na zdrowie 16.30 Z nami bezpiecznie 16.50 20 lat dla świata - Z Orawy do
Afryki 17.00 Po stronie prawdy 17.55 Rekolekcje Adwentowe 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 Więźniarki 23.30 Przymusowa
izolacja - 13 grudnia 1981 r.

18.00
19.00

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

TVN 7

TV TRWAM

17.00

20.10 Burleska - musical, USA, 2010,
wyk. Cam Gigandet, Cher, Christina
Aguilera, Eric Dane, Julianne Hough
Ali, dziewczyna z małego miasteczka obdarzona wspaniałym
głosem, decyduje się na ucieczkę
od codziennych trudów i niepewnej przyszłości i podąża za swoimi
marzeniami do Los Angeles. Po serii
niepowodzeń, Ali natyka się przypadkiem na The Burlesque Lounge,
majestatyczny, ale podupadający
teatr, wystawiający rewię. Szokujące kostiumy i śmiała choreograﬁa
zachwycają Ali. Zdeterminowana
i nieugięta dziewczyna dostaje
pracę kelnerki od Tess, właścicielki
klubu i gwiazdy rewii.
22.45 Azyl - thriller, USA, 2002, reż.
David Fincher, wyk. Jodie Foster,
Kristen Stewart, Forest Whitaker
1.05 Zakończenie programu

Mistrz kuchni: Juniorzy
Niesamowite rekordy
Klub przyjaciół Myszki Miki
Kaczor Donald przedstawia
Kaczor Donald przedstawia
V.I.P.
Policjantki i Policjanci
Detektywi w akcji
Detektywi w akcji
Detektywi w akcji
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Esmeralda - telenowela obbyczajowa
Esmeralda - telenowela obbyczajowa
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Pociąg strachu - ﬁlm akcji,
USA, 2003, reż. Yossi Wein, wyk.
Michael Anthony Rosas, Bentley
Mitchum
Śmierć na 1000 sposobów
Śmierć na 1000 sposobów
Spadkobiercy - program rozrywkowy
Sekrety sąsiadów
Sekrety sąsiadów
TAK czy NIE
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów
Top 10 lista przebojów

8.50 Szpital nadziei - serial 9.50 Niania
- serial 11.15 Wielkie dekonstrukcje - serial
12.25 Katastrofy w przestworzach - serial 13.20 Pułapki umysłu - serial 13.50
Umrzesz ze śmiechu 14.20 Poirot: Pani
McGinty nie żyje - ﬁlm kryminalny 16.25
Niania - serial 18.00 Katastrofy w przestworzach - serial 19.00 Komisarz Rex - serial 20.00 Pionek. Zbrodnia jest grą - thriller
21.55 Londyński bulwar - ﬁlm kryminalny

POLSAT
6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.10
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30

Środa, 13.12.2017

TV 4

21.05

23.00
23.35
0.00
1.00

Niesamowite rekordy
Niesamowite rekordy
Klub przyjaciół Myszki Miki
Kaczor Donald przedstawia
Kaczor Donald przedstawia
V.I.P.
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
Detektywi w akcji
Detektywi w akcji
Detektywi w akcji
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Esmeralda - telenowela obbyczajowa
Esmeralda - telenowela obbyczajowa
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Weselna gorączka - komedia
romantyczna, USA, 2006, reż.
Michael Ian Black, wyk. Jason
Biggs, Isla Fisher, Michael Weston
Śmierć na 1000 sposobów
Śmierć na 1000 sposobów
Spadkobiercy - program rozrywkowy
Zakończenie programu

Stopklatka
7.50 MiłośćKropka.pl 8.50 Szpital nadziei
- serial 9.50 Niania - serial 11.15 Nie daj się
ugryźć - serial 12.25 Katastrofy w przestworzach - serial 13.20 Pułapki umysłu
- serial 13.50 Umrzesz ze śmiechu 14.20
Poirot: Kot wśród gołębi - ﬁlm kryminalny 16.25 Niania - serial 18.00 Katastrofy
w przestworzach - serial 19.00 Komisarz
Rex - serial 20.00 Królowie nocy - ﬁlm sensacyjny 22.35 Haker - komedia sensacyjna

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Po stronie prawdy 13.20 Świadkowie Jehowy 14.05 Dokonać niemożliwego 15.45 Święty na każdy dzień 15.50 Ma
się rozumieć 16.00 Informacje dnia 16.10
Z wędką nad wodę 16.35 Przegląd Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” 16.40
Kazembe 16.55 Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 17.00 Szkaplerz znak
Maryi 17.30 Okiem kamery 17.55 Rekolekcje Adwentowe 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy
dzień 19.30 Super Księga 1 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Głos Polski
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00
Augustianie - wiara i prawda 22.45 Syria
23.00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

6.20
7.15
8.15
9.10
9.45
10.20
11.55

TVP KULTURA
8.00 Dziennik ﬁlozofa 8.05 Szlakiem Kolberga 8.40 Informacje kulturalne 8.55
Noc w Casablance - komedia 11.00 Rodzina Kanderów - serial 13.20 Śmierć jak
kromka chleba - dramat 15.30 We dwoje - ﬁlm obyczajowy 16.50 Dranie w kinie
- magazyn 17.35 Noc w Casablance - komedia 19.10 Studio Kultura - Rozmowy
19.25 Katanka - ﬁlm kr.metr. 20.00 Informacje kulturalne 20.20 Na wschód od
Hollywood - Wiatr buszujący w jęczmieniu - dramat 22.35 Pegaz 23.30 Dziennik
ﬁlozofa 23.45 Wojaczek - dramat 1.45
Nocna Symfonia - koncert 2.45 Alfabet
Polskiego Performance - Łuchuu - magazyn 3.25 Kobieta samotna - dramat

TVP HISTORIA

g
y
9.10 Przygody pana Michała (2) - serial
9.45 Kozietulskiego 6, Polska 10.50 Piłsudski Bronisław zesłaniec, etnograf, bohater - ﬁlm dok. 11.55 Spór o historię
- Polska operacja 13 grudnia 1981 12.40
W cieniu prezydenta, Polska, reż. Hanna Zoﬁa Etemadi 13.30 Było, nie minęło 14.05 Sensacje XX wieku 15.10 Encyklopedia II wojny światowej - cykl dok.
15.40 Sekret Herberta Klose raz jeszcze
- ﬁlm dok. 16.40 Historia Polski - Dziennik telewizyjny - Stan wojenny 17.55 Czas
honoru - Powstanie (7) - serial 18.55 Śladami zbrodni i walki 1944 - 1956 - Białystok 19.30 Towarzysz Generał - ﬁlm dok.
21.00 Bizancjum. opowieść o trzech miastach (1) - ﬁlm dok. 22.00 Boża podszewka II (9) - serial 23.05 Gintrowski - A jednak coś po nas zostanie - koncert,

Czwartek, 14.12.2017

TVN 7

PULS

5.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.20 Szpital - program obyczajowy
7.15 Sąd rodzinny - program sądowy
8.15 Zaklinaczka duchów - serial
9.10 Brzydula - serial obyczajowy
9.45 Brzydula - serial obyczajowy
10.20 Mango Telezakupy
11.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Gotowe na wszystko - serial
16.55 Zaklinaczka duchów - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
18.30 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Przypadkowy mąż - komedia,
USA, Irlandia 2008, reż. Griﬃn
Dunne, wyk. Uma Thurman, Jeffrey Dean Morgan, Colin Firth,
Sam Shepard, Lindsay Sloane
21.55 Oszuści - serial
22.55 Niewierni - serial
23.55 Będziecie nas pamiętać - ﬁlm
obyczajowy, USA 2012, reż. David
Chase, wyk. John Magaro, Jack
Huston, Will Brill, James Gandolﬁni, Bella Heathcote
2.20 Moc Magii
4.35 Druga strona medalu - talk show
5.10 Koniec programu

