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R E K L A M A

11 listopada świętowaliśmy w Trzebnicy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości te były kulminacją gminnych obchodów 
„100-lecia odzyskania niepodległości”, w ramach których w naszym mieście odbywały się liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym, religij-
nym, społecznym, sportowym i integracyjnym. Tego dnia odsłonięty został Pomnik Wolności oddający hołd tym, którzy walczyli i ginęli za Polskę.
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Trzebnica w hołdzie dla Niepodległej
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 Podczas pierwszej, uroczystej 
sesji Rady Miejskiej przewodni-
czący komisji wyborczej w Trzeb-
nicy mecenas Karol Idzik nowo 
wybranym radnym Rady Miejskiej 
wręczył zaświadczenia miejskiej 
komisji wyborczej potwierdzają-
ce wybór. Podziękował również 
członkom komisji terytorialnych 
i obwodowych za ich pracę pod-
czas tegorocznych wyborów sa-
morządowych, a także członkom 
i przedstawicielom komitetów wy-

borczych za współpracę. Potwier-
dził, że wybory w Gminie Trzebni-
ca przebiegły sprawnie i rzetelnie. 
 Kolejnym punktem sesji, którą 
poprowadził radny senior Marek 
Koliński, było złożenie ślubowania 
przez 21 radnych obejmujących 
swoje funkcje. Wśród wybranych 
radnych ślubowanie złożył również 
Artur Gajowy, który objął mandat 
po rezygnacji z funkcji radnego 
przez burmistrza Marka Długo-
zimę. Następnie, w wyniku gło-

sowania, przewodniczącym Rady 
Miejskiej został wybrany Mateusz 
Stanisz. Podczas obrad sesji słowa 
uroczystego ślubowania w otocze-
niu bliskich, współpracowników, 
naczelników wydziałów, dyrek-
torów jednostek administracyj-
nych złożył również wybrany po 
raz czwarty na burmistrza Gminy 
Trzebnica Marek Długozima. 
 – Słowa wypowiedzianej dziś 
przysięgi jeszcze raz przypomnia-
ły mi, że najważniejsze w pracy, 
którą wykonuję jest służba dru-
giemu człowiekowi i poczucie mi-
sji rozumianej jako działania na 
rzecz dobra mieszkańców Gminy 
Trzebnica. Jeszcze raz serdecznie 
dziękuję Państwu za każdy oddany 
na mnie głos i wyraz życzliwości. 
Ogromnie się cieszę, że realizo-
wana przeze mnie wizja rozwoju 
Gminy Trzebnica jest naszą wspól-
ną wizją. Nie mógłbym jej realizo-

wać bez radnych z mojego klubu 
KWW Skuteczni dla Rozwoju oraz 
wsparcia i pracy zgranego zespołu 
pracowników Urzędu Miejskiego 
i Gminnych Jednostek Organiza-
cyjnych. Jesteście solą tej ziemi. 
Wspólnie tworzymy przyszłość 
tego miasta. Przed nami intensyw-
ny czas pracy. Jestem przekonany, 
że Trzebnica będzie nadal rozwijać 
się tak pięknie, jak rozwijała się do 
tej pory i będą z niej dumne kolej-
ne pokolenia – mówił burmistrz.
 W swoim wystąpieniu przypo-
mniał również wszystkie ważne 
inwestycje, których realizacja na 
przestrzeni ostatnich 12 lat przy-
niosła chlubę naszemu miastu, 
m.in. budowa basenu czy Szkoły 
Muzycznej. Burmistrz nawiązał 
również do przeżywanej obecnie 
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości: – Warto 
pamiętać, że Trzebnica to miasto, 

które dba o przyszłość, ale zawsze 
pamięta o przeszłości. Tu, w Trzeb-
nicy, ślady wielkich ludzi nakreśli-
ły naszą historię. Wspomnę tylko 
śp. ks. Wawrzyńca Bochenka, czy 
śp. Ks. prof. Antoniego Kiełbasę. 
Pamiętajmy o nich podążając ich 
śladami. Tego dziś życzę i sobie, 
i nam wszystkim. 
 Na zakończenie burmistrz wy-
raził wdzięczność swoim współ-
pracownikom, naczelnikom wy-
działów, dyrektorom gminnych 
jednostek administracyjnych, 
zgromadzonym na sali gościom, 
a także bliskim, małżonce Elżbie-
cie wręczając symboliczny biało
-czerwony bukiet goździków, dzie-
ciom: Oli i Jakubowi oraz obecnej 
również na sali siostrze Elżbiecie, 
na których wsparcie zawsze może 
liczyć. 

[oko]

20 listopada w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy 
odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady 
Miejskiej, podczas której Marek Długozima obej-
mując po raz czwarty urząd Burmistrza Gminy 
Trzebnica złożył uroczyste ślubowanie, a na-
stępnie podziękował wyborcom, współpracow-
nikom i bliskim za wspólne tworzenie przyszło-
ści Trzebnicy.

▶ Pr zewo dnic z ąc y m R ady M iejs k iej  p ozost a ł  M ate u s z St anis z ,  w t aj ny m g ł o -
sowaniu u z ys kując 13 g ł osów " z a" (R adni K W W M ark a D ł u goz imy Sku te c z ni 
dl a Roz woju).  Po kona ł M iros ł awa M arc a – 8 g ł osów " z a" (Koalicja O by wate l -
s k a i  PIS).

▶ Burmist r z w s woim pie r ws z y m w yst ąpie niu p o d z ię kowa ł z a k aż dy o d d any g ł os i  ws ze lk ie w y raz y ż yc z l iwośc i .  Pr z y p omnia ł  t ak że,  że najważ niejs ze w prac y, 
k tórą w y konuje je st s ł u ż ba dru gie mu c z ł owie kowi i  p o c z uc ie misj i . 

▶ Pie r ws z a se sja R ady M iejs k iej  k ade ncji  2018 -2023.

▶ Uro c z yste ś lu b owanie burmist r z a M ark a D ł u goz imy.

▶ Sp e cjalne p o d z ię kowania burmist r z s k ie rowa ł do żony,  w rę c z ając jej  bu -
k ie t b ia ł o - c ze r wonyc h goź d z ików.

Marek Długozima burmistrzem po raz czwarty
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RoweRostRada coraz bliżej

 Odcinki rowerostrady do Będ-
kowa, Raszowa, Nowego Dworu 
i Brzykowa są już prawie gotowe, 
kończy się proces wylewania as-
faltu, trwa malowanie oznaczeń 
i uporządkowywanie terenu. Na 
ścieżce prowadzącej do Księgi-
nic przygotowywany jest teren 
pod asfaltowanie. Prowadzone są 
również prace na ul. Świętojań-
skiej w Trzebnicy, która połączy 

ul. Grunwaldzką i Henryka Bro-
datego, a na pozostałych ulicach 
w mieście gdzie przebiegać będzie 
ścieżka, a prace już się zakończy-
ły, montowane są specjalne ozna-
czenia – tak dzieje się m.in. na 
terenie Stawów Trzebnickich oraz 
na ul. Armii Krajowej. Wcześniej 
do użytku oddana została ścieżka 
prowadząca do Sulisławic.
 Teren prac wizytował burmistrz 

Marek Długozima: – Jednocześnie 
budowanych jest kilkanaście kilo-
metrów ścieżek rowerowych, które 
w połączeniu z tą, która powstaje 
wzdłuż remontowanej drogi po-
wiatowej z Trzebnicy do Ujeźdźca 
stworzą pętlę rowerową. Pokocha-
ją ją rowerzyści, biegacze, turyści 
oraz przede wszystkim ludzie, któ-
rzy pokonują te trasy by dostać się 
do swoich domów. Nowe ścieżki 
znacząco zwiększą ich bezpieczeń-
stwo, tak jak zwiększy się atrak-
cyjność turystyczna naszej gminy. 
W kolejnych latach planowane są 
dalsze prace związane z rozszerza-
niem sieci dróg rowerowych, tak 
by większość z 41 sołectw posiada-
ło bezpieczną rowerostradę i chod-
nik – powiedział burmistrz. 
 Również napotkani mieszkańcy 

doceniają inwestycję: – Teraz spa-
cerując z kijkami w stronę Raszo-
wa, Lasu Bukowego i pobliskiego 
osiedla czujemy się bezpiecznie – 
mówi jedna z mieszkanek, a druga 
dodaje: – Naprawdę jest teraz gdzie 

pospacerować, powstała nowa 
ścieżka do Sulisławic, podobno i na 
Kociej Górze budowane są ścież-
ki spacerowe. Z chęcią będziemy 
z nich korzystać.

[sh]

Trwa budowa 25-kilometrowej gminnej rowe-
rostrady w ramach projektu "Budowa ścieżek 
rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej 
oraz budowa centrów przesiadkowych na tere-
nie Gminy Trzebnica". Łącznie powstanie 12,5 
km tras i blisko 150 miejsc parkingowych. Koszt 
budowy to ponad 11 mln zł. 

▶ M a p a  o b r a z u j ą c a  p r z e b i e g  ś c i e ż e k .

koszt budowy
ponad 11 milionów

 Odcinek z Trzebnicy do Będkowa

Odcinek z Trzebnicy do Brzykowa

 Odcinek z Trzebnicy do Nowego Dworu

 Odcinek z Trzebnicy do Raszowa

Odcinek z Trzebnicy do Księginic

ul. Świętojańska

5

5

6

6

4

4

1

1

2

2

3

3

▶ M ie s z k ańc y N owe go D woru rów nie ż z ys k ali  b e z pie c z ną 
śc ie ż kę p o ł ąc zoną z c ho dnik ie m , k tóra z Tr ze b nic y prowa -
d z i  aż do Br z y kowa .

▶ Zdję c ie lot nic ze nowo p owst a ł ej  śc ie ż k i . 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wi z y towa ł te re n t r wając yc h inwe st ycj i  z wiąz anyc h z bu dową 
rowe rost rad y.  N a z dj .  w raz z Danie le m Buc z ak ie m na śc ie żce z naj dującej  s ię pr z y ul .  O le -
śnic k iej .  Powst anie t u t ak że nowa wiat a pr z yst ankowa .

▶ Powstaje tak że rowerostrada wzd łuż ul.  Milickiej prowadzącej do K sięginic. 

▶ Powst a ł  t ak że o dc ine k ł ąc z ąc y ul .  G runwal d z k ą z ul .  H e nr y k a Bro d ate go.

▶ N a w yso kośc i  Br z y kowa p owst aje ł ąc z nik w st ronę granic y z G miną Pru sice. 

▶ Z  B ę dkowa do Tr ze b nic y b e z pie c z nie doje d z ie my p onad k i lom e t row y m o d -
c ink ie m rowe rost rady. 

▶ Po ł ożona zost a ł a ju ż war st wa asfal t u .

▶ B ę d z ie to z ap ew ne c zę sto u ż y t kowany pr ze z mie s z k ańców ł ąc z nik .

▶ Śc ie ż k a prowad z ąc a do Br z y kowa z ys k a ł a ju ż oz nakowanie.

▶ W pr z ys z ł ośc i  p o ł ąc z y się ona z t ą prowad z ąc ą z Wro c ł awia .   
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Ujeździec Wielki z nowym chodnikiem kolejne inWestycje w bezpieczeństwo 

 Dobra współpraca ustępujące-
go zarządu Powiatu Trzebnickie-
go w osobach starosty Waldemara 
Wysockiego, wicestarosty Jerzego 
Treli, Daniela Buczaka i Sławomira 

Błażewskiego z burmistrzem Mar-
kiem Długozimą oraz radnymi 
z klubu radnych KWW Skutecz-
ni Dla Rozwoju, przynosi kolejne 
efekty w postaci inwestycji zwięk-

szających komfort i bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Co ważne, 
oprócz wspomnianego chodnika, 
wyremontowany zostanie również 
blisko dwukilometrowy odcinek 
drogi z Ujeźdźca Wielkiego do Do-
manowic. Obecny zarząd pozyskał 
1 mln 186 tys. 388 zł(milion sto 
osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta 
osiemdziesiąt osiem złotych) na ten 
cel z programu „Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury na lata 
2016-2019”.
 – Nowy chodnik, to bezpiecz-
na droga do szkoły dla dzieci oraz 
do Ośrodka Zdrowia Atena, dla 

wszystkich jego pacjentów, a tak-
że mieszkańców. Jest ona także 
kolejnym elementem zrównowa-
żonego rozwoju, który od począt-
ku obraliśmy jako cel w zarzą-
dzaniu Powiatem Trzebnickim. 
Kolejnym, będzie remont drogi 
z Ujeźdźca Wielkiego do Domano-
wic – powiedział burmistrz i do-
dał: – Obecnie trwa także ostatni 
etap remontu niezwykle istotnej 
dla mieszkańców drogi z Trzebni-
cy do Ujeźdźca Wielkiego, wyre-
montowana została również droga 
z Ujeźdźca do Janiszowa. Podpi-
sana została umowa na budowę 

chodnika w Domanowicach. Te 
inwestycje, to spełnienie obietnicy, 
jaka została dana mieszkańcom. 
W tym miejscu należy wspomnieć 
o radnym Rady Powiatu Mariuszu 
Szkaradzińskim, który zabiegał 
o wspomniane inwestycje. Wspól-
nie z nim oraz starostą Waldema-
rem Wysockim, a także Zarządem 
Powiatu – wicestarostą Jerzym 
Trelą, Danielem Buczakiem i Sła-
womirem Błażewskim, dbaliśmy, 
by w każdej z miejscowości nasze-
go powiatu mieszkańcom żyło się 
lepiej.

[sh]

Chodnik w miejscowości Ujeździec Wielki 
wzdłuż drogi powiatowej nr 1331D gotowy! Tym 
samym powstała bezpieczna droga do szkoły 
i Ośrodka Zdrowia Atena. 16 listopada odbył się 
odbiór techniczny inwestycji, która kosztowała 
ponad 300 tys. zł. Prace przeprowadził Zakład 
Budowlany Wojciecha Rappa. 

 Prace na odcinku prowadzącym 
od początku zabudowań od strony 
Trzebnicy do skrzyżowania z dro-
gą powiatową 1221D wykona Za-
kład Robót Budowlanych Wojcie-
cha Rappa z Czeszowa. Umowa na 
jego realizację została podpisania 
15 listopada. 
  – To kolejna dobra wiadomość 
dla mieszkańców Domanowic. 
Wspólnie z zarządem powiatu 
w osobach starosty Waldemara 
Wysockiego, wicestarosty Jerzego 
Treli, Daniela Buczaka i Sławo-
mira Błażewskiego oraz radny-
mi z mojego ugrupowania KWW 
Skuteczni Dla Rozwoju Mariuszem 
Skaradzińskim i Bogusławem Ru-
baszewskim pozyskaliśmy również 
dofinansowanie na remont drogi 

prowadzącej z Ujeźdźca Wielkie-
go do Domanowic. Nowy chodnik 
i droga, to inwestycje w bezpie-
czeństwo i komfort mieszkańców, 
których w kończącej się kadencji 
2014-2018 było wiele. Z najwięk-
szych należy wymienić dobiegający 
końca remont drogi z Trzebnicy do 
Ujeźdźca Wielkiego, którego wcze-
śniejszy starosta Robert Adach nie 
potrafił przeprowadzić. Co więcej 
w ramach remontu powstała tak-
że bezpieczna ścieżka rowerowa, 
a dobra współpraca zaowocowała 
budową przez Gminę Trzebni-
ca kolejnych ścieżek wzdłuż dróg 
powiatowych do Nowego Dworu, 
Brzykowa i Raszowa, dzięki cze-
mu jeszcze w tym roku pojedziemy 
trzebnicką rowerostradą – powie-

dział burmistrz Marek Długozima.
 Swojej radości nie kryje również 
sołtys Domanowic Zenobiusz Mo-
dliborski: – Chodnik, nowa droga 

oraz wcześniejsze inwestycje w na-
sze sołectwo, takie jak nowe bo-
isko czy remont dróg oraz montaż 
oświetlenia, to znacząca poprawa 

jakości życia mieszkańców, za któ-
re dziękuję w ich imieniu burmi-
strzowi Markowi Długozimie. 

[sh]

Nowy chodnik już niebawem powstanie 
w Domanowicach tuż przy drodze powiatowej 
nr. 1329. Jest to kolejna inwestycja w infrastruk-
turę poprawiającą bezpieczeństwo, wynikająca 
z dobrej współpracy zarządu Powiatu Trzeb-
nickiego w kadencji 2014-2018, z burmistrzem 
Markiem Długozimą oraz radnymi z klubu rad-
nych KWW Skuteczni Dla Rozwoju.

▶ O pró c z wsp omniane go c ho dnik a ,  w y re m ontowany zost anie rów nie ż 
b l isko dwuk il om e t row y o dc ine k dro gi z  Uje ź d źc a Wie lk ie go do Dom a -
nowic . 

▶ W o d b ior ze te c hnic z ny m u d z ia ł  w z ią ł  burmist r z M are k D ł u goz im a oraz 
m . in .  wice st arost a Je r z y Tre l a ,  c z ł one k z ar z ądu Powiat u Tr ze b nic k ie go Da -
nie l  Buc z ak ,  radny R ady Powiat u M ariu s z Sz k arad z ińs k i ,  dy re k tor Z ar z ądu 
D ró g Powiatow yc h Pawe ł Kaz imie rc z ak oraz p r ze d st awic ie le w y konawc y.

▶ N ow y c ho dnik to b e z pie c z na dro g a do s z ko ł y i  pr z yc ho dni z drowia .

▶ Ustę p ując y z ar z ąd z k ade ncji  2014 -2018 p oz ys k a ł 1 m ln 18 6 t ys .  38 8 
z ł  (mil ion sto osie m d z ie siąt s ze ść t ysię c y t r z yst a osie m d z ie siąt osie m 
z ł ot yc h) na te n ce l  z  pro gramu „ Roz wój G minnej i  Powiatowej I nfra -
st ruk t ur y na l at a 2016 -2019 ”.

▶ Po dpis anie um ow y na bu dowę c ho dnik a w Dom anowic ac h .  N a z dj .  burmist r z M are k D ł u go -
z im a , wice st arost a Je r z y Tre l a ,  c z ł one k z ar z ądu Powiat u Tr ze b nic k ie go Danie l  Buc z ak oraz 
pr ze d st awic ie le w y konawc y. 