6.00 To moje życie! - telenowela
7.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
8.00 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 Królowa Serc - telenowela
15.45 Lekarze na start - serial
17.15 Agenci NCIS - serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Boski żigolo w Europie - komedia, USA 2005, reż. Mike Bigelow,
wyk. Eddie Griﬃn, Jeroen Krabbé,
Rob Schneider
21.35 Męsko - damska rzecz - komedia, USA 2006, reż. Nick Hurran, wyk. Brooke D’Orsay, Kevin
Zegers, Mpho Koaho, Robert
Joy, Samaire Armstrong, Sharon
Osbourne, Sherry Miller
23.30 Uciec, ale dokąd? - ﬁlm akcji,
USA 1993, reż. Robert Harmon,
wyk. Jean - Claude Van Damme,
Kieran Culkin, Rosanna Arquette,
Ted Levine
1.30 Ale numer!
2.05 Dyżur
3.00 Na jedwabnym szlaku
3.50 Taki jest świat
4.25 Menu na miarę
4.50 Twój Puls

TTV
13.40 Kartoteka 14.40 Koszmarni sąsiedzi 15.45 Express 16.05 Uwaga! 16.25
Detektywi. Na zlecenie 17.10 Usterka
17.45 Express - informacje 18.05 Apartamenty dla młodych milionerów - serial 18.40 Drzewo marzeń 19.45 Express
- informacje 20.05 Kossakowski. Być jak…
20.50 Druga twarz 21.45 Express - informacje 22.00 DeFacto 22.30 Damy i wieśniaczki. PL 23.30 Poza kontrolą - serial

TVP KULTURA
8.00 Dziennik ﬁlozofa 8.05 Dezerterzy - rozmowa 8.40 Informacje kulturalne 9.00 Tydzień z życia mężczyzny - ﬁlm
obyczajowy 11.00 Rodzina Kanderów
- serial 13.25 Klara i Angelika - ﬁlm TVP
14.30 Mała Apokalipsa - ﬁlm obyczajowy 16.25 Chuligan Literacki 17.00 Tydzień
z życia mężczyzny - ﬁlm obyczajowy
18.30 Studio Kultura - Rozmowy 18.50
Piano - ﬁlm dok. 19.40 Lato 2014 - ﬁlm
anim. 20.00 Informacje kulturalne 20.20
Skradzione pocałunki - ﬁlm fabularny
22.05 Zakładka - 15 - magazyn 22.40
Dziennik ﬁlozofa 22.50 Ziemia, planeta
ludzi - Ciemności skryją Ziemię - ﬁlm dok.
0.15 Król świń - ﬁlm anim.
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wa żne 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

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

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

71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286
WYDZIAŁ PROMOCJI

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

WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI

71 388 81 79, 71 388 81 06
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

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

Sąd Rejonowy
71 312 12 13
Powiatowy Urząd Pracy

71 312 11 54 , 71 387 11 38

Szpital św. Jadwigi Śląskiej

71 312 09 20 71 312 09 13

Gminne Centrum Medyczne zdrój

71 387 28 38

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

71 310 12 16

TV6
6.00 V.I.P. 7.00 Dom nie do poznania 8.00
Nieśmiertelny 9.00 Galileo 10.00 Tester
10.30 Tester 11.00 Rodzina zastępcza
12.00 Miodowe lata 13.40 Niesamowite
rekordy 14.15 Disco Polo Life 15.15 Czarodziejki 16.15 Mecenas Lena Barska 17.15
Hawaje 5 - 0 18.15 Miodowe lata 20.15
Galileo 21.15 CSI: Kryminalne zagadki Miami 22.20 Ludzie honoru - dramat,
USA, 1992, reż. Rob Reiner

TVP HISTORIA
9.10 Przygody pana Michała (3) - serial 9.45 Towarzysz Generał - ﬁlm dok.
11.10 Wszystkie kolory świata (23) - serial dok. 12.10 Flesz historii 12.30 Kryptonim muzeum 12.45 Nowe Ateny 13.45
Było, nie minęło 14.15 Sensacje XX 15.10
Encyklopedia II wojny światowej 15.35
Bizancjum. opowieść o trzech miastach
(1) - ﬁlm dok. 16.40 Historia Polski - Na
wschód od Timszel - ﬁlm dok. 17.45 Czas
honoru - Powstanie (8) „Kanały” - serial
18.45 Taśmy bezpieki 19.15 Sensacje XX
wieku 20.10 Było, nie minęło 20.40 Nieznana historia Wielkiej Armady (1) - serial
dok. 21.45 Boża podszewka II (10) - serial
22.50 Spór o historię - Grudzień ‘70 - debata 23.30 Czarny serial - Antonow 24
- cykl dok. 0.05 Czarny serial - Szóstką do
śmierci - cykl dok.

kierunek i godzina odjazdu

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

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA
6:15 7:15 10:13 15:10 16:13 17:15

TRZEBNICA – KONIOWO

15:35

KONIOWO – TRZEBNICA

8:20 11:35

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

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

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

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY

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

Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II
przystanek nr 18 (UM)
– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

ważny od 11.12.2017 r. - do 30.03.2018 r
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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

Arodent

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
tel. 602 880 583

www.arodent.net.pl

GINEKOLOG

GINEKOLOG
Janina Aleksandra Miturska
ginekolog-położnik

zakres: USG, cytologia,

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60
Godziny przyjęć gabinetu:

pon. - śr. - pt. 16 - 19

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

504 234 127

mgr. Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

nowość
badanie bezdechu
sennego
Viltis Medica
Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

ul. Wrocławska 8D Trzebnica

ASC SŁUCHMED

Trzebnica

gabinet ginekologiczny

Trzebnica ul. Kościuszki 10

lek. med Agata Kot

LARYNGOLOG

Adrian Lenkcis

tel. 604 095 455

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

J. Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik
Trzebnica, ul. Kosmonautów 8
przyjmuje:

poniedziałek 13:00 - 18:00
środa
15:00 - 19:00
w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu
tel. 71 312 19 71

604 474 755

LOGOPEDA
Katarzyna Matyasik

specjalista neurologopedii
i wczesnej logopedii klinicznej
• Terapia zaburzeń mowy
dzieci i dorosłych
• Wczesna interwencja logopedyczna
• Korekcja wad wymowy
• Rehabilitacja głosu
• Terapia dysleksji METODĄ WARNKEGO
• TERAPIA SENSOMOTORYCZNA
• Wspomaganie uczniów z trudnościami
w uczeniu, ocena ryzyka dysleksji od 6 r.ż.

tel.

605 606 882

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

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

tel.

Rodzinna

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

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.

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

PSYCHOLOG

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

poniedziałek 15:00-19:00

Trzebnica, Ośrodek Medyczny „Zdrój”

ul. Kościuszki 10

Centrum Medyczne ZDRÓJ

mgr Joanna Płuska

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

tel. 696 115 821

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
dr n. med.

Justyna Składnik

specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją
Trzebnica
ul. św. Jadwigi 19 a
czynne od poniedziałku do piątku

rejestracja telefoniczna

603 233 932
505 377 781

0 - 6 r. ż.
504 234 127
607 398 582
PSYCHOLOG
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

Nasz Świat

Trzebnica ul. Rynek 13/6

Gabinet

i terapia elekroakupunkturą
aparatem AUTOMERIDIAN

mgr Paweł Stelmaszczyk

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

Zabiegi pomagają na około 200
różnych dolegliwości zdrowotnych

fizjoterapia
osteopatia

Wskazania: bóle kręgosłupa /
choroba Altzhaimera / bóle
stawów / bóle barków i pleców /
problemy ze wzrokiem / problemy
z układem krwionośnym

lek. wet. Ewa Okręglicka

Rehabilitacja
Niemowląt i Dzieci

Mobilny
Fizjoterapeuta

PSYCHIATRA

mgr Aleksandra Fabiś

lek. Agnieszka Dzioba- Musiał

fizjoterapeuta dziecięcy

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

ProVita

Godziny przyjęć: Sob. / Niedz. 10- 16
Zapisy: Pon. - Pt. 9 - 16

ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

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

Godziny przyjęć:

Centrum Medyczne

Szczytkowice 34 k.Trzebnicy
tel. 577 039 669

Marta Massalska

ul. Kolejowa 1b

www.stepmed.pl

tel. 600 353 595

mgr

Trzebnica

więcej informacji na stronie

Fachowość i długoletnia praktyka

rejestracja tel. 503 195 870

tel.

730 415 710

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

logopeda
psycholog
pedagog
tel.