▶ W końc z ącej  s ię k ade ncji  2014 -2018 p owst a ł o wie le now yc h dró g , c ho dników i  śc ie że k ro -
we row yc h z wię k s z ając yc h b e z pie c ze ńst wo mie s z k ańców Powiat u Tr ze b nic k ie go. W t y m 
m . in .  w yc ze k iwana dro g a z Tr ze b nic y do Uje ź d źc a Wie lk ie go. N a z dj .  fragm e nt w o ko lic ac h 
Bie d as z kowa M a ł e go oraz …

▶ Wi zja lo k alna na te re nie pr z ys z ł ej  inwe st ycj i ,  w k tórej  uc ze st nic z y l i  rów-
nie ż radny R ady Powiat u M ariu s z Sz k arad z ińs k i  oraz so ł t ys i  radny R ady 
M iejs k iej  Ze nob iu s z M o dlib or s k i . 

▶ Cho dnik zost anie p oprowad zony o d st rony Tr ze b nic y do s k r z y żowania 
z dro g ą p owiatową 1221D.

▶ Wniose k o p r z y z nanie dot acj i ,  z ł ożony pr ze z u stę p ują -
c y z ar z ąd: st arostę Wal de m ara W yso c k ie go, wice st aro -
stę Je r ze go Tre l ę,  c z ł onk a z ar z ądu Danie l a Buc z ak a .

▶ …Kom orowa . 
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dzień pracoWnika socjalnego
 – W Waszej pracy życzliwość, 
troska i empatia, to podstawy co-
dziennego kontaktu z ludźmi, 
którzy często potrzebują pomocy, 
opieki, ale i zwykłego ludzkiego 
zrozumienia. Dziękuję za to po-
zytywne nastawienie do drugiego 
człowieka, za Wasz codzienny wy-
siłek oraz wymagającą ogromnego 

zaangażowania i poświęcenia pra-
cę na rzecz osób potrzebujących. 
W dniu Waszego święta życzę 
Wam, by każdy dzień przynosił sa-
tysfakcję z tego co robicie, a zado-
wolenie osób, którym pomagacie 
było dla Was nagrodą – powiedział 
burmistrz.

 Spotkanie, w którym wzięły 
również udział emerytowane pra-
cownice OPS, było także okazją do 
wręczenia przyznanych nagród, 
kwiatów oraz upominków, a także 
do wielu wspólnych rozmów i pod-
sumowań.

[sh]

21 listopada znany powszechnie jako dzień życz-
liwości, to także dzień pracownika socjalnego. 
Z tej właśnie okazji burmistrz Marek Długozima 
spotkał się z pracownikami Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Nie zabrakło życzeń oraz 
podziękowań za codzienny trud niesienia po-
mocy drugiemu człowiekowi. 

▶ Sp e cjalnie pr z ygotowany tor t .

▶ D z ie ń p racow nik a so cjalne go zost a ł  zor g ani zowany w gminnej Ar t Kawiarni .

▶ Wsp ó lne z dję c ie b urmist r z a z pracow nik ami Ośro dk a Pomoc y Sp o ł e c z nej w Tr ze b nic y. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o d z ię kowa ł ws z yst k im pra -
cow nikom z a z aang ażowanie w p omoc drugie mu c z ł owie -
kowi.  N a z dj .  z  G raż y ną Woj t kows k ą -  k ie row nik d z ia ł u 
us ł ug socjalnyc h Ośro dk a Pomoc y Sp o ł e c z nej .
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niestandardowe choinki w nowoczesnym wnętrzu

R E K L A M A

Udekorowana światełkami 
i bombkami choinka to dla nie-
których zbyt oczywiste roz-
wiązanie. Dlatego dziś przed-
stawię Wam kilka pomysłów na 
niestandardowe choinki. Świą-
teczne drzewko zbite z drew-
nianych deseczek przygotowa-
łyśmy już dla Was wcześniej. 
Zaproponowane choinki od-
biegają od tradycyjnego po-
strzegania drzewka świątecz-
nego, dlatego nie wszystkim 
przypadną do gustu.
surowa choinka w skandy-
nawskim stylu
Ta choinka to po prostu żywe, 
rozłożyste drzewko bez jakich-
kolwiek dekoracji. Wygląda 
tak, jak przyniesiona prosto 
z lasu. Najlepiej umieścić ją 
w donicy, aby potem można ją 
było łatwo przesadzić do ogro-
du lub parku. Pięknie prezentu-
je się na tle białych wnętrz, po-
stawiona w wiklinowym koszu 
lub cynowym wiadrze.
drewniany trójkąt
Bazą tej choinki jest drew-
niany trójkąt równoboczny. 
Wygląda jak rama obrazu, ale 
w zmienionym kształcie. Na 

deseczkach mocujemy sznurki 
w kilku rzędach. Na nich, zgod-
nie z upodobaniami, wieszamy 
bombki, kartki świąteczne lub 
inne ozdoby. Atutem tej cho-
inki jest to, że zajmuje tylko 
kawałek ściany. Może być nie-
wielka lub całkiem okazała.
choinka ze sznurka
Na ścianie wyznaczamy sobie 
obszar i kształt choinki. Zaczy-
nając od czubka choinki, mo-
cujemy sznurek od prawej do 
lewej, aż do samego dołu. Na 
sznurku za pomocą klamerek 
zawieszamy dowolne ozdoby 
lub światełka. Zamiast sznur-
ka możemy wykorzystać łań-
cuchy, sznury lampek LED lub 
inne elementy dekoracyjne.
choinka z drabiny
Drewniana drabina, ostatnio 
bardzo popularna we wnę-
trzach, może posłużyć jako 
choinka. Wystarczy, że rozło-
żoną drabinę podwójną ubie-
rzesz w łańcuchy światełek lub 
w dowolne dekoracje.
choinka z patyków
Aby zrobić choinkę z patyków, 
potrzebujesz kilkunastu-kil-

kudziesięciu zebranych wcze-
śniej, umytych i wysuszonych 
grubszych konarów. Z gałęzi 
układamy choinkę, a potem tę 
zaplanowaną wcześniej kon-
strukcję przyklejamy lub przy-
bijamy do tablicy drewnianej, 
starych drzwi lub fragmen-
tu europalety. Jeśli nie masz 
w domu żadnej z wymienio-
nych rzeczy, możesz związać 
patyki sznurkiem i tak przygo-
towaną figurę zawiesić na ścia-
nie. Samo wiązanie jest jednak 
czasochłonne i wymaga dużej 
cierpliwości.
narysowana choinka
Aby stworzyć taką choinkę, 
potrzebujesz dużego arku-
sza szarego papieru, kartonu 
lub powierzchni pomalowanej 
farbą tablicową (na przykład 
drzwi lub ściany). Za pomocą 
kredek, pisaków lub kredy ry-
sujesz choinkę i wszystkie de-
koracje. To doskonała zabawa 
dla całej rodziny. Nie tylko in-
tegruje, ale pozwala poznawać 
własne gusta.
Wisząca choinka
Pod sufitem podwieszasz me-
talową obręcz (a jeszcze lepiej 
metalowy, okrągły ruszt). Waż-
ne, aby była dobrze przymoco-

wana. Do obręczy przywiązu-
jesz bombki okrągłe w jednym 
kolorze. Zawieszasz je na bez-
barwnej żyłce. Żyłki muszą 
mieć różne długości. Zwisające 
bombki powinny się układać 
w kształt przestrzennej choinki.
choinka na korkowej tablicy
Potrzebujesz dużej korkowej 
tablicy i wiele ozdób choinko-
wych z zawieszeniami. Za po-
mocą pinezek mocujesz różno-
rodne dekoracje miejsce przy 
miejscu, tworząc przy tym 
kształt choinki.

Pomysły na niestandardowe 
choinki można mnożyć. Tak 
naprawdę powstają dzięki 
temu, że nasza wyobraźnia jest 

nieograniczona. Pierwszy raz 
zainteresowałam się tym te-
matem, kiedy nie wiedziałam, 
co zrobić z kartonem pełnym 
różnych starych bombek. Były 
kolorowe, każda inna, a w na-
szym domu królował styl skan-
dynawski. Zaczęłam wieszać je 
na kolorowych wstążeczkach, 
tworząc ciekawą girlandę. 
I tak zmieniło się moje myśle-
nie na temat choinki. Oczywi-
ście mamy w domu tradycyjne 
drzewko, ale nie przeszkadza 
mi to w eksperymentowaniu 
z ozdobami i rodzinnym two-
rzeniu nowych kompozycji. Za-
chęcam Was do takich wspól-
nych, kreatywnych zabaw, 
zawłaszcza w okresie Bożego 
Narodzenia. Wesołych Świąt! 

trzebnica,  ul. Wrocławska 10E / WrocłaW, ul. Królewiecka 72

 Szkoła Polska im. Królowej Ja-
dwigi w Lincoln w Wielkiej Bry-
tanii oraz Szkoła Podstawowa nr 
2 w Trzebnicy podjęły współpracę, 
zainicjowaną i wspartą finansowo 
przez burmistrza Marka Długozi-
mę w ramach projektu pn. „W hoł-
dzie Niepodległej”, finansowanej 
dodatkowo przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Na dzie-
ci czekało w Trzebnicy mnóstwo 
atrakcji, m. in. spektakl w Gmin-
nym Centrum Kultury i Sportu 
oraz partia bowlingowa w Gmin-
nej Strefie Aktywności Sportowej. 
W ramach poznawania Polski 
dzieci odwiedziły także najważ-
niejsze historycznie miejsca w kra-
ju, zaczynając rzecz jasna od War-
szawy, potem zwiedzając pierwszą 
stolicę Polski - Kraków oraz Mi-
licz. Bardzo spodobała im się stoli-
ca Dolnego Śląska – Wrocław i jak 
zapowiedzieli, chętnie jeszcze raz 
ją odwiedzą. Cała wizyta zrobiła 
na dzieciach olbrzymie wrażenie, 

pokazała Polskę w nowym świetle 
i z pewnością na nowo zdefiniowa-
ła ich patriotyzm. Dzieci z Lincoln 
nawiązały też świetne relacje z ró-
wieśnikami z SP nr 2 i wszyscy już 
nie mogą doczekać się kolejnego 
spotkania w przyszłym roku. 
 Przed wylotem zorganizowa-
no pożegnalny obiad, w którym 
udział wzięły wszystkie osoby, 
które przyczyniły się do sukcesu 
projektu „W hołdzie Niepodle-
głej”. Oprócz burmistrza Gminy 
Trzebnica, dyrektorek obu szkół 
– tj. Elżbiety Błotny ze Szkoły 
Polskiej w Lincoln oraz Grażyny 
Kanteckiej z SP nr 2, a także ko-
ordynatora projektu z ramienia 
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy 
– Ewy Brzegowskiej, do pożegnal-
nego obiadu zasiadły wszystkie na-
uczycielki opiekujące się dziećmi 
w czasie wizyty: wicedyrektor SP 
nr 2 Lidia Piotrowska, Renata Gó-
recka, Edyta Smółkowska, Ilona 
Rutkiewicz, Lucyna Sobczak, zaś 

ze strony Szkoły Polskiej im. Kró-
lowej Jadwigi – Aneta Smolarek 
i Julita Gaja. Wszystkie dzieci oraz 
ww. nauczycieli uhonorowano dy-
plomami, jak również drobnymi 
prezentami, upamiętniającymi ich 
wizytę. Zwieńczeniem pożegnal-
nego posiłku było wspólne pokro-
jenie tortu, na ktrym widniały her-
by obu gmin – brytyjskiej Lincoln 
oraz Gminy Trzebnica. Osobne 
podziękowanie złożone zostało 

na ręce Burmistrza – w podzięce 
za sfinansowanie i osobiste zaan-
gażowanie w projekt, bez którego 
cała inicjatywa nie miałaby szans 
na powodzenie. Burmistrz, który 
od lat wspiera wszelkie działania 
dotyczące edukacji i rozwoju dzie-
ci podkreślił wyjątkowość tej wy-
miany uczniowskiej. 
  – Wszyscy na tej sali jesteśmy 
Polakami. Tyle tylko że część z nas 
na co dzień mieszka w Lincoln 

w Wielkiej Brytanii, bo w wyniku 
splotu różnych wydarzeń macie 
dziś dwie ojczyzny – jedną w Wiel-
kiej Brytanii, a drugą tutaj, w Pol-
sce. Jesteście tu u siebie, tak samo 
jak w Anglii, a ja czuję obowiązek 
i dumę że to właśnie nasza trzeb-
nicka społeczność lokalna przybli-
ży wam prawdziwą Polskę i mogła 
opowiedzieć jej trudną, piękną 
historię. Szczęśliwie wasza wizy-
ta wpisuje się w jubileusz stulecia 
odzyskania niepodległości i wie-
le patriotycznych imprez, jestem 
więc przekonany że wrócicie do 
domu z niepodległą Polską wyrytą 
w sercu i nie raz jeszcze przyjedzie-
cie do Trzebnicy, która zawsze stoi 
dla was otworem – powiedział bur-
mistrz. W dalszej części spotkania 
rozmowy skupiły się na wstępnym 
planowaniu przyszłorocznej wi-
zyty – tym razem dzieci z Trzeb-
nicy w Polskiej Szkole w Lincoln. 
Projekt „W hołdzie Niepodległej” 
skierowany jest bowiem przede 
wszystkim do dzieci z Wielkiej 
Brytanii, ale jest równie cenny dla 
dzieci z gminnej Szkoły Podsta-
wowej nr 2, ponieważ pozwoli na 
używanie w praktyce języka an-
gielskiego w ramach zwiedzania 
Wielkiej Brytanii i zawiązanie no-
wych, wartościowych przyjaźni.

[ksz]

Pożegnanie dzieci z Lincoln

Dnia 28 października z międzynarodowego por-
tu lotniczego we Wrocławiu odleciała do domu, 
po ponad tygodniowym pobycie, grupa polskich 
uczniów z angielskiego miasta Lincoln. Trzebni-
ca i Lincoln to miejscowości oddalone od siebie 
o blisko 1600 km, które w tym roku połyczył 
projekt pn. "W hołdzie Niepodległej".

▶ Ost at ni  wie c zór to uro c z yst a p oże gnalna ko l acja .

▶ Poże gnalne z dję c ie b urmist r z a z d z ie ć mi z Po ls k iej  s z ko ł y im . ś w. Jadwigi  K ró lowej w Lin -
co ln w raz z dy re k tor E l ż b ie t ą B ł ot ny.

▶ N ie z ab rak ł o rów nie ż tor t u i  de k l aracj i  o c hę c i  d als zej 
wsp ó ł prac y.
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 Pomnik stanął w miejscu daw-
nego Pomnika Armii Czerwonej, 
który zgodnie z ustawą o zakazie 
propagowania komunizmu, został 
usunięty. I to właśnie przy nowym 
pomniku, odbyły się główne gmin-
ne obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości, w których liczny 
udział wzięli trzebniczanie. Ze-
branych gości przywitał burmistrz 
Marek Długozima:

Szanowni Państwo
 …Jędrzej Moraczewski, premier 
w rządzie Józefa Piłsudskiego tak 
pisał o pierwszych dniach niepod-
ległości: „Niepodobna oddać tego 
upojenia, tego szału radości, jaki 
ludność polską w tym momencie 
ogarnął. Po 120 latach prysły kor-
dony. Nie ma ‘ich’. Wolność! Nie-
podległość! Zjednoczenie! Własne 
Państwo! Na zawsze! (…)
 I dziś – dokładnie 100 lat póź-
niej – w tym samym duchu radości 
– wielkiego świętowania, spotyka-
my się, by przypomnieć sobie, jak 
cennym darem jest wolność (…)
 (…) To, co dla wielu pokoleń 
naszych przodków było marze-
niem, dla nas stało się codzienno-
ścią i zwykłym obyczajem: sym-
bole biało-czerwone w miejscach 
publicznych, polska administra-
cja, armia i służby mundurowe 
– wszystkie atrybuty wolnego, 
niepodległego, demokratycznego 
i nowoczesnego Państwa są dla nas 
czymś oczywistym. Czy jednak te 
symbole i atrybuty są odpowied-
nio przez nas traktowane, na ile 
otoczone są szacunkiem wynikają-
cym chociażby z czci dla naszych 
przodków, którzy dla walki o nie, 
tak wiele poświęcili? (…)
 (…) „Naród, który traci pamięć 
przestaje być Narodem – staje się 
jedynie zbiorem ludzi czasowo 
zajmujących dane terytorium” – 
te słowa Józefa Piłsudskiego zo-
bowiązują nas do troski o pamięć 

i dziedzictwo przeszłości. Dlatego 
podjąłem decyzję, że najtrwal-
szym, ale i najpiękniejszym wyra-
zem naszej pamięci będzie Pomnik 
Wolności, który dla mnie osobiście 
ma szczególne znaczenie. Potwier-
dza on drogę, którą obrałem wiele 
lat temu myśląc o rozwoju Trzeb-
nicy: Bogactwo historii, potencjał 
przyszłości, stały powrót do pa-
triotyzmu. 
 Pomnik Wolności bogaty jest 
w symbolikę, zależało mi bowiem, 
by był miejscem zadumy i refleksji 
nad historią Polski. Został zbudo-
wany w kształcie litery V – nawią-
zującej do słowa „victory” – zwy-
cięstwo. Ukazuje, jak z 11 promieni 
wyłania się orzeł w koronie z krzy-
żem na piersi – godło Polski. 11 
promieni to daty ważnych w hi-
storii Polski kolejnych wydarzeń: 
bitew, powstań i działań ludzi, któ-
rzy z pokolenia na pokolenie z na-
rażeniem życia walczyli o godność, 
honor i niepodległość. Na lewej 
kolumnie znajduje się portret Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego – Na-
czelnika Państwa i Wodza Naczel-
nego Wojska Polskiego. Na prawej, 
wpisany w obecne granice kraju, 
znak Polski Walczącej. Zerwany 
łańcuch symbolizuje wyzwolenie 
się z kajdan niewoli. W granicach 
Polski zaznaczona jest Trzebnica.
  – Wierzę, że dla współczesnych 
i przyszłych pokoleń, ten pomnik 
będzie miejscem zadumy i reflek-
sji nad historią Polski, a w sercach 
tych, którzy przy nim przystaną, 
wzbudzi radość i wdzięczność za 
dar niezwykły – dar wolności – za-
kończył burmistrz, który podzię-
kował szczególnie minister Beacie 
Kempie za udział w uroczysto-
ściach: – Pani Minister z wielką 
uwagą i troską podchodzi do spraw 
związanych z Gminą Trzebnica, za 
to i za wszelką pomoc w imieniu 
własnym i mieszkańców serdecz-