730 415 710

AKUPUNKTURA

dr n. wet. Stanisław

AparatY TlenowE

DERMATOLOG

LOGO-SPEKTRUM

Wypożyczalnia

Irena Dudek-Zaborowska

PRZYCHODNIA

Oferujemy:
• Wynajem i sprzedaż
koncentratorów tlenu
• Serwis techniczny

Trzebnica

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

rejestracja telefoniczna

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

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

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie
telefon
665 086 997

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:
pon - pt 8:00 - 18:00
tel. 606 454 887
Poradnia neurologiczna
dla dzieci
lek. med. Marzena Ambicka -Ciba
Rehabilitacja dzieci
Fizjoterapeuci
z certyfikatem metody Vojty
NDT - Bobath, PNF
KONSULTACJE LEKARSKIE
◆ pediatra ◆ neonatolog
◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
usg u dzieci

Trzebnica

ul. Św. Jadwigi 33/4
www.logo-spektrum.pl
tel. 605

606 882

plastrowanie dynamiczne
•
•
•
•
•

kobiety w ciąży
dzieci, (w pediatrii)
osoby dorosłe
sportowcy
plastrowanie logopedyczne

tel. 504 234 127
Agnieszka
Franieczek-Madalińska

Trzebnica
ul. Daszyńskiego 67/11

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA
w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki
511 056 459, 794 587 104

APTEKI
dyżur nocny
do końca roku 2017 oraz przez cały rok 2018
pełni apteka: Panaceum

ul.
K

Kinesiology Taping

tel.

telefon 665 086 997

E

tel. 693 280 758
www.aktiv-rehabilitacja.pl

umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

na Państwa ogłoszenie
lekarskie

R

bóle głowy, migreny,
zatoki, bóle kręgosłupa,
urazy sportowe

pon. - czw. 08:30 - 18:00
pt. 08:30 - 16:00

kontakt@logo-spektrum.pl

miejsce

ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

312 09 85
601 76 29 57

tel. 665 38 38 58

Aparatów Tlenowych

Trzebnica

Dzimira

tel. 71

Przyjmuje w piątki
w godz. 15.00 - 19.00

Łukasz Łagoda

mgr

iatros

tel. 603 382 805

tel. 607 398 582

tel. 608 485 186

Trzebnica ul. 1 Maja 3

ul. Kościuszki 10

Możliwość dojazdu do pacjenta

Dzieci Młodzież Dorośli

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

Lekarz weterynarii

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

ul. Daszyńskiego 67/11 Trzebnica

•
•
•
•
•
•
•
•
•

mgr Renata Wójcicka

gabinet weterynaryjny

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica -ZDRÓJ

Psycholog
Psychoterapeuta

601 061 222

tel.

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
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Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

Trzebnica

NPPP „Nasz Świat”

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

TERAPEUTA MANUALNY
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ul. Daszyńskiego 33/1

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

DIAGNOZA

Monachijska
Funkcjonalna
Diagnostyka
Rozwojowa

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

Masaż Leczniczy

tel.

tel. 883 964 804

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego
•
•
•
•
•
•

lek. med.

www.naszswiat.org

P OZ Y T Y W- Ka

lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska

Maria Banaś-Wojtowicz

specjalista chorób oczu i optometrysta

DERMATOLOG

• 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

PEDIATRA
NEONATOLOG

PULMONOLOG

INTERNISTA
DIABETOLOG

Leczenie wad zgryzu

ul. Obrońców Pokoju 31 A

INTERNISTA
KARDIOLOG

Rejestracja telefoniczna:

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Lidia Korczyk

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

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

ORTODONTA
lek. stom.
specjalista II z ortodoncji

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

8.12.2017

L

A

M

A

Daszyńskiego 65 Trzebnica
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ogłoszenia
drobne

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.

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

Działka(19) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica - Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja),
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 3 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 18 grudnia 2017 r.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
Mieszkanie (21) w Trzebnicy, 2 pokoje,
umeblowane, ciepłe i słoneczne, dzwonić
po 16:00, tel. 693 372 991.
Mieszkanie (18) + działka, własnościowe
w Trzebnicy ul. Ogrodowa, w domku wielorodzinnym. Budynek przedwojenny. Pow. 46 mkw,
I piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Dodatkowo strych, piwnica i działka o pow. 600
mkw. Ogrzewanie gazowe. Cena: 170 000 zł,
email: boro-82@wp.pl, tel. 577 147 489.
Mieszkanie (18) własnościowe 44,90 m.kw,
III piętro, 2 pokoje, osobna kuchnia, łazienka,
przedpokój, balkon, piwnica, ul Daszyńskiego
przy Rynku. Księga Wieczysta, tel. 601 494 270.
Mieszkanie (18) własnościowe 61 mkw, 3
pokoje, łazienka, kuchnia, wc osobno, duży
balkon, centrum Trzebnicy, cena do uzgodnienia, tel. 694 098 115.
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.
Dom (20) z GARAŻEM + budynek gosp. 5 km od
Trzebnicy, jednorodzinny, wolno-stojący, częściowo podpiwniczony , parterowy z poddaszem użytkowym, garażem i pomieszczeniem
gospodarczym w bryle budynku + budynek
gospodarczy. Powierzchnia użytkowa: 192m,
działka 11 arów. tel. 889 964 971 lub 601 710 484.

Dom (18) duży, Wrocław Widawa w okolicy MARINO, dwa oddzielne wejścia, dwie kuchnie,
trzy łazienki, działka 985 m2, duża piwnica i garaż pod domem, dwa garaże z tyłu ogrodu. Nadaje się na mieszkanie dwurodzinne lub firmę
- 7 pokoi, parkiety, salon na parterze z częścią
jadalną (ponad 30mkw), kuchnia wyposażona
w meble i sprzęt AGD. Poddasze z ogrodem
zimowym 62 mkw. Ogród zazieleniony, z dużą
ilością drzew, tel. 724 999 905.
Dom (17) jednorodzinny, parterowy, z użytkowym poddaszem, o łącznej powierzchni 180
mkw, usytuowany na działce 24 arowej, plus
działkę o powierzchni 22 ary - w malowniczej
okolicy 1 km. od Trzebnicy, tel. 713 874 948.
Pół bliźniaka(18) w Trzebnicy, na osiedlu
Grunwald, 110 mkw na działce 365 mkw, piwnica, garaż, cena 380 tys zł, do negocjacji, tel.
663 572 490.
Dom(16) jednorodzinny parterowy o pow.
132 mkw plus użytkowe poddasze (niewykończone), działka 13 arów. W strefie krajobrazowej 1 km od Trzebnicy, tel. 609 110 868.
Dom(16) duży, ok. 200 m kw. Radziądz, gm.
Żmigród. Prąd, woda, kanalizacja miejska,
gaz ziemny cena 280 tys. Zł, tel. 696 625 552.

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,
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Działki (20) budowlane, Świątniki, wydane
warunki zabudowy, o pow. 10 arów, cena do
uzgodnienia, tel. 501 266 437.
Działki (20) budowlane 10 i 20 arowe, Brzyków i Szczytkowice, cena 55 zł / mkw, tel. 601
592 521.
udział w działce (20) rolnej 1/14 części
0,74 ha ( około 5,3 ara ) , cena do negocjacji.
Taczów Wielki, tel. 605 829 132.
Działka(20) przemysłowa 0,9 h w Szczytkowicach, tel. 601 377 922.
Działka(20) budowlana pow. 1300 mkw, w
Pierwoszowie, blisko lasu, w nowym osiedlu, przy
ul. Sportowej, około 3 km do S-5, tel. 782 532 519.
Działki (20) w Ligocie Trzebnickiej, 10 arów
budowlana + sąsiadująca 40 arów rolna, łącznie za 70tys. W sąsiedztwie budowane osiedle
domków jednorodzinnych Cena do negocjacji,
tel. 724 091 608.
Działki (20) budowlane z wydanymi warunkami zabudowy, Brzezie, tel. 693 994 044.
Ziemia(20) 2ha ziemi rolnej, w miejscowości
Marcinowo, tel. 601 446 206.
Działka(20) budowlana 15,80 ara, w Mienicach gm. Wisznia Mała, tel. 728 482 555.
Działka(19) budowlana w Trzebnicy przy
nowym osiedlu, 1840 mkw, może być pod
bliźniak, tel. 505 334 186.
Działki (19) budowlane w Księginicach, tel.
509 406 292.
Działka(19) o pow. 0,5 hektara w miejscowości Skoroszów, może zostać podzielona na
3 osobne działki i tak ma też wydane warunki zabudowy (można na niej wybudować 3
wolnostojące domy z garażami), dojazd drogą
gminną, z jednej strony graniczy z rzeczką. Niedaleko las, tel. 603 283 075.
Działka(18) 10 arów w Kobylicach, 55 tyś. zł,
tel. 691 240 403.
Działka(18) 40 arów lub dwie po 20 arów, 20
zł / mkw, Ujeździec Wielki, tel.668 302 127.
Działki (18) 4 sztuki, budowlane w Kałowicach lub zamienię na mieszkanie w Trzebnicy
lub we Wrocławiu, tel. 798 263 003.
Działka(18) budowlana, 9 arów, Komorowo,
koło Trzebnicy, szerokość 20m, długość 45m,
uzbrojona, posiada warunki zabudowy, 25 km
od Wrocławia, 6 km od Trzebnicy przy drodze
asfaltowej, wjazd z obniżonym chodnikiem,
w sąsiedztwie budowane jest osiedle domków
jednorodzinnych, atrakcyjne położenie, CENA DO
NEGOCJACJI, PROSZĘ DZWONIĆ, tel. 501 722 594.