nie dziękuję.
 Najważniejszym punktem nie-
dzielnych uroczystości było od-
słonięcie wspomnianego Pomnika 
Wolności, którego dokonali wspól-
nie burmistrz Marek Długozima 
wraz z minister Beatą Kempą, 
Adamem Kempą ze Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej, prezesem Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Trzebnickiej Zbi-
gniewem Lubiczem-Miszewskim 
oraz uczniami i harcerzami: Alicją 
Sobczak ZHR ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 i Błażejem Mielni-
kiem ZHP ze Szkoły Podstawowej 
w Ujeźdźcu Wielkim. 
 Głos zabrała również minister 
Beata Kempa: – To miasto poka-
zuje jak dynamiczny rozwój, może 
wspólnie kroczyć z szeroko poję-
tym patriotyzmem oraz pamię-
cią o bohaterach, którzy walczyli 
o wolność Polski i nas wszystkich. 
To miasto szczególne ze względu 
na jego patronkę św. Jadwigę, któ-
ra pokazywała jak własne życie 
można oddać w służbie innym, tak 
jak wielcy rodacy z historii Polski 
oddawali swoje życie w walce o na-
szą niepodległość. Cieszę się, że są 
tacy ludzie jak burmistrz Marek 
Długozima, który dba o historię, 
czerpie z niej wzór i na jej funda-
mentach buduje przyszłość tego 
pięknego miasta, w którym żyje 
tak wielu ludzi ceniących patrio-
tyczne wartości – kończąc Pani 
minister przekazała specjalne flagi 
od Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
na ręce burmistrza oraz ks. dzie-
kana Jerzego Olszówki SDS, który 
następnie poświęcił pomnik.
 Ważnym punktem uroczysto-
ści było odczytanie apelu pamię-
ci przez kapitana rezerwy pilota 
Pawła Kucharskiego oraz zasadze-
nie królewskiego drzewa – dębu, 
w ramach kampanii Eko – histo-
ria – międzypokoleniowe sadzenie 

drzew, którego wspólnie dokonali: 
burmistrz Marek Długozima, p. 
Józef Pruś oraz uczennica SP nr 2 
w Trzebnicy Alicja Sobczak. 
 W trakcie uroczystości bur-
mistrz wręczył również podzię-
kowania za realizację pomnika, 
a otrzymali je Zbigniew Lubicz-
Miszewski – który zaprojekto-
wał monument, Paweł Rutkow-
ski – wykonawca oraz Marek 
Krzak z firmy „Brukarstwo Marek 
Krzak”, która przygotowywała 
teren wokół pomnika. Burmistrz 
wręczył również akt przekazania 
pomnika pod opiekę Szkoły Pod-
stawowej nr 2, który odebrała dy-

rektor Grażyna Kantecka. Wspól-
ne świętowanie swoimi występami 
uświetnili Brzykowianie oraz dzie-
ci ze wspomnianej już Szkoły Pod-
stawowej nr 2. Okolicznościowy 
wiersz przeczytała trzebnicka po-
etka Danuta Kamińska. 
 Punktualnie o 12, w ramach 
akcji „Niepodległa do hymnu!” 
wszyscy zebrani odśpiewali pełne 
cztery zwrotki Mazurka Dąbrow-
skiego. Następnie delegacje złożyły 
kwiaty pod pomnikiem, a wspólny 
pochód ruszył w kierunku Bazy-
liki św. Jadwigi, gdzie odbyła się 
msza w intencji Ojczyzny. 

[sh]

▶ …w y konawc y p omnik a Paw ł a Ru t kows k ie go. ▶ Ak t pr ze k az ania p omnik a p o d opie kę SP nr 2 w rę -
c zony zost a ł  dy re k tor G raż y nie Kante c k iej .

trzebnica dla niepodległej
11 listopada świętowaliśmy w Trzebnicy 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Uroczystości te były kulminacją gminnych obcho-
dów „100-lecia odzyskania niepodległości”, w ramach których w naszym 
mieście odbywały się liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym, reli-
gijnym, społecznym, sportowym i integracyjnym. Tego dnia odsłonięty zo-
stał Pomnik Wolności oddający hołd tym, którzy walczyli i ginęli za Polskę. 

▶ Tr ze b nic k a p o e t k a Da -
nu t a Kamińs k a pr z ygo -
towa ł a sp e cjalny o ko -
l ic z nośc iow y wie r s z .

▶ Uro c z ystość u ś wie t ni ł y w ystę py Br z y kowian oraz c hóru s z ko lne go ze Sz ko -
ł y Po d st awowej nr 2 .

▶ O d s ł onię c ie Pomnik a „Wo lnośc i ”,  k tóre go do kona ł bur-
mist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie z ministe r B e at ą Ke mpą , 
Ad am e m Ke mpą ze Światowe go Związ ku Żo ł nie r z y Armii 
K rajowej ,  pre ze se m Towar z yst wa M i ł ośników Zie mi Tr ze b -
nic k iej  Zb igniewe m Lu b ic ze m - M is zewsk im oraz uc z niami 
i  harce r z ami:  Al icją Sob c z ak ZH R ze Sz ko ł y Po d st awowej 
nr 2 i  B ł ażeje m M ie lnik ie m ZH P ze Sz ko ł y Po d st awowej 
w Uje ź d źcu Wie lk im .

▶ Punk t u alnie o go d z inie 12 nast ąpi ł  ku lminac yj ny mome nt uroc z ystośc i  -  wsp ó lnie o d śpiewano „ Hy mn dla N ie p o dle g ł ej ”.
▶ Burmist r z pr ze k az a ł pise mne p o d z ię kowania na 

rę ce Zb igniewa Lu b ic z a - M is zews k ie go oraz ….

▶ Waż ny m p unk te m uro c z ystośc i  by ł o o dc z y t anie ap e lu pamię c i  pr ze z 
k apit ana re ze r w y pi lot a Paw ł a Kuc har s k ie go.

▶ Z as ad ze nie k ró lews k ie go dr zewa – dę bu , w ram ac h 
k ampanii  E ko – historia – mię d z y p oko le niowe s ad ze -
nie dr zew, k tóre go wsp ó lnie dokonali :  burmist r z M are k 
D ł u goz im a , p.  Józe f Pru ś ,  Ste fan C z y ż y ńs k i  oraz uc ze n -
nic a SP nr 2 w Tr ze b nic y Alicja Sob c z ak .

▶ O b c ho dy 11 l istopad a c ie s z y ł y s ię du ż y m z ainte re sowanie m mie s z k ańców. 
Lic z nie te ż uc ze st nic z y l i  w nic h pr ze d st awic ie le s z kó ł.

▶ Pomnik „Wo lnośc i ” b ę d z ie miejsce m z adumy i  re f le k sj i  nad historią Po ls k i . ▶ M iniste r B e at a Ke mpa w s woim w yst ąpie niu p o dk re ś l i ł a ,  że Tr ze b nic a to 
dos kona ł y pr z y k ł ad ,  jak dob r ze ł ąc z yć m oż na s z acune k do histori i  z  no -
wo c ze snośc ią i  roz woje m . N a rę ce burmist r z a oraz k s .  d z ie k ana Je r ze go 
O ls zówk i SDS pr ze k az a ł a rów nie ż f l agi  o d Pre z yde nt a R P Andr zeja D u dy.
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KoncErt Dla niEpoDlEgłEj

 W Festiwalu udział wzięli wy-
bitni muzycy z Polski, Anglii, 
Szkocji oraz Litwy. Podczas trzeb-
nickiego koncertu w ramach festi-
walu wystąpiła Grupa Wratislavia 
Trumpet Consor: Igor Cecocho 
– lider, Rafał Czemarmazowicz, 
Michael Bunin, Seweryn Wróbel, 
Artur Erenfeld, Agata Stach, Pa-
weł Spychała, Bartłomiej Dudek 
(perkusja, kotły), prof. Piotr Rojek 
(organy) – Dyrektor Artystyczny 
Festiwalu, którego osiągnięć i na-
gród nie sposób wymienić. Dr hab. 
Piotr Rojek pracuje na stanowisku 
profesora w macierzystej uczelni. 
Kieruje Katedrą Organów, Klawe-
synu i Muzyki Dawnej. Od 2016 
roku piastuje stanowisko Dzieka-
na Wydziału Instrumentalnego na 
Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu. 

 Licznie zgromadzeni mieszkań-
cy usłyszeli utwory najznamienit-
szych kompozytorów światowych, 
a także dzieło skomponowane 
przez prof. Sławomira Cichora, 
specjalnie dla mieszkańców Gmi-
ny Trzebnica oraz jej gospodarza 
– burmistrza Marka Długozimy, 
Fanfara na 100-lecie Niepodle-
głości Polski. Burmistrz Marek 
Długozima w imieniu własnym 
oraz mieszkańców, podziękował 
za skomponowanie utworu i wy-
raził uznanie dla twórcy Festiwa-
lu – To naprawdę imponujące, że 
przez ćwierć wieku muzyka kame-
ralna i organowa rozbrzmiewała 
w murach Bazyliki – powiedział 
burmistrz i zwracając się do pomy-
słodawcy Festiwalu Jana Buczka 
dodał: – Gratuluję Ci tak wielkie-
go osiągnięcia i cieszę się, że nie 

kończysz tego pięknego dzieła, lecz 
przekazujesz organizację w ręce 
młodych, pełnych energii do dzia-
łania osób. Wierzę, że mimo przej-
ścia na emeryturę, nadal będziesz 
służył wiedzą, doświadczeniem 
oraz wsparciem finansowym – 
powiedział burmistrz. Złożył 
również gratulacje prof. Piotro-
wi Rojkowi za wspaniały koncert 
oraz p. Ewie Przysiężnej i Konra-
dowi Buczkowi, którzy sprawowali 
funkcję Dyrektorów Organizacyj-
nych Festiwalu. Podziękowania za 

współorganizację koncertu w Ba-
zylice złożyła na ręce burmistrza 
p. Ewa Przysiężna. Dodała rów-
nież, że koncerty odbywające się 
w ramach Festiwalu, cieszyły się 
ogromnym powodzeniem i z roku 
na rok przyciągają coraz więcej mi-
łośników muzyki. Podsumowania 
dokonał również Jan Buczek, który 
ze wzruszeniem powiedział: – Po 
dwudziestu pięciu latach koniecz-
ne są zmiany i nowe spojrzenie, za-
równo od strony artystycznej, jak 
i organizacyjnej. Jestem pewien, 

że przyniosą korzyści Festiwalowi 
i niezapomnianych przeżyć słu-
chaczom. Słowa uznania dla twór-
ców i organizatorów wyraził rów-
nież ks. Dziekan Jerzy Olszówka  
SDS oraz prof. Piotr Rojek. Na za-
kończenie burmistrz Marek Dłu-
gozima zaprosił wszystkich na po-
częstunek, podczas którego artyści 
i zaproszeni goście mogli podzielić 
się wrażeniami po zakończonym 
XXV Festiwalu Muzyki Kameral-
nej i Organowej.

[mw]

Druga część uroczystości upamiętniających 
100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości odbyła się w Bazylice św. Jadwigi. Miesz-
kańcy wysłuchali Koncertu Finałowego XXV 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kame-
ralnej i Organowej, który odbył się pod patrona-
tem Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego 
Józefa Kupnego, Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Rek-
tora Akademii Muzycznej we Wrocławiu prof. 
Grzegorza Kurzyńskiego. Współorganizatorem 
koncertu była Gmina Trzebnica. 

▶ Po ms z y ś w. pr ze d st awic ie le de le g acj i  z ł oż y l i  k wiat y p o d p omnik ie m Ka -
t y ńsko -Sm o le ńs k im .

▶ Sprawowa ł ją k s .  d z ie k an Je r z y O ls zówk a SDS .

▶ Kwiat y p o d p omnik ie m z ł oż y ł y de le g acje.  N a z dj .  b urmist r z w raz z ministe r 
B e at ą Ke mpą. 

▶ N a z akońc ze nie uro c z ystośc i  na ws z yst k ic h c ze k a ł a c ie p ł a wojs kowa gro -
c hówk a .

▶ Wsp ó lny p o c hó d w k ie runku B az y lik i  im . ś w. Jadwigi ,  g d z ie o d by ł a s ię ms z a w inte ncj i  Ojc z y z ny.

▶ War tę honorową p r z y p omniku p e ł ni l i  t r ze b nicc y harce r ze.

▶ Po c z t y s z t and arowe oraz l ic z nie ze b rani mie s z k ańc y.

▶ Ad am Ke mpa ze Światowe go Związ ku Żo ł nie r z y Armii  K rajowej w raz z rad -
ny m R ady M iejs k iej  M ate u s ze m Ke mpą.

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a z harce r z ami z 26 s zc ze p u Agrico l a ,  na c ze le z 
Al icją Szc ze panik .  H arce r ze,  na k tór yc h z aws ze m oż na l ic z yć .

▶ Burmist r z p o grat ulowa ł p omys ł o d awc y fe st iwalu Janowi Buc z kowi. ▶ Konce r t c ie s z y ł  s ię du ż ą p op ul arnośc ią wśró d mie s z k ańców Tr ze b nic y.

▶ Wsp ó lne z dję c ie ar t ystów i  org ani z atorów konce r t u z burmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą.
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krzysztof jabłoński z Wizytą W trzebnicy
Na specjalne zaproszenie Burmistrza 
Gminy Trzebnica Marka Długozimy, 
gościliśmy w naszej szkole wybitne-
go polskiego pianistę prof. Krzysz-
tofa Jabłońskiego. W progach szkoły 
profesora przywitał burmistrz, który 
opowiedział pokrótce m.in. o historii 
powstania w Trzebnicy Szkoły Mu-

zycznej. Następnie profesor spotkał się 
z nauczycielami oraz uczniami w auli 
szkoły. Młodzi adepci mieli przyjem-
ność rozmawiać z wybitnym artystą, 
który udzielał wskazówek młodym 
pianistom i dzielił się swoimi do-
świadczeniami z uczniami.

  – Jestem pod wielkim wra-
żeniem wszystkich dzieł, które 
można podziwiać w holu Urzędu 
Miejskiego. Gratuluję zwycięz-
com oraz wszystkim małym arty-
stom. Doceniam organizację tego 
konkursu, którego celem było 
kształtowanie postaw patriotycz-
nych przez ukazywanie piękna 
naszej dużej i małej Ojczyzny oraz 
rozwijanie zainteresowań naszym 
krajem i miastem wśród dzieci. 
Został on ogłoszony dla uczczenia 
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości i wpisywał 
się on w gminne obchody „100-le-
cia odzyskania niepodległości” – 
powiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima. 
 Następnie dyrektor Katarzyna 
Stępień wyraziła satysfakcję z du-
żego zainteresowania konkursem, 
na który wpłynęło ponad 60 prac, 
a przede wszystkim uznanie dla 
walorów artystycznych wykona-
nych dzieł. Dodała również, że 
Komisja Konkursowa miała bar-
dzo trudne zadanie, gdyż poziom 
nadesłanych prac był bardzo wy-
soki. W pracach jury uczestniczy-
ły: pani Ewa Mroczek – trzebnicka 
malarka, pani Klaudia Bagińska – 
przedstawicielka Rady Rodziców, 
pani Dyrektor Katarzyna Stępień, 
pani Justyna Bartosik – z-ca dy-
rektora oraz pani Małgorzata 
Piekarska – nauczycielka z Przed-
szkola nr 2. W końcu nastąpił 
tak wyczekiwany przez dzieci 

moment – wręczenie nagród. 
1 miejsce w Gminnym Konkursie 
Plastycznym „Trzebnica – moje 
miasto. Polska – moja Ojczyzna” 
zajął Wojciech Kurowski z Przed-
szkola nr 2 im. Polskiej Niezapo-
minajki w Trzebnicy, 2 miejsce: 
Michalina Nowakowska – Przed-
szkole nr 2 im. Polskiej Niezapo-
minajki w Trzebnicy, 3 miejsce: 
Jagoda Kownacka-Przedszkole 
nr 2 im. Polskiej Niezapominajki 
w Trzebnicy oraz Arent Adrian-
na-Przedszkole nr 2 im. Polskiej 
Niezapominajki w Trzebnicy. Do-
datkowo wyróżnienia otrzymali: 
Wiktoria Bagińska – Przedszkole 
nr 2 im. Polskiej Niezapominajki 
w Trzebnicy, Bartłomiej Popraw-
ski – Przedszkole nr 2 im. Polskiej 
Niezapominajki w Trzebnicy, Ma-
teusz Wawro – Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Trzebnicy, Antonina 
Opałka – Przedszkole nr 2 im. 
Polskiej Niezapominajki w Trzeb-
nicy, Kalina Drab – Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Trzebnicy, Antonina 
Jaremkiewicz – Przedszkole nr 1 
im. Krasnala Hałabały w Trzeb-
nicy, Miłosz Kowalczyk – Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Trzebnicy, 
Martyna Puzio – Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Trzebnicy, Nikola 
Lorek – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Trzebnicy, Julia Łukaszewska 
– Szkoła Podstawowa w Ujeźdź-
cu Wielkim, Maciej Borecki – 
Przedszkole nr 2 im. Polskiej 
Niezapominajki w Trzebnicy, Ja-

kub Cepiel – Przedszkole nr 2 im. 
Polskiej Niezapominajki w Trzeb-
nicy, Hanna Braksator – Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Trzebnicy, 
Lena Cajder – Szkoła Podstawo-
wa w Ujeźdźcu Wielkim, Domi-
nik Gliszczyński – Przedszkole 
nr 2 im. Polskiej Niezapominaj-
ki w Trzebnicy. Każdy laureat 
konkursu jeszcze w przedszkolu 
otrzymał piękny dyplom oraz na-
grody rzeczowe, a chwilę tę utrwa-
lono pamiątkowym zdjęciem. 
 Podziękowania otrzymały 
również nauczycielki: Marzena 
Aniołek, Ewa Łopąg oraz Kata-
rzyna Ratajewska. 

KonKurs patriotyczny

▶ Prace mał ych ar t ystów można podziwiać w holu Urzędu Miejskiego.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie z dy re k tor Pr ze d -
s z ko l a nr 2 Kat ar z y ną Stę pie ń w rę c z y ł  nagro dy z w yc ię zcom 
konkur su . 

▶ Prof.  K r z ys z tof Jab ł ońs k i  o dwie d z i ł  G minną 
Sz ko ł ę M u z yc z ną z o k azj i  jej  pię c io le c ia ,  k tóre 
u ś wie t ni ł  s woim konce r te m .

▶ Ur z ąd M iejs k i  o dwie d z i ł y d z ie c i ,  k tóre st wor z y ł y nie z ap omniane prace w ram ac h pat rio -
t yc z ne go konkur su p last yc z ne go. 

W czwartek 15 listopada w Urzędzie Miejskim 
odbyła się uroczystość, podczas której burmistrz 
Marek Długozima wspólnie z dyrektor przed-
szkola nr 2 Katarzyną Stępień wręczył nagrody 
dla laureatów Gminnego Konkursu Plastyczne-
go „Trzebnica – moje miasto. Polska – moja Oj-
czyzna”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat ze wszystkich gminnych 
szkół i przedszkoli, które wraz z rodzicami wy-
konywały prace – zgodne z tematem i dowolnie 
wybraną techniką plastyczną.

▶ Prof.  K r z ys z tof Jab ł ońs k i  by ł  p o d w raże nie m s z ko ł y oraz miast a .  

▶ W yjąt kowe go gośc ia p owit a ł
 burmist r z M are k D ł u goz im a .
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 Pierwszym punktem programu 
był rejs statkiem na trasie Buczyniec
-Elbląg, przez odcinek zbudowanego 
w latach 1844-1881 Kanału Elblą-
skiego. Słuchacze, płynąc przez bli-
sko 30 km ścisłego rezerwatu przy-
rody Jeziora Drużno, mieli okazję 
ujrzeć czaple, kaczki, łabędzie i kor-
morany. Świeżo wyremontowany 
Kanał Elbląski jest jednym z siedmiu 
cudów Polski i od 2011 roku oficjal-
nie stanowi Pomnik Historii. Miano 
cudu Warmii i Mazur dzieli dodat-
kowo ze wzgórzami fromborskimi, 
polami Grunwaldu oraz Bazyliką 
w Świętej Lipce. 
 Drugim punktem zwiedzania 
był Elbląg, założony w 1241 r. przez 
Krzyżaków w tzw. „układzie lubec-
kim” tj. z równoległymi uliczkami 
oraz wąskimi, wysokimi domami. 
Podczas zwiedzania elbląskiej kate-
dry im. św. Mikołaja, kilku uczestni-
ków zdołało wejść na jej wieżę, poko-
nując 95 m i dokładnie 366 schodów. 
Następnie odbył się spacer „Ścieżkę 
Kościelną” z XIII wieku – przejście 
między elbląskimi kamienicami. 

Podziwiano też eksponaty ze Stare-
go Miasta i dawnej osady handlowej 
Truso, umieszczone w miejscowym 
Muzeum Archeologiczno-Histo-
rycznym. Słuchaczy urzekła uro-
kliwa postać małego chłopca „Pie-
karczyka”, stojącego przy Bramie 
Targowej sąsiadującej ze Starym 
Rynkiem. Wg legendy uratował on 
Elbląg przed najazdem Krzyżaków, 
przecinając swoją piekarską łopa-
tą liny mocujące wrota do miasta. 
Zwiedzono także Suchacz, gdzie 
w 1463 roku odbyła się wielka bitwa 
morska pomiędzy flotyllą elbląsko
-gdańską a krzyżakami, następnie 
uczestnicy udali się do Kadyńskiego 
Lasu – cudownej urody rezerwatu 
buków, grabów i dębów. Rośnie tam 
m.in. najgrubszy dąb szypułkowy 
w Polsce im. Bażyńskiego o 10-me-
trowej średnicy, do którego wnętrza 
mogłoby wejść 11 pruskich żołnie-
rzy w pełnym rynsztunku. 
 W dalszej części wycieczki przy-
szedł czas na słynny Frombork. 
Po obejrzeniu renesansowej Wie-
ży Wodnej, gdzie już w 1571 roku 

zainstalowano pierwszy w Polsce, 
a drugi w Europie czerpany sys-
tem wodociągowy, który dostarczał 
wodę na wzgórze katedralne, przyj-
rzano się miejscom związanym z ży-
ciem i śmiercią genialnego Mikołaja 
Kopernika. Urodzony w Toruniu, 
zmarł po 70 latach we Fromborku, 
a jego bogate osiągniecia naukowe 
łączyły się nie tylko z astronomią, 
ale też medycyną, gdyż ukończył 
w Bolonii studia medyczne. Mikołaj 
Kopernik pełnił funkcję kanonika 
w budowanej ponad 100 lat katedrze 
fromborskiej i właśnie tam, w 2005 
roku, przy jednym z ołtarzy odkryto 
szczątki wielkiego Polaka. Obecnie 
jest tam umiejscowione Muzeum 
Kopernikowskie, zaś przed katedrą 

rośnie dąb pamiętający jeszcze czasy 
samego średniowiecznego uczone-
go. Słuchacze UTW mieli szansę, by 
wysłuchać słynnego koncertu or-
ganowego w katedrze fromborskiej 
i udali się dalej do jednego z tzw. 
miast Hanzeatyckich – Braniewa. 
Wreszcie finalnie dotarli do Cheł-
mna, leżącego na tzw. „Europejskim 
Szlaku Gotyku Ceglanego”. Miasto 
zbudowano na tzw. korzeniu, na 
niezamieszkanym wcześniej terenie, 
a tzw. pręt chełmiński wyznaczający 
przez stulecia układ miasta, znajduje 
się do dziś w pięknym renesanso-
wym ratuszu. Wśród licznych za-
bytków oprócz monumentalnych 
budowli sakralnych, wszystkim 
najbardziej zapadły w pamięć pięk-

ne miniatury zamków krzyżackich 
w chełmskim parku. 
 Ostatnim punktem programu 
była Kruszwica ze słynną Mysią 
Wieżą, tj. ośmioboczną wieżą gotyc-
ką z resztkami murów obronnych 
z XIV wieku z czasów króla Kazi-
mierza Wielkiego. Wieża łączy się 
rzecz jasna ze znaną każdemu Po-
lakowi legendą opisaną przez Galla 
Anonima, o złym władcy Popielu, 
którego zjadły myszy. I właśnie po-
bytem w tym miejscu słuchacze sto-
warzyszenia UTW Tęcza zakończyli 
swą trasę po wspaniałych zabytkach 
północnej Polski, gorąco zachęcając 
wszystkich mieszkańców Gminy 
Trzebnica do ich obejrzenia.
Aleksandra Sarolta Rzewuska (utw)

 W sercach Państwa Bubulów zaiskrzyło 
na wiejskiej pograjce, po której pan Czesław 
odprowadził panią Zofię do domu. Nieste-
ty został powołany do wojska. Służbę peł-
nił 2 lata, lecz nie zapomniał o pani Zofii, 
przez cały czas jubilaci korespondowali ze 
sobą i w rok po odbyciu służby wojskowej, 
w kwietniu 1967 roku, stanęli na ślubnym 
kobiercu. Po hucznym weselu Państwo Bu-
bulowie zamieszkali w domu rodzinnym 
pani Zofii. 
  – Mąż pracował w Trzebnicy w magazy-

nie spożywczym, a ja pomagałam rodzicom 
w gospodarstwie. W późniejszym czasie 
rodzice przekazali nam gospodarstwo, na 
którym od tej pory pracowaliśmy razem – 
wspomina pani Zofia. 
 W 1969 roku urodziła się Bernadetta – 
pierwsza córka państwa Bubulów, w póź-
niejszym czasie Renata i najmłodsza Anita. 
– Jesteśmy dumni z naszych córek, które 
wychowaliśmy na mądrych, uczciwych 
pracowitych ludzi. Lata mijały, dzieci rosły, 
a my doczekaliśmy się dziesięciorga wnu-

cząt: Eweliny, Angeliki, Krzysztofa, Micha-
ła, Aleksandry, Sylwii, Piotra, Natalii, Alicji 
i Zuzi. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej na-
szej gromadki wnucząt, które są utalento-
wane muzycznie i sportowo – mówią jubi-
laci i dodają: – Cieszymy się, że nasze dzieci 
wraz z wnukami mieszkają blisko nas, że 
często możemy się spotykać i spędzać czas 
w rodzinnym gronie. 3 maja 2018 r. zapro-
siliśmy całą rodzinę, aby obchodzić „Złote 
Gody”. Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą 
Św. w kościele św. Wawrzyńca w Cerekwicy, 

którą sprawował ks. J. Olszewski, następnie 
udaliśmy się na uroczysty obiad i poczęstu-
nek do „Zajazdu nad Stawem”, gdzie w mi-
łej „weselnej atmosferze bawiliśmy się wraz 
z naszymi gośćmi. Nie obeszło się bez to-
astów oraz tańców, do których przygrywał 
nam „Wesoły Zdziś”. Dziś po 50 latach mał-
żeństwom możemy powiedzieć, że w życiu 
bywało różnie, było pięknie, czasem lekko, 
czasem trudno i burzowo, ale potem świe-
ciło słońce, zawsze umieliśmy się wspierać 
i wybaczać. 

Jubileusz Państwa Zofii i Czesława Bubulów

R E K L A M A
Śladami zamków krzyżackich w Polsce

W sierpniu bieżącego roku trzebnicki Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku „Tęcza”, działający pod pa-
tronatem burmistrza Marka Długozimy, szerzej 
przyjrzał się ojczystym zabytkom na Pomorzu. 
Podczas wycieczki rekreacyjno–turystycznej 
trasą Elbląg-Frombork-Chełmno-Kruszwica, stu-
denci zwiedzili zamki krzyżackie w Polsce oraz 
miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem. Roli 
przewodnika podjął się p. Stanisław Francuz. 

▶ Zofia i Czesław Bubulowie wraz z rodziną. Jubileusz swoich dziadków 
świętowała również Ewelina Lisowska. 

▶ Burmistrz 
odznaczył Zofię 
i Czesława Bubulów 
medalami za długoletnie 

 pożycie małżeńskie. 
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 Wraz z rozpoczęciem nowego 
sezonu kulturalnego 2018/2019 
w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu pojawiła się nowa, jeszcze 
bogatsza niż w minionych latach, 
oferta kulturalna. W ostatnim cza-
sie, na deskach trzebnickiej sali wi-
dowiskowej, oglądaliśmy zabawny 
program „Bogowie” w wykonaniu 
Kabaretu Młodych Panów. Za-
interesowanie było tak duże, że 
podjęto decyzję o zorganizowaniu 

dodatkowego występu. Szeroką 
publiczność zgromadził również 
specjalny seans filmowy „Ostatni 
Górale”, którego projekcja odbyła 
się w ramach otwarcia nowego se-
zonu Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego. Z tej też okazji, na zaprosze-
nie burmistrza Marka Długozimy, 
Kino Polonia gościło reżysera – Fi-
lipa Lufta. 
 Kilka dni temu, trzebnicka pu-
bliczność wspaniale bawiła się 

oglądając błyskotliwy spektakl 
komediowy „Dziwna para”. W ro-
lach głównych wystąpiły gwiazdy 
polskiego teatru i telewizji: Artur 
Barciś oraz Cezary Żak. Dzień 
wcześniej, dorosła publiczność 
wypełniła śmiechem artKawiar-
nię, w której miał miejsce pierwszy 
w Trzebnicy stand-up. Janek Wo-
lańczyk zapewnił zgromadzonej 
widowni dużą dawkę dobrego hu-
moru. Natomiast 25 listopada na 

sali widowiskowej zabrzmią gorące 
dźwięki muzyki romskiej w wyko-
naniu słynnego Don Vasyla oraz 
gwiazd cygańskiej pieśni. Koncer-
tem zainteresowali się również Po-
lacy mieszkający poza granicami 
kraju, rezerwując miejsca dla całej 
rodziny. 
 Swoje miejsce w sercach trzeb-
niczan ma już Wrocławski Teatr 
Komedia, dlatego nic dziwne-
go, że bilety na spektakl „Dam-
ski biznes”, który odbędzie się 
pod koniec miesiąca sprzedały 
się bardzo szybko. Zaintereso-
wanie spektaklem jest tak duże, 
że rozpoczęły się rezerwacje na 
spektakl dodatkowy, który odbę-
dzie się 27 listopada. To jednak 
nie koniec atrakcji w tym roku! 
Z początkiem grudnia znów cze-
ka nas wspaniała rozrywka! Dzień 
po Mikołajkach, na sali widowi-
skowej, wystąpi jeden z najpopu-

larniejszych kabaretów w Polsce: 
Neo-Nówka z programem „Kazik 
sam w domu”. Dwa dni później, 9 
grudnia, przeniesiemy się w ba-
śniową scenerię podczas spekta-
klu baletowego „Dziadek do orze-
chów”, który idealnie wprowadzi 
nas w przedświąteczny nastrój. 
Na scenie pojawi się dziesięciu 
wyśmienitych aktorów Teatru 
Wielkiego w Poznaniu! Z pewno-
ścią będzie to jedno z najpiękniej-
szych i najbardziej widowisko-
wych wydarzeń dla dzieci w tym 
roku! Przed nami rok 2019, który 
również zaskoczy nas swoją atrak-
cyjną ofertą. Informacje na temat 
bieżących oraz przyszłych spek-
takli można znaleźć na stronie: 
gckis.trzebnica.pl, oraz pod nu-
merem tel. 71/3121243. Serdecznie 
zapraszamy!

[bu]

Gmina Trzebnica za sprawą dobrego gospodarza Burmistrza Marka Długo-
zimy rozwija się prężnie we wszystkich dziedzinach – również w obrębie 
kultury. Gminne Centrum Kultury i Sportu oferuje wiele różnorodnych 
zajęć i warsztatów oraz wydarzeń kulturalnych. Wbrew wszelkim prze-
widywaniom poszerzająca się z każdym miesiącem oferta nie sprawia, 
że mieszkańcy poczuli przesyt. W tej chwili, by zdążyć zakupić bilet nim 
zabraknie miejsc, miłośnicy kultury trzymają rękę na pulsie i obserwują 
miejskie gabloty, gdzie z dużym wyprzedzeniem pojawiają się informacje 
o kolejnych wydarzeniach. Tym bardziej, że interesują się nimi również 
mieszkańcy innych miast, a nawet krajów!

Dzieje się w kulturze

▶ Kabare t M ł o dyc h Panów.▶ St and up Jank a Wo l ańc z y k a . ▶ Sp e k t ak l  „ D z iw na Para”.
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R E K L A M A

 

Zawody były rozegrane dla dwóch 
grup wiekowych, do lat 15 (U-15), 
oraz do lat 20 (U-20).W kategorii 
U-15 uczestniczyło pięćdziesięciu 
zawodników z całej Polski. Nasze 

województwo reprezentował trzeb-
niczanin Bartosz Korban, który 
startował w kategorii U-15. Po 
zaciętej walce przez dwa dni zło-
wił 5275 g. i tym samym dało mu 

to w sumarycznym zestawieniu 
zwycięstwo i tytuł Mistrza Pol-
ski w Wędkarstwie Spławikowym 
w kategorii U-15. 
 Drugim wydarzeniem, były 
sierpniowe Mistrzostwa Świata 
w Wędkarstwie Spławikowym, któ-
re odbyły się we Włoszech w miej-
scowości Cavo Lama. Mistrzostwa 
odbyły się dla trzech kategorii wie-
kowych do lat 15 (U-15), do lat 20 
(U-20) oraz do lat 25 (U-25).
 W reprezentacji Polski w kate-
gorii U-15 wystartowała drużyna 
w składzie: Bartosz Korban, Fabi-

siak Radosław, Tereszkowski Pa-
weł, Kaczmarek Marek, Dominik 
Chaber. Po dwóch dniach rywa-
lizacji zajęli trzecie miejsce i tym 
samym otrzymali tytuł Drużyno-
wego Drugiego wicemistrza świa-
ta. Pokonali utytułowane drużyny, 
między innymi Francuzów, Angli-
ków. W tym roku ulegli Włochom 
i drużynie Węgierskiej. 
 Podziękowania należą się trene-
rowi Rafałowi Bielewiczowi oraz 
całej dorosłej ekipie, która zajmo-
wała się przez tydzień młodzieżą 
we Włoszech. Nie bez znaczenia 

i ważną rolę w ekipie Polski odnio-
sła też Katarzyna Kinstler-Korban, 
mama Bartka, ale też zawodniczka 
w sporcie wędkarskim, która zaj-
mowała się młodymi zawodnika-
mi nawet w trudnych chwilach.
Dziękujemy wszystkim, za wspar-
cie i pomoc, a szczególnie Burmi-
strzowi Gminy Trzebnica Marko-
wi Długozimie, który stale wspiera 
Bartka, przyznając mu m.in. sty-
pendium sportowe. 

[mw]

Bartek Korban Mistrzem Polski!
13-15 lipca 2018 roku na Zbiorniku zaporowym 
– Szymanowice w woj. tarnobrzeskim, odbyły 
się Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spła-
wikowym. Tytuł Mistrza Polski zdobył Bartosz 
Korban - mieszkaniec Gminy Trzebnica.

 W sezonie 2018/2019 Gminę 
Trzebnica reprezentują 3 drużyny. 
Najstarsza grupa siatkarek, która 
w poprzednim sezonie debiutowa-
ła w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi 
Młodziczek, tym razem występuje 
w rozgrywkach Kadetek (rocznik 
2003 i młodsze). Ich przeciwnicz-
kami są drużyny: #Volley Wrocław, 
MKS Polonia Świdnica, Faurecia Jel-
cz-Laskowice, Olimpia Jawor, Sobie-
ski Oława. Niestety do tej pory pod-
opieczne Joanny Pilip nie odniosły 
żadnego zwycięstwa. Rywalki jak na 
razie reprezentują lepszy poziom, 
ale nasze zawodniczki kolejne me-
cze traktują jako doskonałe doświad-
czenie. Do końca rozgrywek zostały 
do rozegrania jeszcze 2 spotkania. 
W sobotę 24 listopada dziewczyny 
zmierzą się w Jelczu-Laskowicach 
z miejscową drużyną TS FAURECIA 
VOLLEY. Natomiast 1 grudnia o go-
dzinie 12.00 zapraszamy wszystkich 
kibiców na ostatni mecz do PZS nr 
1 w Trzebnicy, gdzie podejmiemy 

zespół z Jawora. Być może gorący 
doping sprawi, że dziewczyny uwie-
rzą w swoje możliwości i zaskoczą 
rywalki.
 Kolejny zespół siatkarek startu-
jący w rozgrywkach ligowych to 
odmłodzony zespół Młodziczek. 
Dziewczyny z rocznika 2004 – 2006 
pod opieką trenerki Magdy Stasiak 
w pierwszej części sezonu wygry-
wały kolejno wszystkie spotkania. 
Dopiero w czasie ostatniego tur-
nieju rundy zasadniczej przegrały 
jeden mecz z drużyną KS AZS AWF 
II SMS Junior Wrocław, zajmując 
tym samym 2 miejsce w grupie. 
Dało to awans do pierwszej „16” 
rozgrywek, co oznacza, że dziew-
czyny na pewno poprawią wynik 
klubu z poprzedniego sezonu. Teraz 
przed nami bardzo ciężkie spotkania 
z najlepszymi zespołami z Dolnego 
Śląska. W pierwszym turnieju rundy 
ćwierćfinałowej, który odbył się 17 
listopada dziewczyny przegrały 2 
swoje mecze. Kolejny turniej zagrają 

25 listopada na wyjeździe, a 2 grud-
nia ostatni turniej tej rundy odbę-
dzie się w Trzebnicy. Zapraszamy do 
Gminnej Hali przy ul. Kościelnej już 
o godzinie 14.00. Przed turniejem 
młodziczek odbędzie się turniej mi-
nisiatkówki dla najmłodszych.