Garaże (21) 3 sztuki, blaszaki, duże, tel. 798
263 003.
Lokal(18) lub wynajmę 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(18) 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
kawalerka(20) w Trzebnicy, parter lub 1
piętro, bez pośredników, tel. 723 877 697.
Mieszkanie (18) w centrum Trzebnicy, bezczynszowe od 60 do 90 mkw, tel. 605 432 606.
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.

Mam do wynajęcia

nia pieczywa. Praca w godzinach wieczornych,
tel. 691 283 007.
POMOC DO CUKIERNI (21)zatrudnię osobę
do pomocy w cukierni przy produkcji ciastek.
Praca jednozmianowa. Umowa o pracę, tel.
691 283 007.
KIEROWCA(21) zatrudnię kierowcę do rozwożenia pieczywa. Praca jednozmianowa. Umowa o pracę, tel. 691 283 007.
Sprzątanie (20) zatrudnię osobę z Trzebnicy
na emeryturze do sprzątania na obiekcie, 2 x w
tygodniu w Trzebnicy, dzwonić w każdy wtorek od godz. 9 – 21, tel. 607 723 072.
PAKOWACZ(20) zatrudnię osobę do pakowania pieczywa. Praca w godzinach wieczornych,
tel. 691 283 007.
POMOC DO CUKIERNI (20) zatrudnię osobę
do pomocy w cukierni przy produkcji ciastek.
Praca jednozmianowa. Umowa o pracę, tel.
691 283 007.
KIEROWCA(20) zatrudnię kierowcę do rozwożenia pieczywa. Praca jednozmianowa. Umowa o pracę, tel. 691 283 007.
SPECJALISTA(16) ds. sprzedaży reklamy internetowej, Firma BUSINESS NAVIGATOR Sp.j. poszukuje do pracywTrzebnicy.OFERUJEMY:atrakcyjnewynagrodzenie
(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.
Kelnerka/kucharz(17) Restauracja
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki
oraz kucharza. Mile widziane doświadczenie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
grafik. Informacje pod, tel. 668 374 650.
Kelnerka/kierowca(17) Pizzeria Palermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15
zatrudni osobę na stanowisko kierowcy oraz
kelnerkę. Praca na wakacje, weekendy lub na
stałe. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
grafik. Informacje pod, tel. 509 617 118.

kawalerka(21) umeblowana w Sędzicach,
tel. 695 185 997.
mieszkanie (20) Trzebnica-Nowy Dwór, 4
małe pokoje, kuchnia łazienka od zaraz, cena
do uzgodnienia, tel. 601 764 525.
Piętro w domu(21) komfortowe, 80 mkw,
dla firm, 8-10 osób + parking, cena 2400 zł, z
SZUKAM PRACY
mediami, tel. 665 886 993.
Pokój(20) z aneksem w Trzebnicy, od zaraz,
Pomoc(21) pomogę starszej osobie, zrobię
tel. 71 758 46 61; 669 526 136.
zakupy, jestem osobą życzliwą i empatyczną,
mieszkanie lub dom (20) do wynajęcia
tel. 510 773 825.
w Trzebnicy lub okolicach dla 4 osobowej rodziny
Sprzątanie (20) ogrodów, placów budów,
(minimum 2 pokoje), tel. 601 775 733, 791 989 383.
własny transport, tel. 71 758 46 61; 669 526 136.
Mieszkanie (19) 2 pokojowe przy ul. Obrońców
Pokoju, 49 mkw., 4 piętro, zadbane, tel. 501 383 638. opieka nad dzieckiem (20) poszukuje dorywczej pracy: sprzątanie ,mycie okien,
Lokal(19) użytkowy o powierzchni 159 mkw
Trzebnica i okolica, tel. 570 313 265.
w Centrum Milicz ul. I Maja 1C - idealny pod
każdego rodzaju działalność. Cena do uzgod- Kierowca(16) auta dostawczego lub 9
-osobowego busa, tel. 604 259 577.
nienia, tel. 726 003 142.
Prace remontowe (14) podejmę się: malokal(18) o pow. 18 mkw. w Trzebnicy ( obok
Lakierni w Rynku), składa się z jednego po- lowania oraz wszelkich remontów w domu.
STARANNE WYKONANIE, tel. 696 236 239.
mieszczenia + pomieszczenie socjalne wraz
Sprzątanie (18) domów!!!Trzebnica i okolica,
z toaletą, ogrzewanie elektryczne, obecnie
tel. 570 313 265.
lokal przechodzi gruntowny remont, będzie
Sprzątanie (21) domów, mycie okien, tel.
dostępny od 1 listopada br, tel. 603 283 075.
510 773 825.
Lokal(18) handlowo-usługowy, 36 mkw, w
Trzebnicy, przy ul. Pobożnego, tel. 514 399 495.
KOREPETYCJE
Działka(18) własnościowa przy ul. Polnej
Dom (18) jednorodzinny w Prusicach, tanio,
w Trzebnicy. Numer działki 93 o powierzchni
pow. 124 mkw na działce 14 arów, 4 garaże, hiszpański (21) lekcje dla dzieci, młodzieży
26 arów i 39 m kwadratowych, tel. 71 387 48 90. ogrodzony, tel. 798 263 003.
i dorosłych, 40 zł/godzina, tel. 605 633 256.
Działka(17) budowlana w Szczytkowicach, Kawalerka(18) Trzebnica, ul. Roosevelta, Język hiszpański (19) korepetycje/zaję15 arów, zjazd z drogi głównej, tel. 699 991 561. cena 900 zł, tel. 535 998 558.
cia dla młodzieży i dorosłych z dojazdem do
Działka(18) budowlana, Księginice, ul. Cze- Garaż(18) w Trzebnicy, kanał + światło, tel. 691
ucznia - 50 zł/godzina, tel. 697 722 995.
reśniowa, 2000 mkw (110 zł/mkw), tel. 788
498 650.
Język angielski(16) tel. 607 475 211.
969 459.
Działka(17) 5 km od Trzebnicy, 0,5 ha lub
Gra na skrzypcach(16) Muzyk - emeryt1,5 ha, ogrodzona, jest prąd i woda, 3 bramy
ka udziela lekcji gry na skrzypcach, fortepiawjazdowe, cena do uzgodnienia, dzwonić
nie, a także lekcje śpiewu. Prowadzi tez korewieczorem, tel. 71 312 30 67, 608 082 456.
petycje dla uczniów szkoły muzycznej. Dla
Mieszkanie (17) 37 mkw, III piętro, w Trzeb- zestresowanych dzieci i dorosłych zajęcia
nicy, tel. 600 120 894.
z muzykoterapii. Ewentualnie chętni - proMieszkanie(16) w Trzebnicy w centrum
szę o uprzednie wysłanie smsa - na każdy
miasta, 3 pokoje, nowe budownictwo ul. Św. odpowiem tel. 509 170 171.
Działki(16) 6 sztuk, budowlanych z drogą, Jadwigi. Cena do negocjacji, tel. 601 377 892.
Fortepian (16) skrzypce, śpiew - muzyk
całość 0.94 ha w RADZIĄDZU -165 tys. Tel. Mieszkanie(16) nowe , 52 mkw, przy. ul. - emerytka pomoże w ćwiczeniach domo696 625 552.
Korczaka. Pokój z aneksem kuchennym, wych uczniom szkoły muzycznej. Prowadzi
sypialnia, łazienka, przedpokój. Miejsce po- też zajęcia muzykoterapii dla dzieci i dorostojowe w parkingu podziemnym. Cena do
słych. Zgłoszenia wyłącznie po uprzednim
uzgodnienia, tel. 792 190 460.
wysłaniu sms (oddzwonię)na tel. 509 170 171.
mieszkanie (16) dwupokojowe, osiedle
Matematyka(17) szkoła średnia, matura, tel.
Bukowy Las ul. Korczaka, Trzebnica, tel. 608
603 548 603.
846 182.
Język niemiecki (17) nauczycielka pomoże
Mieszkanie (15) w Trzebnicy o pow. 60 mkw. w nauce języka niemieckiego, tanio już od 20
- 2 pokoje, kuchnia, łazienka, tel. 519 437 570.
zł, tel. 783 164 357.
mieszkanie (15) nowe, dwupokojowe, o poOdstąpięOgródek (16) działkowy na Kociej
wierzchni 64 m2. Trzecie piętro ( winda), parMOTO / BUDOWLANE / AGD
Górze tel.668 215 025.
king podziemny, balkon. W odległości 50 m
Działki (16) budowlane w Szczytkowicach, plac zabaw dla dzieci, Trzebnica nad Stawami
Sprzedam
nowo powstające osiedle, tel. 665 233 766.
ul. Korczaka, koszt: 1600 zł do negocjacji + 250
renault
(21)
laguna 1995 r., przegląd do
Działka(15) dwie sztuki, budowlane
zł opłaty czynszowe. Kaucja zwrotna dwukrot11.02.2018, ubezpieczenie do 3.06.2018, dwa
w Szczytkowicach po 0,21 ha przy drodze
ność wynajmu, tel. 796 311 536.
komplety kół, 1400 zł, tel. 608 899 047.
głównej, cena 60 zł / mkw, tel. 601 592 521.
Renault(21) Fluence, rok prod.ukcji 2013,
szukam do wynajęcia
Pole (15) użytkowe 2 ha + 87 arów łąki, Szczyt1.5 diesel, auto z polskiego salonu, zadbane,
kowice, cena 100 tyś zł, tel. 601 701 865.
Mieszkanie (18) matka z małym dzieckiem
działki budowlane (18) dwie sztuki - poszukuje możliwie taniego mieszkania - kawa- Trzebnica, tel. 664 989 811.
12ar, 14ar w miejscowości Skarszyn, dla której
lerka lub 2 pokoje. Może być nieumeblowane,
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowa- do drobnego remontu. Niepaląca, bez zwierząt,
nia przestrzennego. Położone są one w do- dzwonić w godz. od 9 do 20, tel. 690 032 111.
godnej lokalizacji znajdującej się w centrum
Mieszkanie(16) niepalące małżeństwo z 2
miejscowości. Znajdują się w sąsiedztwie drogi
psami pilnie szuka kawalerki lub mieszkania
powiatowej, w której są poprowadzone media. 2 pokojowego, może być nieumeblowane,
Działki znajdują się 3 km od węzła komunika- tel. 790 740 590.
cyjnego S8 Łozina, 15 minut od Wrocławskiego Lotniska. Cena 75 zł/m2 do ewentualnej
zamienię
negocjacji, tel. 531 145 110.
mieszkanie (19) 2 pokojowe, 38mkw, I piętro, Rynek, zamienię na podobne w Trzebnicy, do II piętra, ul. Bochenka lub Kościelna,
VW Transporter(19) T4, 1900 cm, diesel
tel. 663 201 379.
w ciągłej eksploatacji, przebieg 270 000. Zarejestrowany na 6 osób, użytkowany aktualnie
dam pracę
jako dostawczy, ale komplet siedzeń tylnych
PAKOWACZ(21) zatrudnię osobę do pakowa- w bardzo dobrym stanie. Cena 7000 do niewielkiej negocjacji, Trzebnica, tel. 781 839 841.