Koszykarze w sezonie 2018/2019 
startują w rozgrywkach Dolno-
śląskiej Ligi Kadetów
W sezonie 2018/2019 koszykarze 
Gaudii Trzebnica-Zdrój przystąpili 
do rozgrywek w Dolnośląskiej Li-
dze Kadetów (rocznik 2004). W lidze 
występuje 9 zespołów. WKS Śląsk 
Wrocław, WKK Wrocław, Gimbasket 
Wrocław, Sudety Jelenia Góra, Za-
stal Zielona Góra, Górnik Wałbrzych, 
SMK Lubin, Turów Zgorzelec. 
 Bogatsi o doświadczenia z po-
przedniego sezonu w kategorii Mło-
dzików oraz po dobrze przepraco-
wanym obozie sportowym w Łebie, 
koszykarze z optymizmem przy-
stąpili do nowego sezonu. Wygra-
ne mecze z SMK Lubin (85:72) oraz 
z Gimbasketem Wrocław (90:79) 
pokazują, że praca idzie w dobrym 
kierunku. Choć dewizą trenera Ka-
bata nie jest wynik, to zwycięstwa 
bardzo cieszą. Były one potrzebne 

chłopcom jak tlen. Na uwagę zasłu-
gują również inne mecze. Drobne 
elementy, które pokazują, że zespół 
się rozwija. Wygrana pierwsza kwar-
ta z liderem rozgrywek z Jeleniej 
Góry, również pierwsza kwarta ze 
Śląskiem na remis, dobrze rozgrywa-
ne fragmenty spotkań z WKK i Gór-
nikiem Wałbrzych, dają właśnie póź-
niejszy efekt w postaci zwycięstw. 
Mankamentem gry naszych koszy-
karzy jest organizacja gry w obronie. 
Ale i ten element z pewnością bę-
dzie się zmieniał. 24 listopada zespół 
jedzie do Zielonej Góry i zakończy 
pierwszą rundę rozgrywek.
  – Jestem niezmiernie dumny 
z dziewcząt i chłopców za to co po-
trafili stworzyć. Na obozie w Łebie, 
siatkarki i koszykarze bardzo się 
zaprzyjaźnili. Odwiedzają się na 
meczach i na treningach. Jest to 
niesamowita atmosfera, dla której 
z chęcią wszyscy pracujemy. Ich ra-
dość jest siłą i motywacją dla naszej 
pracy. Jednocześnie czujemy pełny 
komfort w pracy z nimi, ponieważ 
spokojnie i cierpliwie budujemy nie 
tylko wynik sportowy, ale coś znacz-
nie ważniejszego. Świadomość, że 
ciężka praca przynosi efekty, a sport 
dla nich staje się czymś wyjątko-

wym. Pasją i piękną przygodą – po-
wiedział Wojciech Kabat.
  – Zarząd klubu i trenerzy pragną 
wyrazić serdeczne podziękowania 
dla burmistrza Marka Długozimy, za 
reaktywowanie i stałe wsparcie nie 
tylko finansowe przy odbudowie 
Gaudii. Zwycięstwa cieszą. Porażki 
nas wzmacniają. Wiadomo, że nikt 
nie chce przegrywać i to widać, jak 
dzieciaki walczą do końcowego 
gwizdka. Niestety nie zawsze się 
udaje, ale jest jeszcze coś cenniej-
szego, co udało nam się wypraco-
wać. Dziś mogę stwierdzić, że jeste-
śmy jedną wielką sportową rodziną. 
Zawsze możemy liczyć na wsparcie 
i doping kolegów i koleżanek z klu-
bu. Niesamowitą pomoc otrzymu-
jemy też od rodziców dzieci. Tutaj 
bardzo serdecznie chciałabym im 
podziękować za wszystko. Na ko-
niec chciałabym zaprosić wszystkich 
chętnych do trenowania siatkówki. 
Tym razem do sekcji siatkówki za-
praszamy również chłopców z rocz-
ników 2011 i starszych. Szczegóły na 
plakacie – mówi Anna Górecka 
 Zapraszamy również wszystkich 
do śledzenia naszej strony na Fb: 
GKS Gaudia Trzebnica-Zdrój.

[ag]

Ciągły rozwój Gminnej Gaudii
Koniec listopada to dobry okres na podsumowanie 
pierwszej części sezonu naszych trzebnickich siatka-
rek i koszykarzy w rozgrywkach ligowych. 

▶ B ar tos z Korban M ist r ze m Po ls k i .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a pr z y z na ł st y p e ndium sp or towe B ar tos zowi Korbanowi.
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 W sobotę 10 listopada trzebnic-
ka drużyna udała się na wyjazdowy 
mecz z Polonią-Stalą Świdnica. Go-
spodarze wyszli na prowadzenie po 
golu w 29. minucie spotkania i na 
przerwę schodziliśmy przegrywa-
jąc 0:1. Niedługo po zmianie stron 
wyrównaliśmy. W 52. minucie gra-
cze ze Świdnicy absorbowani przez 
Krzysztofa Ulatowskiego zaliczyli 
trafienie samobójcze. Następnie 
obie strony miały swoje okazje, 
ale w 83. minucie to znów rywale 
zdołali pokonać naszego bramka-
rza i było 2:1. Polonia jednak się nie 
poddała i w samej końcówce me-
czu doprowadziliśmy do remisu za 
sprawą gola naszego kapitana Kac-
pra Belicy, który kilkanaście minut 
wcześniej pojawił się na boisku.
 Była to pierwsza strata punktów 
zespołu ze Świdnicy na własnym 
stadionie od siedmiu spotkań. 
 Tydzień później na Fair Play Are-

nie rozgrywana była ostatnia kolej-
ka rundy jesiennej i Polonia podej-
mowała Nysę Kłodzko. Od początku 
spotkania spokojnie rozgrywaliśmy 
ataki pozycyjne i już w 13. minucie 
wyszliśmy na prowadzenie. Adam 
Miazgowski dośrodkował w pole 
karne, a tam świetnie odnalazł się 
Krzysztof Ulatowski i strzałem gło-
wą wpakował piłkę do siatki. Po tym 
nadal graliśmy swój futbol, kontro-
lując mecz. W 40. minucie Adrian 
Puchała uderzył z kilkunastu me-
trów, bramkarz Nysy odbił piłkę, do-
padł do niej Kamil Ramiączek i pod-
wyższył na 2:0 i z takim wynikiem 
zawodnicy schodzili na przerwę.
 Pięć minut po zmianie stron 
było już 3:0. Piotr Kotyla uderzył 
z dystansu, piłkę trącił jeszcze Ra-
miączek i skierował ją obok we-
wnętrznej strony słupka. Następnie 
mieliśmy sporo sytuacji, ale brako-
wało skuteczności, co się zemściło 

golem dla przyjezdnych w 82. mi-
nucie. To jednak podrażniło Polonię 
i chwilę później strzałem zza pola 
karnego bramkę zdobył Adrian Pu-
chała.
 W samej końcówce spotkania 
wszyscy zgromadzeni złapali się za 

głowy. Spowodował to Kamil Ra-
miączek, który pięknie przymierzył 
z blisko czterdziestu metrów będąc 
przy linii bocznej boiska i w cudow-
ny sposób skompletował hattricka, 
ustalając jednocześnie ostateczny 
rezultat tego starcia. 

 W tym roku zaplanowano jesz-
cze jeden mecz w IV lidze, który ma 
odbyć się awansem z rundy wiosen-
nej. Nasz zespół zmierzy się na wy-
jeździe z Piastem Żerniki. 

[kk]

tabele
Piłkarz miesiącaŚwietna jesień Polonii

Awans trampkarzy do pierwszej ligi

IV LIGA 2018/2019, GRUPA: DOLNOŚLąSKA (WSCHóD)
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Śląsk II Wrocław 15 42 14 0 1 54-8
2.  Górnik Wałbrzych 15 41 13 2 0 37-10
3. Orzeł Prusice 15 31 10 1 4 40-21
4.  Polonia Trzebnica 15 29 9 2 4 31-24
5.  Polonia-Stal Świdnica 15 27 8 3 4 27-18
6.  Sokół Wielka Lipa 15 25 7 4 4 38-23
7.  Sokół Marcinkowice 15 25 8 1 6 40-24
8.  Bielawianka Bielawa 15 24 8 0 7 27-28
9.  MKP Wołów 15 19 6 1 8 24-30

10.  Piast Żerniki (Wrocław) 15 18 5 3 7 27-25
11.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 15 17 5 2 8 27-31
12.  Unia Bardo 15 15 5 0 10 23-39
13.  Piast Nowa Ruda 15 12 4 0 11 14-35
14.  GKS Mirków/Długołęka 15 10 3 1 11 23-55
15.  Nysa Kłodzko 15 10 3 1 11 25-40
16.  Zjednoczeni Żarów 15 4 1 1 13 15-61

KOLEJKA 15 – 17-18 LISTOPADA Polonia Trzebnica 5-1 Nysa Kłodzko / Piast Żer-
niki (Wrocław) 0-0 Polonia-Stal Świdnica / Piast Nowa Ruda 0-3 Górnik Wałbrzych 
(wo) gospodarze zrezygnowali z organizacji meczu / Orzeł Ząbkowice Śląskie 3-1 
Sokół Marcinkowice / Sokół Wielka Lipa 1-2 Orzeł Prusice / Bielawianka Bielawa 1-0 
Zjednoczeni Żarów / Unia Bardo 1-2 GKS Mirków/Długołęka / Śląsk II Wrocław 4-1 
MKP Wołów KOLEJKA 16 – 24-25 LISTOPADA GKS Mirków/Długołęka – Śląsk II 
Wrocław Orzeł Prusice – Bielawianka Bielawa Polonia-Stal Świdnica – Piast Nowa 
Ruda Nysa Kłodzko – MKP Wołów Unia Bardo – Zjednoczeni Żarów Sokół Wielka 
Lipa – Sokół Marcinkowice Orzeł Ząbkowice Śląskie – Górnik Wałbrzych Piast Żerni-
ki (Wrocław) – Polonia Trzebnica

KLASA A 2018/2019, GRUPA: WROCłAW II
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Barycz Sułów 13 34 11 1 1 47-11
2.  Burza Godzieszowa 13 31 10 1 2 43-14
3.  Lotnik Twardogóra 13 30 10 0 3 43-19
4.  Błysk Kuźniczysko 13 23 7 2 4 29-20
5.  Zenit Międzybórz 12 22 6 4 3 35-26
6.  Barycz Milicz 13 22 7 1 4 37-25
7.  Widawa Kiełczów 13 20 6 2 5 37-33
8.  Plon Gądkowice 13 17 5 2 6 24-34
9.  Pogoń Syców 13 15 4 3 6 19-19

10.  KS Dobroszów 13 14 4 2 7 32-38
11.  KS Łozina 13 13 4 1 8 23-35
12.  Iskra Pasikurowice 13 11 3 2 8 21-33
13.  KS Łazy Wielkie 13 4 1 1 11 20-59
14.  LZS Solniki Małe 12 3 1 0 10 9-53

KOLEJKA 13 – 17-18 LISTOPADA Błysk Kuźniczysko 1-1 Widawa Kiełczów / Iskra 
Pasikurowice 2-4 Lotnik Twardogóra / KS Dobroszów 1-6 Plon Gądkowice / LZS Sol-
niki Małe – Zenit Międzybórz gospodarze nie zebrali składu / KS Łozina 0-0 Burza 
Godzieszowa / Barycz Sułów 6-0 KS Łazy Wielkie / Barycz Milicz 5-2 Pogoń Syców 
KOLEJKA 14 Widawa Kiełczów – Pogoń Syców Barycz Milicz – KS Łazy WielkieBa-
rycz Sułów – Burza Godzieszowa KS Łozina – Zenit MiędzybórzLZS Solniki Małe 
– Plon Gądkowice KS Dobroszów – Lotnik Twardogóra Iskra Pasikurowice – Błysk 
Kuźniczysko

KLASA B 2018/2019, GRUPA: WROCłAW II
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Sparta Marszowice 13 35 11 2 0 67-20
2.  Spartan Skarszyn 13 31 10 1 2 67-11
3.  Sparta Wszemirów 13 28 8 4 1 68-18
4.  LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 13 27 8 3 2 47-14
5.  Błyskawica Szewce 13 23 7 2 4 38-33
6.  LKS Krościna Wielka 13 22 7 1 5 55-36
7.  Avia Ozorowice 13 18 5 3 5 32-38
8.  Płomień Wisznia Mała 13 17 5 2 6 30-34
9.  Tomtex Widawa Wrocław 13 14 4 2 7 27-41

10.  LKS Paniowice 13 14 4 2 7 27-47
11.  Sparta Będkowo 13 11 3 2 8 15-47
12.  Grom Ligota Piękna 13 11 3 2 8 27-40
13.  Błękitni Pawłów Trzebnicki 13 6 2 0 11 20-72
14.  Amesko Szczytkowice 13 3 1 0 22 14-83

KOLEJKA 13 – 17-18 LISTOPADA LKS Paniowice 6-2 Amesko Szczytkowice / LKS 
Krzyżanowice (k. Wrocławia) 3-1 Płomień Wisznia Mała / LKS Krościna Wielka 6-3 
Sparta Będkowo / Grom Ligota Piękna 2-2 Błyskawica Szewce / Sparta Skarszyn 
3-3 Sparta Wszemirów / Błękitni Pawłów Trzebnicki 0-10 Spartan Marszowice / 
Avia Ozorowice 0-0 Tomtex Widawa Wrocław / KOLEJKA 14 Amesko Szczytkowi-
ce – Tomtex Widawa Wrocław Avia Ozorowice – Spartan Marszowice Błękitni Paw-
łów Trzebnicki – Sparta Wszemirów Sparta Skarszyn – Błyskawica Szewce Grom 
Ligota Piękna – Sparta Będkowo LKS Krościna Wielka – Płomień Wisznia Mała LKS 
Krzyżanowice (k. Wrocławia) – LKS Paniowice

KLASA B 2018/2019, GRUPA: WROCłAW III
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Dąb Dobroszyce 10 24 7 3 0 23-6
2.  Victoria Zawonia 10 24 8 0 2 40-9
3.  Sokół Kaszowo 10 20 6 2 2 24-9
4.  Sokół Ujeździec Wielki 10 19 6 1 3 31-12
5.  Olimpia Bukowinka 10 17 5 2 3 22-16
6.  Grom Szczodrów 10 14 4 2 4 27-30
7.  KS Komorów 10 13 4 1 5 15-16
8.  Orzeł Biedaszków Wielki 10 12 3 3 4 20-35
9.  Sokół Ujeździec Mały 10 8 2 2 6 28-25

10.  KS Postolin 10 4 1 1 8 8-34
11.  Sokół Sokołowice 10 1 0 1 9 9-55

 KOLEJKA 13 – 17-18 LISTOPADA Pauza: Sokół Kaszowo, Dąb Dobroszyce, Sokół 
Sokołowice. Orzeł Biedaszków Wielki 0-5 Victoria Zawonia / Olimpia Bukowinka 
2-1 Sokół Ujeździec Mały / KS Komorów 1-0 Sokół Ujeździec Wielki / Grom Szczo-
drów 10-2 KS Postolin / KOLEJKA 14 Pauza: Sokół Kaszowo. Dąb Dobroszyce – KS 
Postolin Grom Szczodrów – Sokół Ujeździec Wielki KS Komorów – Sokół Ujeździec 
Mały Olimpia Bukowinka – Victoria Zawonia Orzeł Biedaszków Wielki – Sokół So-
kołowice

KLASA C 2018/2019, GRUPA: TRZEBNICA
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Masłovia Masłów 10 24 8 0 2 51-16
2.  Pirania Radziądz 10 24 8 0 2 48-27
3.  Piorun Koniowo 10 15 5 0 5 35-26
4.  Struga Czatkowice 10 15 5 0 5 33-31
5.  LZS Komorowo 10 6 2 0 8 20-39
6.  Start Bychowo 10 6 2 0 8 23-71

KOLEJKA 10 – 28 .10 Masłovia Masłów 7-0 Struga Czatkowice / LZS Komorowo 
0-3 Piorun Koniowo / Pirania Radziądz 10-1 Start Bychowo

Najlepszym zawodnikiem października akademii Polonii Trzebnica został wybrany Adam Pierzchała. Adam ma 12 
lat i jeszcze na początku października grał w drużynie młodzików Polonii występującej w V Lidze Okręgowej, gdzie 
strzelał gole jak na zawołanie – w jednym ze spotkań pokonał bramkarza rywali aż sześć razy. Te wyczyny szybko 
zostały dostrzeżone i młody piłkarz trafił do zespołu naszego klubu grającego w pierwszej lidze. Tam również radzi 
sobie świetnie. Zdobył między innymi zwycięską bramkę w wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław.      [kk]

Drużyna Polonii Trzebnica mocnym akcentem za-
kończyła rundę jesienną w IV lidze, pokonując na 
Fair Play Arenie Nysę Kłodzko aż 5:1. W przed-
ostatniej kolejce biało-niebiescy przywieźli nato-
miast cenny punkt z trudnego terenu w Świdnicy. 

Trampkarze Polonii Trzebnica zdominowali II Ligę Okręgową i wywalczyli awans do wyższej klasy rozgrywko-
wej. Młodzi piłkarze Polonii nie przegrali żadnego meczu – wygrali jedenaście spotkań i jedno zremisowali. 
Strzelili rywalom sześćdziesiąt cztery gole, a stracili tylko sześć. Zatem całkowicie zasłużenie na wiosnę zagrają 
w I Lidze Okręgowej.   [kk]

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a z z awo dnik ie m , ro d z ic ami oraz pre ze se m T SSR Po lonia Tr ze b -
nic a Kamile m Kwaśniak ie m .

▶ Tramp k ar ze Po lonii  Tr ze b nic a awansowali  do w y ż s zej  k l as y rozgr y wkowej .

▶ Ad am Pie r zc ha ł a o de b ra ł  nagro dę „ Pi ł k ar z a M ie siąc a” z rąk burmist r z a M ark a D ł u goz imy.
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9 listopada w Szkole Podstawowej 
w Boleścinie świętowaliśmy 100–le-
cie odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Akademię rozpoczęliśmy 
wspólnym odśpiewaniem „Mazur-
ka Dąbrowskiego”. Hymn wyko-
nano dokładnie o godzinie 11.11, 
w ramach akcji zorganizowanej 
przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej „Rekord dla Niepodległej”. 
Następnie uczniowie klas starszych, 
pod kierunkiem p. Małgorzaty 
Dudy i p. Anny Leszczyńskiej–Janik 
przybliżyli widzom historię naszego 
kraju – czasów, gdy Polska straci-

ła niepodległość i zniknęła na 123 
lata z map świata. Młodzi aktorzy 
w bardzo ciekawy i obrazowy spo-
sób przedstawili losy naszej Ojczy-
zny, począwszy od zaborów, aż do 
pamiętnego roku 1918 – odzyskania 
niepodległości. Podczas akademii 
odśpiewano wzruszające pieśni: 
„Mury”, „Jest takie miejsce”, „Rotę”, 
„Piechotę”, „Legiony”, „Wojenkę”. 
Apel wprowadził widzów w kli-
mat zadumy, refleksji, ale i radości 
z tego co mamy, radości z „Naszej 
Niepodległej”. Uczniowie zostali na-
grodzeni gromkimi brawami, a Pani 
Dyrektor Bogumiła Szermer podzię-
kowała im za wspaniały występ. Po 

akademii wszyscy wzięliśmy udział 
w „Marszu dla Niepodległej”, ma-
nifestując w ten sposób publicznie 
swój patriotyzm. Tego dnia odbył 

się również konkurs historyczny dla 
klas starszych. To był nasz sposób 
na 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Najważniej-

sze byśmy byli razem, razem wspo-
minali przeszłość, razem cieszyli się 
z teraźniejszości i razem mogli spo-
kojnie patrzeć w przyszłość. 

To właśnie dzisiaj w całej Polsce 
przedszkola, szkoły oraz placów-
ki oświatowe wzięły udział w akcji 
„Rekord dla Niepodległej” ogłoszo-
nej przez Minister Edukacji Naro-
dowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży 
przy Ministrze Edukacji Narodowej. 
Wszystkie Przedszkolaki z Gmin-
nego Przedszkola nr 1 im. Krasnala 

Hałabały w Trzebnicy wraz z Dyrek-
cją Przedszkola, Panią Beatą Szad-
kowską, nauczycielami oraz pra-
cownikami administracyjnymi, 9 
listopada 2018 roku o godzinie 11:11 
wspólnie zaśpiewały 4 zwrotki hym-
nu narodowego. Ogromne brawa 
należą się naszym wychowankom 
za wzorową postawę oraz znajomość 
treści śpiewanego hymnu. / Autor: 
M.Marycz, M. Hanke – Gierczak

Z okazji setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości ogłoszo-
no szkolny konkurs literacki „Ży-
czenia dla Polski”. Życzenia prozą 
i wierszem zredagowali uczniowie 
klas 4-8 i 3 gimnazjum. Spośród 
wielu wspaniałych tekstów wyłonio-
no laureatów w dwóch kategoriach 
wiekowych: klasy 4-6 oraz 7, 8 i 3 

gimnazjum. W klasach młodszych 
4-6 przyznano następujące miejsca:
I miejsce – Aleksandra Nowak klasa 
5 a, II miejsce – Marika Frankowska 
klasa 5a, III miesce – Marcel Ankiel 
klasa 4 c, Sylwia Pękalska klasa 6 a
Wyróżnienia dla: Teresy Olejniczak 
5 a, Maksymiliana Szadego 6 a, 
Hanny Warchlewskiej 6 b, W kla-
sach starszych 7, 8 i 3 gimnazjum 
wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce – Martyna Plewka kasa 7 
b, Jagoda Dunia klasa 7 a, II miejsce 
– Katarzyna Frankowska klasa 3 b 
gimnazjum, Wiktoria Walasek kla-
sa 8 b, III miejsce – Szymon Szady 
klasa 7a, Magdalena Klimek klasa 
7 b, Wyróżnienie dla Błażeja Misz-
czuka klasa 7 b, 14 listopada podczas 
szkolnej akademii z okazji Święta 
Niepodległości wszystkim wyżej 
wymienionym uczniom zostały 
wręczone dyplomy oraz nagrody 
książkowe. / Organizator konkursu 
– Barbara Szymacha

Narodowe Święto Niepodległości to 
dla nas Polaków jedno z najważniej-
szych świąt państwowych. Po 123 la-
tach niewoli i zaborów odzyskaliśmy 
wolność i niepodległość. 11 listopa-
da chcemy uczcić pamięć tych, któ-
rym zawdzięczamy własne państwo. 
Wiele dni w naszej szkole upłynęło 
w świetle 100. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Pod-
czas zajęć wychowawczych klasa VE 
przygotowała czerwone kartki z lite-

rami, które utworzyły wspaniały na-
pis 100 LAT NIEPODLEGŁA. Przy-
gotowaliśmy flagi z okazji podniosłej 
uroczystości jak i święta naszej szko-
ły. Wszyscy uczniowie z wielkim za-
angażowaniem i w dużych emocjach 
czekali na ten wielki dzień. Podczas 
Święta Szkoły, który obchodzili-
śmy 9 listopada uczniowie śpiewali 
Hymn Polski, rozwiązali bardzo 
ciekawy test wiedzy o Polsce. Wy-
korzystując wcześniej przygotowane 
litery utworzyliśmy napis 100 LAT 
NIEPODLEGŁA. / Paulina Kwak.

30 października bieżącego roku dwie 
nasze pianistki wzięły udział w kon-
cercie upamiętniającym 100-lecie 
odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Koncert, który został zorga-
nizowany przez sekcję instrumen-
tów klawiszowych w Ogólnokształ-
cącej Szkole Muzycznej I i II st. im. 
Karola Szymanowskiego we Wro-
cławiu, zatytułowano: „W hołdzie 

Rzeczypospolitej”, dlatego wszyscy 
wykonawcy grali utwory wyłącznie 
kompozytorów polskich, m. in. Fry-
deryka Chopina, Ignacego Jana Pa-
derewskiego, czy Witolda Lutosław-
skiego. W koncercie wzięło udział 
wiele szkół muzycznych z Wrocławia 
oraz okolic: – Szkoła Muzyczna I st. 
im. Grażyny Bacewicz – Wrocław, – 
Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda 
Bukowskiego – Wrocław, – Gmin-
na Szkoła Muzyczna I st. im. prof. 

Edmunda Kajdasza – Trzebnica, – 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzycz-
na I st. nr 2 im. Fryderyka Chopi-
na – Wrocław, – Państwowa Szkoła 
Muzyczna I st. im. Fryderyka Cho-
pina – Oleśnica, – Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna  I st. nr 3 im. prof. 
Marii Zduniak – Wrocław. Z naszej 
szkoły wystąpiły uczennice: – Olivia 
Davies z kl. 2: Janina Garścia – Sona-
tina C-dur op. 51 nr 1 cz. I Allegretto
naucz. mgr Justyna Maciejewska 
– Marta Biernat z kl. 5: Jan Ekier – 
Kolorowe Melodie nr I Andantino 
i nr V Vivace / naucz. mgr Sonia 
Markiewicz

Hymn

Życzenia Dla polski

niepoDległość

koncert „W hołDzie rzeczypospolitej”

100-lecie niepoDległości 

Przedszkole nr 1

SP Ujeździec Wlk.

SP nr 2

Szkoła Muzyczna

SP Boleścin

30 października w auli odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród dzie-
ciom z klas 0-3, które wzięły udział 

w Konkursie na najpiękniejszy ró-
żaniec w Szkole Podstawowej nr 1. 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom konkursu. / 
M. Wojewódka M. Budziak – Miel-
nik.

najpiękniejszy róŻaniec
SP nr 1

W październiku nasza szkoła przy-
stąpiła do akcji „I’m proud to be Po-
lish” upamiętniającej setną roczni-
cę uzyskania niepodległości przez 
Polskę. Uczniowie z klas 1-3 oraz 
4-8 i gimnazjum mieli za zadanie 
przygotować 100 pocztówek, wraz 

z życzeniami w języku angielskim, 
zwiazanych z owym wydarzeniem. 
W akcji brało udział 100 szkół 
z całej Polski. Rezultat tej wymiany 
jest widoczny na załączonym zdję-
ciu oraz przy głównym wejściu do 
szkoły. Nauczycielki zaangażowane 
w przeprowadzenie całej akcji to J. 
Gozdowska i M. Wojewódka. / Jo-
anna Gozdowska

i’m prouD to be polish
SP nr 1

Koncert patriotyczny w Szkole Muzycznej

 Występ rozpoczął się od wspól-
nego wykonania Hymnu Polskiego 
oraz Roty pod dyrekcją Wojcie-
cha Nycza przez szkolną Orkiestrę 
Dętą, szkolną Orkiestrę Smyczko-
wą, Chór szkolny, a także zespół 
wokalny Trzebnickie Kajdaszki. 
Koncert przygotowany przez Szkołę 
Muzyczną wniósł szczególną war-
tość do obchodów niepodległości, 
gdyż to właśnie muzyka i pieśni pa-
triotyczne najpełniej – obok litera-
tury, posiadły dar pokrzepienia serc 
i pielęgnowania w kolejnych poko-
leniach wiary w zwycięstwo w cza-
sach najtrudniejszych dla Polski. 
Uczniowie mistrzowsko odśpiewali 
pieśni żołnierskie, stworzone spon-
tanicznie przez szeregi walczące za 
Polskę. Trzebnickie Kajdaszki roz-
poczęły występ pieśnią „Piechota 

– Maszerują Strzelcy” (solo: Hanna 
Warszewska i Feliks Lipski), potem 
dzieci zaśpiewały „O mój rozmary-
nie” (solo: Brajan Radzio), „Pierw-
szą Kadrową” (solo: Alicja Ceban 
i Zuzanna Tass) i „Rozkwitały pąki 
białych róż” (solo: Alicja Wojtkow-
ska). Tę część koncertu – przygo-
towaną wokalnie przez Mirosława 
Owczarka i przy akompaniamencie 
Agaty Grudzień, zakończyło wzru-
szające wykonanie przez Hannę 
Plutę wraz z Trzebnickimi Kajdasz-
kami utworu „Uwierz Polsko”.
 W dalszej części wystąpił szkol-
ny chór pod dyrekcją Beaty Krzen-
ciessy, który wykonał łącznie 
pięć utworów. Występ zaczęto od 
wspólnego odśpiewania „Pierwszej 
Brygady” – wg legendy ulubionej 
pieśni żołnierskiej samego Józefa 

Piłsudskiego. Następnie chary-
zmatycznie wyśpiewano „Przyby-
li ułani pod okienko”, zaś kolejne 
utwory wniosły sporą dawkę no-
stalgii nad trudną drogą Polski do 
odzyskania niepodległości. W pio-
sence „Pytasz mnie”, występ zbio-
rowy wsparły solo Julia Bundziów, 
Sara Chmielewska, Magdalena Ba-
laszczuk oraz Sylwia Nooitgedagt. 
Z kolei przy utworze „Wolność” 
solo zaśpiewali Jakub Woźniak, 
Mikołaj Kubaszewski, Antonii 

Krasowski i Mateusz Łuszczyński. 
Przy fortepianie akompaniowa-
ła Zofia Mazurkiewicz–Styś. Na 
koniec prowadząca koncert Sonia 
Markiewicz poprosiła dyrektor 
Szkoły Muzycznej o zabranie gło-
su. Dyrektor Teresa Łuc podzię-
kowała wszystkim rodzicom oraz 
zaproszonym gościom za tak licz-
ne przybycie na uroczystość i włą-
czenie się w szkolne obchody 100. 
rocznicy odzyskania niepodle-
głości. Uczniom i towarzyszącym 

im nauczycielom pogratulowała 
z kolei zapierającego dech wystę-
pu, podkreślając jego niezwykle 
wysoki, godny szkoły muzycz-
nej, poziom artystyczny. Gromkie 
brawa publiczności potwierdziły 
powyższą pochwałę, a klasę wystę-
pu potwierdziło zdobycie dwa dni 
później przez Chór Gminnej Szko-
ły Muzycznej Grand Prix podczas 
XX Festiwalu Pieśni Patriotycznej 
w Żarowie.

[ksz]

Do ogólnonarodowego świętowania 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
przyłączyła się także Gminna Szkoła Muzyczna 
I stopnia im. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy. 
8 listopada w auli Szkoły Muzycznej zorganizo-
wany został koncert pt. „W głębokich cieniach”. 
W treści występu znalazły się utwory wokalne 
i instrumentalne, upamiętniające odrodzenie 
niepodległej Polski. 

▶ N auc z yc ie le w raz z ro d z ic ami w ys ł uc hali  w z ru s z aj ące go konce r t u .

▶ Wsp ó lne z dję c ie uc ze st ników konce r t u pat riot yc z ne go.

▶ Ut wór „Uwie r z Po ls ko” w w y konaniu H anny Plu t y w raz z Tr ze b nic k imi Kaj -
d as z k ami.
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13 listopada w Gminnym Centrum 
Kultury otwarto wystawę malarstwa 
pt. ,,Barwy jesieni". Wielkoformato-
we prace o wymiarach 70 cmx100cm 
wykonały dzieci z Pracowni Ma-
larstwa pod kierunkiem Łucji Ko-
łodziejczyk. Obrazy dziecięce są 
pięknymi kompozycjami ukazują-
cymi kontrasty jesieni. Każda praca 
wypełniona jest dużym ładunkiem 
emocjonalnym. Przepiękne dzieła 

niezwykle spodobały się odbiorcom 
podczas wernisażu. Dzieciom zło-
żono serdeczne gratulacje. Wieczór 
uświetnił słodki poczęstunek. Dum-
ni rodzice i dziadkowie wpisali do 
kroniki wystaw słowa uznania dla 
najmłodszych przyszłych artystów. 
Deszczowy wieczór rozjaśniła ciepła 
rodzinna atmosfera. Dzieciom gra-
tulujemy! Zapraszamy wszystkich 
na wystawę do Galerii Parter w GC-
KiS w Trzebnicy!

Dnia 14 listopada 2018 r. uczniowie, 

nauczyciele oraz pracownicy SP 
w Ujeźdźcu Wielkim mieli zaszczyt 
obejrzeć przepiękne „widowisko” 

poświęcone obchodom 100–lecia 
odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Uczniowie klas VII, VIII 
i III gimnazjum w mistrzowski spo-
sób wcielali się w role polskich bo-
haterów, którzy już od kilku stuleci 
walczyli o wolność naszej Ojczyzny. 
Młodzi artyści pod kierunkiem 
pani Iwony Grochowiny „przenieśli 
nas w czasy historyczne”, pokazując 
jak długo i ciężko zmagała się Pol-
ska z walką z wrogami. Począwszy 
bowiem od momentu 3 rozbiorów 
i zniknięcia Polski z mapy – po-
przez I i II wojnę światową, strajki 
w latach 60., stan wojenny w roku 
1981 – społeczeństwo polskie cały 
czas walczyło o swoje prawa i nie-
podległość. Okraszone przepiękną 
muzyką – to spektakularne wręcz 
przedstawienie niejednego z nas 
wzruszyło do łez uświadamiając, 
jak wiele już posiadamy – wywal-
czoną w końcu WOLNOŚĆ! Grom-
kie brawa dla artystów i autorki 
przedstawienia były dowodem na 
to, co poczuliśmy wtedy w naszych 
sercach. / Adrianna Pieczykolan

W piątek 26 października 2018 
r. odbył się popis klasy skrzypiec 
mgr Karoliny Cel. Młodzi skrzyp-
kowie zaprezentowali miniatu-
ry z towarzyszeniem fortepianu 
oraz duety skrzypcowe. Na scenie 

szkolnej auli zadebiutowali także 
nowi uczniowie z klasy pierwszej! 
Licznie zgromadzona publiczność 
nagradzała młodych artystów 
gromkimi brawami.:) Przy forte-
pianie akompaniowała mgr Justy-
na Maciejewska. 

Z okazji zbliżającej się 100. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez 
naszą Ojczyznę, bardzo uroczyście 
obchodzonej w tym roku jubileuszo-
wym, uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Trzebnicy, z inicjatywy 
i pod kierunkiem siostry Lilianny, 
przygotowali nabożeństwo różańco-
we połączone z refleksją o tym wiel-
kim wydarzeniu, co miało miejsce 

29 X 2018 r. w kościele pw. Św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Trzebnicy. 
Wystąpiło w nim kilkoro uczniów 
V i VIII klasy oraz absolwent naszej 
szkoły. Modlitwa różańcowa dzięk-
czynno–błagalna objęła sytuację, 
potrzeby naszej Niepodległej Polski. 
Dzieci w stosownych strojach od-
grywały krótkie scenki obrazujące 
poszczególne tajemnice radosne 
różańca. Dopełnieniem było nawią-
zujące do tego rozważanie o tema-

tyce patriotycznej – o naszej histo-
rii i doświadczeniach narodowych 
w świetle towarzyszącej nam Bożej 
opatrzności i opiece Matki Bożej, 
która – wysłuchując zanoszonych 
modlitw – przyczyniła się, jak wie-
rzymy, do nadejścia tego wielkiego 
dnia 11 listopada. Uczniowie ładnie 
zaśpiewali na wstęp i zakończenie 
pieśni religijno-patriotyczne. Siostra 
organizatorka i uczniowie – wyko-
nawcy dziękują bardzo za pomoc 
w przygotowaniu tego nabożeństwa 
oraz za liczną obecność jego uczest-
nikom, wraz z nauczycielami i Pa-
niami Dyrektorkami SP 3.