Piaggio Porter(19) 1995r. Mała ciężarówka. Ważny przegląd i OC. Nowe opony wzmocnione "C" Ładowność 700kg. Drzwi otwierane
po obu stronach tył otwierany do góry, cena
4700.- Trzebnica, tel. 502 860 657.

Toyota(20) Corolla 1,4 D4D szary metalik
2004r z polskiego salonu, bogate wyposażenie,
tel. 609 936 972.
FIAT(18) DUKATO rok1999, kolor biały, trzyosobowy, po remoncie, hamulców, amortyzatorów i przegubów, po wymianie oleju, ubezpieczony, zarejestrowany, stan dobry. Cena 3000zł,
tel. 600 905 862.
Mercedes(18) A150 (benzyna), 2007r. Przebieg
182 487km, bezwypadkowe, zadbane, bogato
wyposażone. Cena 14 900 zł, tel. 607 532 512.

Trzebnicy. Cena 60 zł, tel. 691 141 985.
Opony(20) używane, z 2015 roku , 175 x 65. Do
odbioru i zobaczenia w Trzebnicy. Cena 400 zł,
komplet, tel. 570 400 107.
Felgi (20) tanio, 4 sztuki "13" dekoracyjne, do
Opla wraz z kołpakami, tel. 605 475 438.
Opony(20) tanio, zimowe "14", tel. 605 475 438.
Opony(20) zimowe 2 sztuki, rozmiar 175/70
R14, cena do uzgodnienia, tel. 697 607 049.
felgi (18) 4 sztuki, "15" na śruby z dwoma
oponami zimowymi, cena 200 zł / kpl, dzwonić po godz. 14- tej. tel. 601 622 703.
Części (18) do Fiata 126p, blacharka (błotnik,
atrapa) i mechaniczne, Oborniki Śląskie, tel.
605 365 312.
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.
Elementy(16) na przyczepę jednoosiową,
wszystkie, Trzebnica, tel. 883 394 355.
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Siewnik (18) poznaniak 2,5 m dł., w bardzo
dobrym stanie, Ujeździec Wielki, cena 2800 zł,
tel. 668 302 127.
Śrutownik (18) na kamienie, Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.
pawie, indyki (16) i kaczki francuskie, tel.
609 210 199.
Prosięta(18) duże, tel. 71 38 32 623.
Króliki (18) dorosłe, tel. 603 465 219.
Rozsiewacz(18) nawozu, Amazonka, tel.
603 465 219.
Kultywator(18) z wałkiem , tel. 603 465 219.
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.
.

Choinki (21) cięte oraz do doniczki, cena 40
zł, tel. 783 044 462.

Traktor(16) ręcznie robiony, tel. 725 737 147.
Ziemniaki (16) Vineta, jadalne i sadzeniaki,
bardzo smaczne, tel. 665 233 766.
Iglaki (20) prosto z plantacji w doniczkach
i z ziemi, tel. 783 044 462.
sadzonki (21) sadzonki w doniczkach SZMARAGD wys. 80 cm cena 08 zł/szt i BRABANT 100
cm cena 10 zł/szt, możliwość dowozu. tel. 71
38 47 692, 661 627 423.

Seat(18) Ibiza w oryginalnym pakiecie FR 1.9
TDI 131KM z 2006 roku, 246 000 km przebiegu.
Cena 14 900 zł, tel. 607 532 512.

Budy(21) dla psów ocieplone i pomalowane.
Mała 190 zł, średnia 220 zł; duża 300 zł, tel. 661
627 423; 71 38 47 692.
BMW(18) 320d Touring, 2004 rok, bogate wyposażenie: tempomat, skórzana tapicerka,
klimatyzacja, 4x elektryczne szyby, podgrzewane siedzenia. Cena 12 000 zł, tel. 607 532 512.

Skuter(18) TGB, tel. 603 465 219.
Audi (18) a4 B6 3.0 V6 220KM + LPG, 2003 rok,
330 000 km, bogate wyposażenie: lampy ksenonowe, kurtyny i poduszki powietrzne, dwustrefowa nawigacja, alufelgi. Cena 16 700 zł, tel.
607 532 512.