W dniach od 22 do 26 października 
br. w naszym przedszkolu odbył się 
projekt „Dni kultury zdrowotnej” 
pod hasłem „Zdrowe dzieci bo-
gactwem przyszłości”. W naszym 
przedszkolu prowadzone działania 
edukacyjne skoncentrowane były 
na pobudzaniu różnych form ak-
tywności dzieci poprzez zabawy 
tematyczne, grupowe, twórcze i kon-
strukcyjne. Na zajęciach wykonywa-
liśmy ćwiczenia ruchowe, oddecho-
we i relaksacyjne, różne formy prac 
plastycznych, których celem było 

upowszechnianie wiedzy na temat 
zdrowia i czynników zewnętrznych 
mających negatywny wpływ na na-
sze zdrowie. W wyniku tych działań 
kształtowaliśmy postawę proeko-
logiczną i poszerzaliśmy wiedzę na 
temat zasad zdrowego odżywiania 
i konsekwencjami związanymi ze 
spożywaniem zbyt dużej ilości cu-
kru i słodyczy a także jedzenie typu 
FAST FOOD. W ramach trwania 
projektu realizowaliśmy następują-
ce tematy: Piramida zdrowia, rola 
podstawowych składników odżyw-
czych, Sport to zdrowie! – o znacze-
niu aktywności fizycznej w naszym 
życiu, Dbam o siebie! – o koniecz-

ności dbania o higienę osobistą oraz 
o znaczeniu badań profilaktycznych, 
Zanieczyszczenia środowiska – jaki 
mają wpływ na nasze zdrowie. Obej-
rzeliśmy kilka ciekawych prezentacji 
o higienie, zdrowiu, zanieczyszcze-
niach, a także odbyliśmy ciekawe 
spotkania m.in. z panią pielęgniarką 
Anną Miszewską – Lubicz, z p. Iza-
belą Korpowską – Oświata Zdro-
wotna i Promocja Zdrowia, PSSE 
w Trzebnicy. Dzieci dowiedziały się 
dlaczego dbanie o zdrowie jest ta-
kie ważne i co należy robić, aby być 
zdrowym. Przedszkolaki również 
uczestniczyły w zajęciach rucho-
wych „Cross Kids”, które odbyły 
się w Gminnym Parku Wodnym – 
Trzebnica. Przygotowano dla nas za-
bawy ruchowe, ćwiczenia z piłkami 
lekarskimi oraz hantlami, a także tor 

przeszkód, który bardzo się wszyst-
kim spodobał. Dziękujemy serdecz-
nie Panu Łukaszowi Zielonce – Pre-

zesowi Parku Wodnego Zdrój oraz 
Panom prowadzącym zajęcia. / M. 
MARYCZ, M HANKE-GIERCZAK

„Tak się nudziłem gdy byłem sam. 
Teraz w przedszkolu kolegów mam.
Co dzień od rana czekam tej chwili
Gdy będą ze mną koledzy mili.” 
Dzień 25 października 2018 r. po-
zostanie na długo w pamięci przed-
szkolaków i ich rodziców z Gmin-
nego Przedszkola nr 1 im. Krasnala 
Hałabały w Trzebnicy. Właśnie tego 
dnia odbyła się ważna przedszkol-
na uroczystość – „Pasowanie na 
Przedszkolaka”. Uroczystość roz-
poczęliśmy powitaniem gości oraz 
krótkim programem artystycznym, 
w którym dzieci zaprezentowały 
swoje umiejętności wokalne i re-

cytatorskie. Po części artystycznej, 
pani Dyrektor Beata Szadkowska 
dokonała uroczystego pasowania na 
przedszkolaka dzieci z grup Pszczó-
łek, Myszek, Kotków, Żuczków, Wa-
żek, Bocianów i Żabek, kładąc na 
ramieniu każdego dziecka ołówek. 
Na twarzach przedszkolaków widać 
było powagę i dumę, że w tym dniu, 
oni są najważniejsi. Na pamiątkę tego 
wydarzenia każde dziecko otrzyma-
ło dyplom oraz kuferek słodkości. 
Nowo pasowanym przedszkolakom 
życzymy wielu sukcesów, nowych 
przyjaźni i samych radosnych chwil 
spędzonych w przedszkolu! AU-
TOR: M. Marycz, M. Hanke-Gier-
czak, M. Wyżnikiewicz

Śniadanie to najważniejszy posiłek 
dnia. Dzięki niemu nasze dzieci mają 
energię do nauki, lepiej koncentrują 
się podczas lekcji i mają siłę do za-
bawy. Po raz kolejny nasi uczniowie, 
a w tym klasy I a, I b i I c wzięły udział 
w programie edukacyjnym „Śniada-
nie Daje Moc”. Z tego powodu, w cza-
sie zajęć edukacyjnych, nauczyciele 
przekazali najmłodszym cenne infor-
macje o roli prawidłowego żywienia. 

Nauczyli też podopiecznych, jak spo-
rządzić posiłek w oparciu o 12 zasad 
zdrowego odżywiania. W organizacji 
klasowych śniadań pomagali rodzice. 
Dzięki ich staraniom na szkolnych 
ławkach pojawiły się zdrowe i smacz-
ne produkty. Do akcji włączyła się 
również szkolna pielęgniarka, która 
opowiedziała o roli produktów, któ-
re powinny znaleźć się w śniadanio-
wym jadłospisie. 8 listopada to Eu-
ropejski Dzień Zdrowego Jedzenia 
i Gotowania.

Przedstawiamy wiersz Danuty Tylus, 
aktywnej uczestniczki warsztatów 
literackich działających w ramach 
UTW Tęcza. Bardzo skondensowa-
ny – przesłanie utworu poetyckiego 
nie zależy wszak od jego długości. Tu 
autorka przedstawia stan ducha czło-
wieka, który stoi przed wyzwaniami, 
jakie niesie kolejny dzień. Wiersz 
prawdziwy i uniwersalny.

DANUTA TYLUS

Koszmarny sen
 – zadzwonił telefon?
zakołysała się moja łódka wyobraźni
tu stół – tu telefon
a między nimi cień milczenia
jak kamienna skorupa
to tylko sen
ale nastąpił kolejny dzień
i kolejna nadzieja
więc włączam radio
to mnie jeszcze trzyma

Rubryka redagowana przez Stefana 
Jurkowskiego i Annę Marię Musz. 
Osoby zainteresowane literaturą, 
a także pisaniem i publikowaniem 
własnych utworów zapraszamy na 
Warsztaty literackie do Gminnego 
Centrum Kultury w każdy WTO-
REK od godz. 9.30 (nastąpiła zmiana 
terminu).

Kącik 
wdzięczności

Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność

okienko
z wierszem

koncert

róŻaniec patriotyczny 

Dni kultury zDroWotnej

pasoWanie na przeDszkolaka 

śniaDanie Daje moc

Szkoła Muzyczna

SP nr 3

Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 1

SP nr 3 Wolontariusze ze Szkolnego Klubu 
Wolontariusza i uczniowie z klasy 
8a w ramach akcji: „Znicz dla za-
pomnianych zmarłych” udali się 
30 października pod opieką p. M. 
Wojewódki, p. M. Budziak–Mielnik 
i p. A. Kubaszewskiej na cmentarz 
przy ul. Prusickiej. Ich zadaniem 
było uporządkowanie mogił oraz 
ustawienie na nich zniczy, które 
wcześniej zostały zebrane w szkole. 

Pogoda nam dopisała, więc udało 
nam się uprzątnąć kilkanaście gro-
bów, a na pozostałych zapalić znicze 
jako wyraz naszej pamięci o zmar-
łych. W akcji wzięli udział m.in. 
nasi najmłodsi wolontariusze z klas 
4 i okazało się, że są to bardzo pra-
cowite młode osoby :) Dziękujemy 
wszystkim uczniom, którzy włączyli 
się w zbiórkę zniczy oraz wolonta-
riuszom za ich ciężką pracę i poświę-
cony czas. / M. Wojewódka

sp 1 troska o groby

barWy jesieni

SP nr 1

Sekcja malarstwo

30 października uczniowie kla-
sy pierwszej Szkoły Podstawowej 
w Masłowie w obecności Pani Na-
czelnik Wydziału Oświaty, pani dy-
rektor, nauczycieli, rodziców, całej 
społeczności uczniowskiej i przed-
szkolaków złożyli uroczyste ślubo-
wanie i zostali pasowani na uczniów 
Szkoły Podstawowej w Masłowie. 
Podczas uroczystości pierwszokla-
siści zaprezentowali wiedzę i umie-
jętności, które zdobyli w pierwszych 
miesiącach nauki w szkole. Ucznio-

wie pierwszej klasy z wielkim za-
angażowaniem recytowali wiersze 
i śpiewali piosenki. Na pamiątkę 
tego ważnego wydarzenia dzieci 
otrzymały dyplomy, legitymacje 
szkolne, upominki i słodkości. Nie 
zabrakło również pamiątkowych 
zdjęć. Następnie uczniowie udali się 
do swojej sali, gdzie czekał na nich 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. Był to dzień pełen 
emocji i wrażeń nie tylko dla samych 
dzieci, ale również dla ich rodzin, 
z całą pewnością na długo zapadnie 
w pamięci. / J. C

pasoWanie pierWszoklasistóW

SP Masłów

nasza polska niepoDległa
SP Ujeździec Wlk.

Aktywność Ruchowa na co dzień – 
spotkanie z fizjoterapeutką Domi-
niką Ociepką. W ramach Tygodnia 
Kultury Zdrowotnej, dnia 22.10., 
w auli szkolnej odbyło się spotka-
nie z Panią Fizjoterapeutką. Oprócz 
zajęć teoretycznych i oglądanej 
prezentacji, uczniowie na własnym 
przykładzie mogli dowiedzieć się co 
robią nieprawidłowo, przyczyniając 
się w dużym stopniu do wad posta-
wy i skrzywień kręgosłupa – sami 
pracują na wady postawy godzina-
mi siedząc przed telewizorem, gra-
jąc na komputerze, czy też cały czas 
korzystając z komórki. Dowiedzieli 

się również, że zbyt mało czasu spę-
dzają na dworze i unikają wszelkiego 
rodzaju sportów i aktywności fizycz-
nych. Poznali również sposoby dba-
nia o swój kręgosłup i zapobiegania 
wszelkim urazom i skrzywieniom. 
Robili również prosty test sprawdza-
jący kondycję swojego kręgosłupa. 
Potem poszczególne klasy udały się 
na sensoryczną, naturalną ścieżkę 
pobudzającą cały organizm do pra-
widłowego działania. Ze ścieżki tej 
przez cały tydzień mogli skorzystać 
wszyscy uczniowie klas 0-8. Tydzień 
Kultury zdrowotnej to również 
wspólne spacery po lesie klas z wy-
chowawcami i zbiory darów natury
-kasztanów, żołędzi i szyszek, które 

wykorzystane zostały do tworzenia 
ścieżki. Prezentacja, pokaz i konkurs 
prac plastycznych przygotowanych 
pod kierunkiem p. Moniki Bony, 
nauka trzech układów Zumby i ze-
stawu ćwiczeń śródlekcyjnych przy-
gotowanych przez p. Joannę Matwi-
szyn, zajęcia edukacyjne o zdrowiu 

prowadzone przez p. Trelę-Żelazko 
i przygotowanie przez klasy 4A,4B 
i 3BG kawiarenek z koktajlami,sałat-
kami i naturalnymi sokami. Dzię-
kuję bardzo Państwu Ociepka oraz 
wszystkim rodzicom za współudział 
w organizacji Tygodnia Kultury 
Zdrowotnej. Lidia Rojewska.

zajęcia ruchoWe
SP nr 1

Z okazji urodzin

Stanisławowi Iwańskiemu 

Siedemdziesiąt lat przeżyłeś
I nie jedno zobaczyłeś

Przeszedłeś wzloty i upadki
Lecz pamiętasz słowa matki
Żebyś zawsze mądrym był

I uczciwie zawsze żył
Więc na Twoje urodziny

Dużo zdrowia Ci życzymy
Spokój niech w Twym sercu gości

Wiele szczęścia i miłości
Radości w każdej sekundzie, 
uśmiechu w każdej minucie, 
pogody w każdej godzinie, 
szczęścia przez całe życie.

życzy żona Anna oraz
dzieci: Joanna, Magdalena 

i Aleksandra wraz z wnukami
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Informator
GmInneGo Centrum Kultury I Sportu

KULTURA GCkis ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47 pon. – pt. 7:30-20:00

WYSTAWY

Barwy jesieni Pracownia Malarstwa GCkis/Galeria Parter / 
listopad 2018 / malarstwo

Przemijanie
Marta wojtowicz / sala im. Feliksa Mułki / 
listopad-grudzień 2018 / fotografia

Wystawa malarstwa 
uczestników Warszta-
tów Terapii Zajęciowej

sala 100 / listopad - grudzień 2018 / obrazy na 
jedwabiu 

Święta w polskim domu
świąteczna instalacja w ramach trzebnickie-
go Festiwalu tradycji i obrzędów 2018 / Gale-
ria Poddasze / grudzień 2018 - styczeń 2019

Biało-czerwone
11 listopada

Artystyczna instalacja / katarzyna bel-
ska / Galeria Parter

Gwiazdka z Nieba
Pracownia Malarstwa GCkis / Galeria 
Parter / grudzień 2018-styczeń 2019 / 
malarstwo

WYDARZENIA KULTURALNE
24 listopada
/ 17:00-19:00

dyskoteka Andrzejkowa dla dzieci/ sala 
Retro/wstęp wolny

25 listopada
/ 18:00

koncert don Vasyla „Jedno jest niebo dla 
wszystkich”/ 60 zł / informacja o biletach: 71 
312 12 43

TYDZIEń MIKołAjKoWY - ZAjęcIA DLA DZIEcI

3 grudnia
/ 16:30-18:00

Czapka Św. Mikołaja wiek 12+/Pracownia 
014/ zapisy 312-09-47

5 grudnia
/ 17:00-19:00

występ sekcji teatralnej „Jednorożce” połą-
czony z kolędowaniem / sala widowiskowa

6 grudnia
/ 16:30-18:00

otwarta sekcja „kredka” wiek +5-10 lat / Przygo-
towanie ozdób choinkowych połączone z ubie-
raniem choinki / sala Retro / zapisy 312-09-47

7 grudnia
/ 17:00-19:00

zabawa Mikołajkowa dla dzieci / sala Retro / 
zapisy 312-09-47

7 grudnia
/ 18:00

trzebnicki Festiwal tradycji 2018 / boże Narodze-
nie w polskim domu/ Galeria Poddasze- GCkIs

artKAWIARNIA GCkis ul. Prusicka 12
pon. – czw. 12:00 – 20:00 / pt. – niedz. 12:00 – 22:00

każdy poniedziałek
18:00

Gry bez prądu / Art kawiarnia / wszystkich 
pasjonatów gier planszowych oraz zaintere-
sowanych tematyką RPG serdecznie zapra-
szamy! / wiek 8+, zajęcia bezpłatne

1 grudnia
/ 18:00

karaoke w Art kawiarni/ wstęp wolny/ zapra-
szamy do wspólnego śpiewania!

Miejsce dla Ciebie! organizujemy urodziny dla dzieci
szczegóły: 669 886 997

KINo
Polonia 3D

GCkis ul. Prusicka 12
tel. 71 312 12 43 (kino – biuro)
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)

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

PREMIERY W KINIE PoLoNIA

30 listopada Narodziny Gwiazdy

SPoRT Hala sportowa ul. kościelna 9
tel. 71 312 11 7  pon. – pt. 7:30 – 15:30

GoDZINY oTWARcIA oBIEKTÓW SPoRToWYcH

Stadion Miejski
FAIR PLAY ARENA
i bieżnia na Stadionie

poniedziałek – piątek / 8.00-20.00
sobota / 11:00-18:00
niedziela / nieczynny poza godzinami meczów

Gminny Obiekt Sportowo
-Rekreacyjny ul. 3 maja 2

poniedziałek – piątek / 8.00-21.30
sobota – niedziela / 12:00-19:00
tel. 605-051-204

Kompleks Boisk Orlik
ul. Oleśnicka

poniedziałek – piątek / 12:30-21:30
sobota – niedziela / 12:00-18:00
kort tenisowy nieczynny do odwołania

WYDARZENIA SPoRToWE
16 grudnia  10:45 XII Leśne Przedbiegi

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

Czwartki / 16:30 – 17:30 w 80 pomysłów dookoła biblioteki / Rynek Ratusz
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Osoby, które dostarczą rozwiązaną 
krzyżówkę do Redakcji 
Panoramy Trzebnickiej 
(ul . Prusicka 12, pok. 208), 
wezmą udział w losowaniu,

• 50 zł ufundowane przez GCKiS 
(do odbioru: ul. Prusicka 12)

TRZEBNICA    
UL. PRUSICKA 12

50zł

R E K L A M A

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 
2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że: administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica; możecie 
się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 
pod adresem: iod@um.trzebnica.pl; moje dane będą prze-
twarzane na potrzeby przekazania rozwiązania krzyżówki 
do Redakcji Panoramy Trzebnickiej i udziału w losowaniu 
zwycięscy; nie podanie danych osobowych uniemożliwi 
udział w losowaniu zwycięscy; dane będą przekazywane 
tylko na podstawie przepisów prawa; dane będą prze-
chowywane przez okres do wydania kolejnego numeru 
Panoramy: dane nie podlegają zautomatyzowanemu po-
dejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; przysługuje Pani/
Panu prawo: wycofania zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego do-
konano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; żądania 
od administratora dostępu do moich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarza-
nia; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.
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Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Teresa Konferowicz
hasło:

TRANSFORMERS WIEK ZAGŁADY

imię i nazwisko

telefon
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TVP KULTURATVP SPORT TV TRWAM 

TV6TTV

TVP 1 TVP 2 TVNPOLSAT TV 4
TV PULS

Stopklatka 

TVP INFOPOLSAT 2EUROSPORT SUPER POLSAT

TVN 7 5.15 Klan (3375 - 3377) - telenowela
 6.25 Sprawa dla reportera
 7.20 Rok w ogrodzie
 8.00 Las bliżej nas s.II (11) - magazyn
 8.25 Pełnosprawni (277) - magazyn
 8.50 Studio Raban
 9.20 Rodzinny ekspres - magazyn
 9.50 Fascynujący świat - Niezwykły 

Księżyc - fi lm dok.
 10.50 Korona królów - taka historia… (11) 

- telenowela
 11.25 Korona królów (127 - 130) - tele-

nowela
 13.35 Okrasa łamie przepisy
 14.10 Jak to działa (171) - Naukowe 

hity roku - magazyn
 14.35 Gen innowacyjności s.II (7)
 14.50 Spis treści - /30/ - felieton
 15.00 Drogi wolności (12) - Gra w zie-

lone - serial
 16.05 Skoki Narciarskie - PŚ - Kuusamo 

- konkurs indywidualny
 17.30 Teleexpress
 17.40 Skoki Narciarskie - PŚ - Kuusamo 

- konkurs indywidualny
 18.35 Jaka to melodia?
 19.30 Wiadomości
 20.05 Pogoda
 20.10 Alarm! - magazyn
 20.25 Sport
 20.30 Dziewczyny ze Lwowa s.III (38) 

- Być albo nie być - serial
 21.30 Hit na sobotę - Riddick - fi lm 

science fi ction, USA, reż. David 
Twohy, wyk. Vin Diesel, Jordi Molla, 
Matt Nable, Katee Sackhoff 

 23.40 Podwójne uderzenie - fi lm fabu-
larny, USA, reż. Sheldon Lettich, 
wyk. Jean Claude VanDamme, 
Geoff rey Lewis, Alan Scarfe

 1.35 Jaka to melodia?
 2.30 Droga do zapomnienia - dra-

mat, Australia, Wielka Brytania, reż. 
Jonathan Teplitzky, wyk. Colin Firth, 
Nicole Kidman, Stellan Skarsgaard, 
Jeremy Irvine, Hiroyuki Sanada

 4.30 Spis treści - /30/ - felieton
 4.35 Zakończenie dnia

 5.20 Koło fortuny - teleturniej
 5.55 Barwy szczęścia (1944) - serial
 6.25 Barwy szczęścia (1945) - serial
 7.00 M jak miłość (1399) - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 10.55 Pytanie na śniadanie Extra
 11.20 To je Borowicz. Podróże ze sma-

kiem - magazyn kulinarny
 11.50 Marley i ja - komedia, USA, reż. 