Akumulator(21) -Baner-12v-66 Ah 540 A,
stan dobry, tel. 601 622 703.
Opony(21) 4 sztuki, ZIMOWE, DĘBICA, FRIGO
145/70 R13, używane, cena 55 zł /sztukę tel.
502 433 986.

Kierownica(21) do Fiata Stilo z 2005 r. Posiada poduszkę. Do odbioru i zobaczenia w
Trzebnicy. Cena 60 zł, tel. 691 141 985.
Opony(21) używane, z 2015 roku, 175 x 65. Do
odbioru i zobaczenia w Trzebnicy. Cena 400 zł,
komplet, tel. 570 400 107.

Felgi (21) stalowe 14 komplet do Nissan Almera N15, dodatkowo komplet śrub, cena 200 zł,
tel. 505 526 895.

OPONY(20) ZIMOWE z felgami stalowymi Bridgestone, rozmiar 195/60/R16 4 szt. Opony do
VW Tourana , Sharana, Seata Alhambra, stan
bdb. Cena za komplet 1000 zł, Trzebnica tel.
605 327 016.
Kierownica(20) do Fiata Stilo z 2005 r. Posiada poduszkę. Do odbioru i zobaczenia w

Zlewozmywak (21) tel. 798 263 003.
Płytk (21) i ceramiczne, zostały mi po remoncie. Jedna paczka nawet nie jest rozpakowana
w drugiej brakuje 2 szt. więc łącznie jest 20 szt.
Płytki mają wielkość 20 cm x 50 cm, w paczce
jest 1.1 m, białe z odcieniami kremowymi, do
zobaczenia i odbioru w Trzebnicy. Cena 70 zł
dotyczy 2 opakowań, tel. 691 141 985.

Grzejnik (21) nowy, Purmo 60 cm x 110 cm.
Zakupiłam go za 412 zł - posiadam fakturę. Do
odbioru i zobaczenia w Trzebnicy. Cena 400 zł,
tel. 691 141 985.
Króliki (21) dorosłe, tel. 603 465 219.
Kultywator(21) z wałkiem, tel. 603 465 219.
Rozsiewacz(21) nawozu, Polski, po kapitalnym remoncie , tel. 603 465 219.
Pług (21) 3 Skibowy, tel. 603 465 219.
Kosiarka(21) spalinowa i elektryczna, tel.
603 465 219.
Części (21) do presy Niemki, k.442, tel. 603 465 219.
Sadzarka(21) do ziemniaków, Niemiecka,
Gruse, tel. 603 465 219.
króliki (19) do dalszego chowu lub na tuszki,
tel. 725 895 726.
drewno(19) z drzew owocowych, w kawałkach 1-2 metry, idealne do kominka, Trzebnica, tel. 603 283 075.
Kaczki (19) Biegusy Indyjskie, z tego roku,
rasa łatwa w hodowli, odporna na choroby,
mają żywy temperament, są bardzo ruchliwe
i charakteryzują się dużą żernością ślimaków
i owadów. Bardzo chętnie zjadają ślimaki, owady, dżdżownice oraz rzęsę wodną. Są mało
wybredne w pożywieniu, nie latają. Rocznie
znoszą od 270-280 jajek, tel. 600 516 080.

Przyczepa(19) rolnicza, sztywna, metalowa
z burtami, ładowność około 3 tony, bez dokumentacji, cena 2500 zł, do negocjacji, tel. 608
082 456, 664 024 722.
Gęsi (19) od 5 do 9 kg, tel. 601 304 371.
Podpórki (19) do roślin, bambus 60 cm wysoki, używany przed rok, 8000 sztuk, cena 0,05
groszy / sztukę, nowy bambus 60 cm wysoki,
1900 sztuk, cena 0,08 groszy / sztukę, tel. 608
082 456, 664 024 722.
Kultywator(19) rozkładany 3,6 m, stan dobry, cena 1500 zł, do negocjacji, tel. 608 082 456,
664 024 722.
Wąż(19) fi 25 ze zraszaczy, używany, cena 0,60
groszy / mb, około 1000 m. tel. 608 082 456,
664 024 722.
Kuźnia(19) z lat 1900, wraz : 60 narzędzi ręcznych i mechanicznych, cena 10 tyś. zł, tel. 883
433 493.

Ekspres(21) przelewowy do kawy, firmy STUDIO/QUIGG. Termos o podwójnych ściankach
ze stali nierdzewnej (około 1 litra) z nakrętką i
zaworem wylotowym. PROGRAMATOR - możliwość zaprogramowania, filtr do standardowych worków, automatyczne wyłączanie,
Trzebnica, cena 80 zł, tel. 691 141 985.

Drzwi (21) dębowe, zewnętrzne, bez futryny,
tel. 603 465 219.
Lodówka(20) BOSH, z osobnym zamrażalnikiem, cena 290 zł, tel. 505 838 073.
Płyty OSB(20) grubość 25 mm, po jednym
szalowaniu, oraz kantówki 12x12 6m, cena do
negocjacji, tel. 790 558 208.
Grzejnik (20) nowy, Purmo 60 cm x 110 cm.
Zakupiłam go za 412 zł - posiadam fakturę. Do
odbioru i zobaczenia w Trzebnicy. Cena 400 zł,
tel. 691 141 985.
Płytki (20) ceramiczne, zostały mi po remoncie. Jedna paczka nawet nie jest rozpakowana
w drugiej brakuje 2 szt. więc łącznie jest 20 szt.
Płytki mają wielkość 20 cm x 50 cm, w paczce
jest 1.1 m, białe z odcieniami kremowymi, do
zobaczenia i odbioru w Trzebnicy. Cena 70 zł
dotyczy 2 opakowań, tel. 691 141 985.
Młot(20) udarowy, cena 300 zł, tel. 505 838 073.
Myjka(20) ciśnieniowa, karcher, sprawna kompletna, cena 300 zł tel. 505 838 073.
wełna mineralna(20) 7 sztuk, 5 szt wełna Superglass (60mm) w tym jedno opakowanie jest uszkodzone, pozostałe są całe oraz 1
sztuka wełny mineralnej Isover Saint - Gobain.
Wełna z uszkodzonym opakowaniem za 70
zł. pozostałe za 100 zł. W przypadku zakupu
wszystkich, wełnę z uszkodzonym opakowaniem daje gratis, Trzebnica, tel. 691 141 985.

Piece (19) nadmuchowe, 13 sztuk, cena 500 zł /
sztukę, stan dobry, tel. 608 082 456, 664 024 722.
Grzejnik (19) żeliwny, stan bardzo dobry,
cena za jedno żeberko 7 zł, tel. 608 082 456,
664 024 722.
Filtry(19) żwirowe, 2 sztuki, o pojemności
300 L wody, jeden używany przez rok, cena
2000 zł. / sztukę, cena do negocjacji, tel. 608
082 456, 664 024 722.
Linie (19) kroplujące z kroplownikiem, firmy
retia, około 1200m, używane 1 rok, cena 0,50
groszy / sztukę, wąż fi 20, cena 0,50 groszy / mb,
ilość kapilarów około 5 tysięcy, tel. 608 082 456,
664 024 722.
Krajzega(19) kompletna, działająca, silnik
około 5 kw, na siłę, stół metalowy, cena 1000 zł,
odbiór osobisty, tel. 608 082 456, 664 024 722.
Płytki (19) podłogowe w kolorze jasny popiel o wym. 30 x 30 cm, ścienne w kolorze erki
o wym. 20 x 25 cm, tel. 798 263 003.
Pompa(18) cyrkulacyjna CO typ PCO
-25,Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.
Drzwi (18) tanio, w dobrym stanie, poniemieckie drewniane: zewnętrzne o wym. 100x200
cm (prawe) i wewnętrzne o wym. 90x200 cm
(3 pary, prawe), tel. 669 351 078.
Tynk (18) silikonowy, Baumit, kolor 3 odcień
szarości, 3 wiadra po 25 kg, cena za wiadro 60
zł. Odbiór Wysoki Kościół, tel. 691 587 421.
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.
drzwi (18) 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.

ROWERY / WÓZKI
Sprzedam
Adaptery(21) do nosidełka, wózka min. Maxi
Cosi, Salsa, Condor, Turbo, Zoom, Cybex, Kiddy,
Adaptery nie używane. Odbiór i do zobaczenia
w Trzebnicy, cena 50 zł za 2 szt, tel. 691 141 985.

Skuter(21) TGB, tel. 603 465 219.
Rowery(21) miejskie, holenderskie, tel. 603
465 219.
Jeździk (20) motor CROSS, cena 35zł, tel. 603
873 294.

.

Siedzisko(20) samochodowe, stan dobry,
cena 20 zł, tel. 505 133 755.

Adaptery(20) do nosidełka, wózka min. Maxi
Cosi, Salsa, Condor, Turbo, Zoom, Cybex, Kiddy,
Adaptery nie używane. Odbiór i do zobaczenia
w Trzebnicy, cena 50 zł za 2 szt, tel. 691 141 985.
Rower(18) Holenderski , tel. 603 465 219.
Chodzik (18) 4-kołowy z balkonikiem dla seniora,Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.
Fotelik (18) nosidełko z adapterem, cena 50zł,
tel. 696 427 807.

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.

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.
.
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Komoda(18) dębowa z Holandii, tel. 603
465 219.
fotel(18) rozkładany, tapicerowany w kolorze grafitu, szer.: 103 cm, wys.: 86 cm, gł.: 78 cm.
Odbiór osobisty - Trzebnica, tel. 669 206 280.

Materac(18) sprężynowy, kieszonkowy, ściągany pokrowiec, nakładka, stan bardzo dobry,
cena 200 zł, tel. 667 888 993.

Szafka(18) nocna , cena 70 zł, tel.667 888 993.
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PRACUJ JAKO

OPIEKUNKA
SENIORÓW
• TERAZ DODATKOWY

w NIEMCZECH

BONUS do 300 EURO!

ZA WYJAZD DO 16 GRUDNIA!

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”,
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.
.

• Kompleksowa organizacja wyjazdu
• Legalna praca
urządzenie do ćwiczenia(20) brzuszka, można na nim wykonywać także ćwiczenia
na nogi itp. Jedyny mankament to widoczna
plama po farbie, Trzebnica, bardzo mało używane. Cena 70 zł, tel. 691 141 985.

Zadzwoń

Oddział:
Wrocław ul. Tęczowa 11

666 096 762

promedica24.com.pl

Pracuj z nami

Operator Maszyn
Pracownik Produkcyjny

Akordeon (21) Weltmeister Caprice, 120 basów, 2500 zł, tel. 661 851 943.
Lampa(21) w pełni sprawna, używana lampa
do utwardzania paznokci, zakupiona w Niemczech. Cena 50 zł. Tel. 691 141 985.

.

.

RTV / MEBLE / RÓŻNE
Sprzedam
dekoder(20) sprawny , cyfrowego Polsatu
wraz z pilotem. Bez karty. Cena 35 zł. Tel. 691
141 985.

Gramofon (20) sprawny -należy zakupić igłę,
dwa działające głośniki, w Trzebnicy, Cena 70 zł.
Tel. 691 141 985.

meble (21) pokojowe, zestaw 4 segmenty,
300 zł, tel. 727 502 656.
Biurko(21) 50 x 60 kolor mahoń, (ciemny
brąz), stan dobry, idealne pod laptopa, tel.
781 946 120.
Sofa(21) trzyosobowa, Trzebnica, tel. 798 484 366.

Sofa(21) 3 osobowa , nierozkładana, kolor erki,
eko skóra, bardzo dobry stan, cena do uzgodnienia, Trzebnica, tel.798 484 366.
Komoda(21) dębowa, holenderska, tel. 603
465 219.
Lampa(20) w pełni sprawna, używana lampa
do utwardzania paznokci, zakupiona w Niemczech. Cena 50 zł. Tel. 691 141 985.
Łóżko(20) tanio, używane, stan dobry, wymiar
155x195, cena 50 zł, tel. 693 790 106.
.

Materac(21) lateksowy, BRIZO wraz z pokrowcem, o wymiarach 200x160x16, tel. 534
666 552.
Materac(21) piankowy, KLIO wraz z pokrowcem o wymiarach 200x80x11, tel. 534
666 552.
Fotel(21) żółty, rozkładany wraz z dwoma
poduszkami, tel.534 666 552.
Szafka(21) pod telewizor, firmy BRW z kolekcji Nowy York, wygląda jak nowa . Cena 250
zł, tel. 605 113 822.

Szafka(21) RTV, używana, dębowa, cena
100 zł, tel. 605 113 822.

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.
Obraz(21) wymiary 84x54cm cena 40zl, tel.
502 244 871.

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.

Lustro(21) Ikea o średnicy 55 cm cena 60 zł,
tel. 502 244 871.
obraz(21) wymiary 60x70cm cena 40zl, tel.
502 244 871.

Ubranka dla psa(20) 3 ubranka noszone wcześniej przez mojego psa. Ubranka to 2
sweterki, 1 ubranie jeansowe w środku z polarkiem. Ubranka na psy typu buldog francuski, mops. Cena za sztukę 20 zł. Przy zakupie
3 szt. cena na pewno ulegnie zmianie, tel. 691
141 985.

Panel/Pozytywka(21) /zabawka z aktywnościami Fisher Price., wielofunkcyjna;
posiada duże lusterko, piszczałkę do naciskania elementy, muzykę, zasilana na baterie,
szelki, stan bardzo dobry, cena 50 zł, tel. 785
956 184.

lokal
do wynajęcia
Wynajmę lokal użytkowy

o powierzchni 43 m2
w Centrum Milicza
ul. 1 Maja 1 C

Maszyna do szycia(21) zabytkowa,
Łucznik, tel. 603 465 219.
Kaski (20) na rower, jeden dziewczęcy, czerwono-żółty, drugi młodzieżowy, czarnoszary. Używane. Odbiór w Trzebnicy. Cena
10 zł/szt, tel. 691 141 985.
Filiżanki (20) używane, porcelanowy zestaw
filiżanek i talerzyków - nie jest kompletny, kolor
atramentowy, w Trzebnicy, Cena 15 zł, wszystko. Tel. 691 141 985.
Klatka(20) używana, dla zwierząt, wymiary
35x23 cm, cena 15 zł, tel. 693 790 106.

Świetnie sprawdzi się
pod różnego rodzaju
działalność gospodarczą.
Cena do uzgodnienia.

AKCESORIA DLA DZIECI
Sprzedam
Śpiworek (21) dziewczęcy. Roz.68/70, kolor
jasny róż zapinany na zamek, z przodu naszywka kotka, stan bardzo dobry, cena 18 zł,
tel. 785 956 184.

organy- pianinko(21) dla dzieci, z mikrofonem i taboretem. Cena 80 zł, tel. 605 113 822.

tel.

Przeplatanka-Labirynt(21)
firma
Wonder world, stan bardzo dobry, cena 50 zł,
tel. 785 956 184.

PÓŁKA(20) EKLEKTYCZNA, cena 250zł, tel. 694
057 540.

meble młodzieżowe (20) Black Red
White, seria INDIANA: biurko, półka wisząca,
szafka, stan dobry, cena 550 zł, tel 609 959 711.
Półka(20) Narożna, cena 100zł, tel. 694 057 540.

głośniki (20) CREATIVE INSPIRE P5800 - 5.1.
nowe jednak praktycznie nie używane, w
100% sprawne, cena 190 zł, tel. 691 141 985.

Płyty(21) gramofonowe ,winylowe ponad 30
szt., sprawne, używane, nie są porysowane, do
negocjacji. Wśród płyt Pan Tadeusz ! w Trzebnicy. Cena 55 zł wszystkie, tel. 691 141 985.

urządzenie do ćwiczenia(20) brzuszka, można na nim wykonywać także ćwiczenia
na nogi itp. Do odbioru i zobaczenia w Trzebnicy. Bardzo mało używane. Cena 60 zł, tel. 691
141 985.
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.

.
Płyty(20) gramofonowe ,winylowe ponad 30
szt., sprawne, używane, nie są porysowane, do
negocjacji. Wśród płyt Pan Tadeusz ! w Trzebnicy. Cena 55 zł wszystkie, tel. 691 141 985.
telefon (19) stacjonarny bezprzewodowy,
stan bardzo dobry, tel. 721 900 693.
samsung (18) galaxy rok 2016, w idealnym
stanie, na gwarancji, cena 650 zł, tel.505 838 073.
Fisharmonia(19) lata 1990, sprawna , cena
1200 zł, tel. 883 433 493.

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

Klatka(20) prawie nowa, dla chomika/myszki, wym. 33x22 cm, cena 40 zł, tel. 693 790 601.

śpiwór(21) dziecięcy, 65x140cm, cena 20 zł,
tel. 693 790 106.
Konie (21) własnoręcznie robiona stajnia 30zł
i konie 10-15 zł sztuka, tel. 693 790 106.
Lampa(21) drewniana w kształcie samolotu,
do pokoju dziecinnego . Cena 100 zł, tel. 605
113 822.

.

Maskotka(21) konik-jednorożec, cena 15 zł,
tel. 693 790 106.
Lalki (21) Barbi, 8-15 zł szt., tel. 693 790 106.
figurki (21) porcelanowe, cena 3-5 zł/szt., tel.
693 79 01 06
Maskotka(21) kłapoucha, wys. około 45 cm,
tel. 693 790 106.

726 003 142

Bajki (21) dla dzieci, cena 5zł/szt. tel. 693 790 106.
Zabawki (21) akcesoria dla dzieci, tanio, tel.
693 790 106.
Miśki (21) do oddania za darmo, miśki pluszowe. Wszystkie są używane, w super i dobrym
stanie. Należy je przeprać. Oddam, w Trzebnicy,
tel. 691 141 985.
Hulajnoga(21) trójkołowa dla dziewczynki, Hello Kitty-różowa, składana, z tyłu hamulec, podświetlane koła przy jeździe, trzy stopniowa regulacja rączki, max. obciążenie-25
kg, cena 60 zł, tel. 785 956 184.

Rowerek (21) trójkołowy z pozytywką, firma
Winnie the Pooh (Tricco Truck) stan bardzo
dobry, cena 70 zł, tel. 785 956 184.
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Pony(20) zestaw koników Pony, w bardzo dobrym stanie, cena 30 zł za kpl, tel. 601 377 908.
Torba(21) Ben10, cena 20 zł, tel. 693 790 106.

łyżworolki (20) dziewczęce, rozm.26-29.
Stan dobry. Cena 40zł, tel. 664 785 691.
Nosidełko(20) niemowlęce, waga od 0-9kg.
Stan bardzo dobry. Cena 50zł, tel. 664 785 691.

Sprzedam
Suknia(20) komunijna na wzrost 160 cm, z
bolerkiem, torebką, winkiem, tel. 601 592 521.
Wanienka(20) plastikowa, do kąpieli, dla niemowlaka, koloru jasny błękit. Długość 100 cm,
w Trzebnicy. Cena 10 zł, tel. 691 141 985.

Zabawki (21) akcesoria dla dzieci, tanio, tel.
693 790 106.
Rampa(20) do zabawy, 8-10szt. tel. 693 790 106.
Zabawki (20) akcesoria dla dzieci , tanio, tel.
693 790 106.
Minky(21) Kocyk wraz z poduszeczką. Stan
idealny, wymiary: niebieski komplet- poduszeczka 30 cm x 38 cm, kołderka 70 cm x 50
cm. Zielony komplet: poduszeczka 30 cm x
23 cm, kołderka 75 cm x 45 cm. Cena za szt 35
zł. Przy zakupie dwóch cena do negocjacji, tel.
691 141 985.

Organki (21) Fischer price - cena 50 zł, tel. 505
526 895.

Torebka(21) dla dziewczynki, cena 10 zł, tel.
693 790 106.
Torebeczka(21) dla dziewczynki cena 8 zł,
tel. 693 790 106.
Kalosze (21) dziecięce, oficerki, czarne,roz.31,cena 25zł. tel. 693 790 106.

zestaw do łóżeczka(20) Ochraniacz
240 cm x 25 cm, poduszeczka 40 cm x 35 cm,
kołderka 65 cm x 70 cm. Komplet to kołderka
z poduszką wraz z pościelą do tego. Dodatkowo kokarda do ozdoby np. baldachimu, cena
70 zł, Trzebnica. tel. 691 141 985.

Tablica(18) używana, dwustronna tablica-sztaluga, Ikea, jedna strona czarna tablica do pisania kredą, druga strona biała, magnetyczna do
pisania mazakami. Cena 35 zł., tel. 505 526 895.

Kupię / ODDAM / przyjmę
Oddam za darmoFotele (21) dwa fotele,
rozkładane i sofę rozkładana 2-osobową, tel.
734 142 261.
Oddam za darmo Meble (21) 5 krzeseł, 2
foteliki, łóżko dwuosobowe, tel. 661 851 943.
Oddamfotelik(21) jest trochę "zużyty",
ma regulowaną wysokość oparcia, składaną
rączkę, wkład dla noworodka, wszystkie części
plastikowe są w pełni sprawne, jedynie obicie
widać, że jest sprane. Trzebnica, tel. 691 141 985.

DREWNIANE

Galeria Urody

kosmetyczny
Edyta Garlińska

DĄB JESION
BUK SOSNA

ul. W. Bochenka 11 d

Trzebnica

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

tel. 725

602 728 266

Maciej Nowak

korki (21) Nike, roz. 41 cena 70 zł, tel. 693 790 106.

Suknia ślubna(21) rozmiar 38, wys. 158160. Kolor biały, Suknia jest dwuczęściowa.
Spódnica + gorset + bolerko + szal+welon,
gorset zdobiony koralikami, cekinami, srebrną nicią i haftem.Gorset jest wiązany z tyłu,
jest możliwość regulacji, spódnica ma z tyłu
guzik, więc też można go przesunąć, do sukni przewidziane jest dodanie biżuterii+ozdoba do wpięcia we włosy, cena 300 zł, tel. 785
956 184.

Gabinet

100 %

UBRANIA

Rampa(21) do zabawy, 8-10szt. tel. 693 790 106.

SCHODY

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

883 38 03 96

241 276

Firma
Rejestracja

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

Przyjmę telefon(19) przyjmę nieodpłat-

buty(21) dla dziewczynki, na bal, roz.32 cena
15 zł, tel. 693 790 106.

nie telefon i sokowirówkę, tel. 730 777 907.
Przyjmę Ziemię(16) bez gruzu i kamieni,
w dużej ilości, Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.

droga do bezpiecznej gotówki

Usługi

LOMBARD 66

budowlane
malowanie
podłogi
tarasy itp

Szybko
Tanio

Trzebnica
ul. Kościelna 2
tel. 71 312 37 60
kom. 508 621 558

Bezpiecznie

tel. 513 033 532

Zapraszamy po gotówkę
www.lombard66.pl

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZYWANIE wykładzin i chodników
PIELĘGNACJA, SPRZĄTANIE NAGROBKÓW usługa całoroczna i jednorazowa
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji
USUWANIE GRAFFITI
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych - pielęgnacja terenów zielonych

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

Sprzedaż Węgla
p.h.u. "jaros" Węgiel z Polskiej Grupy Górniczej

Kostka / Orzech / Ekogroszek
Miał / Pellet Luzem lub w workach
trzebnica
tel. 609

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI

ul. Chrobrego 26

514 915 / 697 011 953

Szczytkowice 91
tel. 785

wnękowe

obsługujemy gminy:
Trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała,
Czernica, Oborniki Śląskie, Zawonia, Kąty Wrocławskie, Długołęka

meble kuchenne
meble na wymiar

tel. 601 537 024

wysoka jakość
indywidualne podejście

ANGIELSKI

Nowy skład opału

TRZEBNICA

• nauka dzieci, młodzieży
i osób dorosłych
• pomoc w odrabianiu
lekcji i prac domowych
• 14-letnie doświadczenie

tel. 724

663 557

Piotr Jankowski

pomiar i wycena gratis

tel:

Księginice ul. Trzebnicka - teren SKRu

40 zł za 60 minut

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

Naprawa

BADAJĄCE GEOMETRIĘ POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!

Laptopów
Komputerów PC,
Tabletów, GPS itp.

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA

Naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie IT.
Bezpłatna diagnoza

mail: uslugilb@gmail.com

atrakcyjne cenY!

Szafy

wywóz nieczystości
płynnych

tel: 504 016 924
Dojazd Gratis

kart sim

domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien

nowa lokalizacja - dawny araj

WUKO Krzysztof Buczek
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