David Frankel, wyk. Owen Wilson, 
Jennifer Aniston, Eric Dane, Alan 
Arkin, Kathleen Turner

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny (342) - teleturniej
 15.15 XV Mazurska Noc Kabaretowa 

- Mrągowo - widowisko rozryw-
kowe

 16.25 Słowo na niedzielę - Kto rozpo-
zna króla? 

 16.35 Rodzinka.pl (250) - serial
 17.10 O mnie się nie martw - s. IX (11) 

- serial
 18.00 Panorama
 18.20 Pogoda
 18.25 Sport Telegram
 18.35 Postaw na milion - teleturniej
 19.25 Kulisy - Postaw na milion
 19.35 Lajk!
 20.05 The Voice of Poland IX seria 

- Live - widowisko muzyczne
 22.30 Sierocki na sobotę (9) - program 

rozrywkowy
 23.45 Niewierna- dramat obyczajowy, 

Francja, Niemcy,USA, 2002, reż. 
Adrian Lyne, wyk. Diane Lane, 
Richard Gere, Olivier Martinez, 
Chad Lowe

 1.55 Lincz - dramat, reż. Krzysztof 
Łukaszewicz, Agnieszka Kik, wyk. 
Leszek Lichota, Agnieszka Podsia-
dlik, Wiesław Komasa, Maciej Miko-
łajczyk, Łukasz Simlat

 3.30 Doktor Foster s.II (7) - serial
 4.25 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 9.00 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata
 9.30 Przygody Kota w butach
 10.30 Ewa gotuje
 11.10 Długo i szczęśliwie - komedia 

romantyczna, USA, 1998, reż. Andy 
Tennant, wyk. Drew Barrymore, 
Anjelica Huston, Dougray Scott

 13.45 The Story of My Life. Historia 
naszego życia

 14.45 RYJEK 2018
 17.45 Chłopaki do wzięcia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Jak wytresować smoka - fi lm anim.

 22.10 Udając gliniarzy - komedia, USA, 
2014, reż. Luke Greenfi eld, wyk. 
Jake Johnson, Damon Wayans Jr, 
Rob Riggle, Nina Dobrev

  Justin Miller i Ryan O’Malley są 
przyjaciółmi od dziecka. Justin pra-
cuje w fi rmie zajmującej się produk-
cją gier wideo, Ryan, kiedyś gwiazd 
drużyny futbolowej, nie może zna-
leźć stałej pracy. Pewnego wieczoru 
przebierają się na imprezę za poli-
cjantów. Potem ruszają w miasto. 
Wszyscy, łącznie z prawdziwymi 
funkcjonariuszami, dają się nabrać 
na ich przebranie. Przyjaciele dosko-
nale się bawią i osiągają przy okazji 
szereg rozmaitych korzyści. 

 0.35 Najemnik - fi lm sensacyjny, USA, 
2006, reż. Don E. FauntLeRoy, wyk. 
Steven Seagal, Luke Goss, Adrian 
Galley, Jacqueline Lord

 2.40 Tajemnice losu

 5.15 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.40 Mango - Telezakupy
 7.50 Szlachetna paczka 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial
 12.50 MasterChef - program rozryw-

kowy 
 14.20 Ameryka Express 
 16.00 Program rozrywkowy
 16.30 Kobieta na krańcu świata
 17.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 18.00 36,6°C - magazyn medyczny 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.44 Raport smogowy 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.00 Mam talent - program rozryw-

kowy 

 21.55 Narzeczony mimo woli - komedia,
  USA 2009, reż. Anne Fletcher, wyk. 

Sandra Bullock, Ryan Reynolds, 
Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, 
Betty White

 0.10 Transformers: Wiek zagłady 
- fi lm przygodowy, USA, Chiny 
2014, reż. Michael Bay, wyk. Mark 
Wahlberg, Stanley Tucci, Kelsey 
Grammer, Nicola Peltz, Jack Reynor

 3.35 Uwaga! - program interwencyjny 
 3.55 Moc Magii 

 6.00 Dragons’ Den - Jak zostać milio-
nerem

 7.05 Jeźdźcy smoków na końcu 
świata

 7.35 Jeźdźcy smoków na końcu 
świata

 8.05 Tom i Jerry Show
 8.30 Tom i Jerry Show
 8.55 Tom i Jerry Show
 9.30 Tom i Jerry: Magiczna fasola 

- fi lm anim.
 10.30 Policjantki i Policjanci
 13.30 STOP Drogówka
 14.35 Powrót do przyszłości, cz. 3 

- komedia sci - fi , USA, 1990, reż. 
Robert Zemeckis, wyk. Michael J. 
Fox, Christopher Lloyd, Mary Steen-
burgen, Elisabeth Shue

 17.00 Policjantki i Policjanci
 18.00 Policjantki i Policjanci
 19.00 Galileo
 20.00 Gwiazdy Kabaretu
 21.00 Sprawiedliwi - Wydział Krymi-

nalny
 22.00 Sprawiedliwi - Wydział Krymi-

nalny
 23.00 Zabójcza głębia - thriller, USA, 

2003, reż. Charles Robert Carner, 
wyk. Lou Diamond Phillips, Kristy 
Swanson, Coolio, Jaimz Woolvett

 1.00 STOP Drogówka
 2.00 Dragons’ Den - Jak zostać milio-

nerem
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.45 Ukryta prawda - magazyn oby-
czajowy

 6.50 Mango - Telezakupy
 8.55 Kryminalni - serial
 10.00 Brzydula - serial
 12.55 Beethoven V - fi lm familijny, USA 

2003, reż. Mark Griffi  ths
 15.00 Elf - komedia, USA 2003, reż. Jon 

Favreau, wyk. Will Ferrell, James 
Caan, Bob Newhart, Edward Asner, 
Mary Steenburgen

 17.10 Toy Story III - komedia, USA 2010, 
reż. Lee Unkrich, wyk. Tom Hanks, 
Tim Allen, Joan Cusack, Michael 
Keaton, Ned Beatty

 19.00 Nie kłam, kochanie - komedia 
romantyczna, Polska 2008, reż. 
Piotr Wereśniak, wyk. Piotr Adam-
czyk, Marta Żmuda - Trzebiatow-
ska, Grażyna Szapołowska, Beata 
Tyszkiewicz, Magdalena Schejbal

 21.15 To właśnie miłość - komedia 
romantyczna, Wielka Brytania, USA 
2003, reż. Richard Curtis, wyk. Hugh 
Grant, Keira Knightley, Bill Nighy, 
Colin Firth, Liam Neeson, Emma 
Thompson, Alan Rickman

 0.00 Błękitna fala II - fi lm obyczajowy, 
USA, RPA 2011, reż. Mike Elliott, 
wyk. Sascha Jackson, Elizabeth 
Matis, Ben Milliken, Sharni Vinson, 
Chris Fisher

 2.30 Moc Magii 
 4.40 Druga strona medalu - talk show

 5.45 Hotel Zacisze - serial
 6.25 Co ludzie powiedzą? - serial
 7.00 Taki jest świat
 7.50 Następny proszę!
 8.50 13 Posterunek 2 - serial
 10.05 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 15.00 XX Mazurska Noc Kabaretowa, 

Polska 2018
 16.00 Idealny facet - komedia, USA 

2005, reż. Mark Rosman, wyk. Ben 
Feldman, Chris Noth, Heather Loc-
klear, Hilary Duff , Mike O’Malley

 18.20 Prawo ciążenia - komedia, USA 
2009, reż. Lara Shapiro, wyk. Cheryl 
Hines, Chris Parnell, Lindsay Lohan

 20.00 Człowiek pies - fi lm akcji, Francja, 
Wielka Brytania, USA 2005, reż. 
Louis Leterrier, wyk. Bob Hoskins, 
Jet Li, Kerry Condon, Morgan 
Freeman, Vincent Regan

 22.00 Protektor - fi lm kryminalny, USA 
2012, reż. Boaz Yakin, wyk. Jason 
Statham, Catherine Chan, Robert 
John Burke, James Hong

 23.55 Serenity - fi lm sci - fi , USA 2005, 
reż. Joss Whedon, wyk. Adam 
Baldwin, Alan Tudyk, Chiwetel Ejio-
for, Gina Torres, Morena Baccarin, 
Nathan Fillion, Summer Glau

 2.30 Taki jest świat
 3.15 Biesiada na cztery pory roku
 3.55 Menu na miarę
 4.35 Z archiwum policji

6.00 Wygrać, przegrać albo polec 6.25 Sce-
na Śmiechu 7.25 Komisarz Rex - serial 9.20 
Stawka większa niż życie cz. 3 - 4 - serial 
12.05 Allo, Allo - serial 13.00 I uderzył grom 
- fi lm sci - fi   15.20 Niania w  akcji - kome-
dia 17.50 Poirot: Pierwsze, drugie… zapnij mi 
obuwie - fi lm kryminalny, Wlk.Brytania 20.00 
Córka - horror 22.10 Daybreakers: Świt - hor-
ror 0.10 Opowieść podręcznej - serial 1.20 
Opowieść podręcznej - serial 

10.00 Expressowy Raport Turbo 10.10 Su-
perfoods 10.40 Drzewo marzeń 11.45 Damy 
i wieśniaczki. PL 12.50 Kraksa TV 13.25 Krak-
sa TV 13.55 Gogglebox. Przed Telewizorem 
14.55 Ostre cięcie 15.45 Express 16.05 Damy 
i wieśniaczki. Rosja 17.15 Azja na ostro 17.45 
Express 18.05 Druga twarz 19.05 Nauka jaz-
dy 19.45 Express 20.00 Usterka 21.10 Pięk-
ne i odważne 22.00 Made in Maroko - serial 
22.45 Gogglebox. Przed Telewizorem

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Benny Hill 
8.15 Galileo 9.20 Pan Peabody i Sherman 
Show 11.25 Mój tata Scrooge - fi lm familijny 
13.05 Dziewczyna kontra potwór - komedia 
15.00 9. miesiąc 16.00 Quest - fi lm sensacyj-
ny 18.00 Śmierć na talerzu 19.00 STOP Dro-
gówka 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne 
zagadki Nowego Jorku 23.00 Prywatne spo-
tkania z gwiazdami, Francja, 2011 1.00 Galileo: 
Tajemnicze historie 2.00 Włatcy móch

5.45 Piłka nożna - Liga Narodów. skróty me-
czów. Włochy - Polska, Polska - Portugalia 
i Polska - Włochy 6.50 Kapitan Tsubasa (132) 
- serial 7.25 Łyżwiarstwo szybkie - PŚ - To-
makomai - dz. 2 11.00 Stan futbolu - ma-
gazyn 12.25 Biegi narciarskie - PŚ, Kuusamo 
- sprint kobiet 14.15 Tenis ziemny - Puchar 
Davisa - Finał. Francja - Chorwacja gra deblo-
wa 15.50 Skoki Narciarskie - PŚ - Kuusamo 
- konkurs indywidualny 16.30 Skoki Narciar-
skie - PŚ - Kuusamo - konkurs indywidualny 
19.20 Strzelectwo - Polish Open - Białystok 
- relacja 21.00 Tenis ziemny - Puchar Davi-
sa - Finał. Francja - Chorwacja gra deblowa 
22.00 Sportowy Wieczór 22.40 Skoki Nar-
ciarskie - PŚ - Kuusamo - konkurs indywidu-
alny 0.25 Hokej na lodzie - NHL 2018 - skró-
ty meczów 1.00 Hokej na lodzie - NHL 2018: 
Montreal Canadiens - Boston Bruins 27 

8.30 Piłka nożna. MŚ kobiet U - 17, Urugwaj 
9.45 Skoki narciarskie. PŚ, Ruka kwalifi kacje 
10.45 Kombinacja Norweska. PŚ, Ruka 12.00 
Biegi narciarskie. PŚ, Ruka 14.15 Kombinacja 
Norweska. PŚ, Ruka 15.30 Narciarstwo Alpej-
skie. PŚ, Killington, Stany Zjednoczone Gigant 
kobiet 16.30 Skoki narciarskie. PŚ, Ruka kon-
kurs indywidualny 18.30 Narciarstwo Alpej-
skie. PŚ, Killington, Stany Zjednoczone Gigant 
kobiet, 2. przejazd 20.00 Narciarstwo Alpej-
skie. PŚ, Lake Louise, Kanada Zjazd mężczyzn 
21.45 Skoki narciarskie. PŚ, Ruka konkurs in-
dywidualny 22.30 Curling. Mistrzostwa Eu-
ropy, Estonia Finał kobiet 23.30 Curling. Mi-
strzostwa Europy, Estonia Finał mężczyzn 
0.30 Skoki narciarskie. PŚ, Ruka konkurs indy-
widualny 1.30 Kombinacja Norweska. PŚ, Ru-
ka 2.00 Kombinacja Norweska. PŚ, Ruka 2.30 
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Killington

6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o kasę 8.00 
Nasz nowy dom 9.00 Dlaczego ja? 12.00 Dla-
czego ja? 13.00 Dlaczego ja? 14.00 W rytmie 
serca 15.00 Nasz nowy dom 16.00 MY3 
16.30 MY3 17.00 Wystarczy chcieć 17.30 
Malanowski i Partnerzy 18.00 Malanow-
ski i Partnerzy 18.30 Malanowski i Partne-
rzy 19.00 Ewa gotuje 19.30 Ach co to był za 
ślub 20.05 Wydarzenia 20.45 Niebezpiecz-
ny człowiek - fi lm sensacyjny, USA, 2009, 
reż. Keoni Waxman, wyk. Steven Seagal, Mi-
ke Dopud, Marlaina Mah, Witalij Krawczen-
ko 22.45 Punisher: Strefa wojny - fi lm sci - fi , 
USA, 2008, reż. Lexi Alexander, wyk. Ray Ste-
venson, Dominic West, Colin Salmon, Way-
ne Knight 0.55 Kabaretowa Ekstraklasa 1.50 
Wydarzenia 2.30 Magicy z ulicy 3.00 Wystar-
czy chcieć 3.30 Echo lasu 4.00 Gra w ciemno 
5.00 Ach co to był za ślub 5.35 Górale 

6.00 Powiedz TAK! 7.00 SuperLudzie 7.30 
Scooby Doo i Brygada Detektywów 9.30 Jak 
rozpętałem II wojnę światową cz. 3 - Wśród 
swoich - komedia 11.00 Małe Wielkie Marze-
nia 11.30 SuperLudzie Extra 11.45 Uratować 
Mikołaja! - fi lm familijny 13.40 Ania z Zielo-
nego Wzgórza: Dalsze dzieje (2/2) - fi lm fa-
milijny 16.05 Piękny umysł - dramat, USA, 
2001, reż. Ron Howard 19.00 Top wtop 19.30 
Taxi kasa 20.00 Pokonaj najszybszego - fi lm 
akcji, USA, 2003, reż. Reggie Rock Bythewo-
od, wyk. Laurence Fishburne, Derek Luke, Kid 
Rock 22.15 Wojna i pokój 23.15 Rozmowy 
nocą - komedia romantyczna, Polska, 2008, 
reż. Maciej Żak 1.20 Kabaretowa Ekstraklasa 
2.00 Gliniarze 3.00 Malanowski i Partnerzy 
3.30 Malanowski i Partnerzy 4.00 Malanow-
ski i Partnerzy 4.30 Malanowski i Partnerzy 
5.00 Ameryka marzeń 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy 
co pół godziny 13.59 Serwis Info weekend 
14.22 Pogoda 14.29 Serwis Info weekend 
14.59 Serwis Info weekend 15.23 Pogoda 
15.29 Serwis Info weekend 16.00 Panora-
ma Info 16.49 Pogoda 17.00 Studio Wschód 
- magazyn 17.30 Teleexpress 17.34 Te-
leexpress Extra 18.00 Panorama 18.16 Ser-
wis Info weekend 18.30 Młodzież kontra 
19.18 Serwis Info weekend 19.30 Wiado-
mości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 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 publicy-
styczny 0.50 Wiadomości 1.18 Gość Wiado-
mości 1.45 Minęła 20ta 2.45 Nie da się ukryć 
- magazyn 3.13 Flesz Info Wieczór 3.30 Z bli-
ska - Polski Schindler - magazyn 

12.50 Porady Medyczne Bonifratrów 13.20 
Siódmy sakrament 13.45 Ocalić od zapo-
mnienia 13.55 Święty na każdy dzień 14.00 
Ziemia Obiecana 14.55 Siewca nadziei 15.30 
Wierzę w  Boga 15.45 Spotkania z  ekolo-
gią 16.00 Informacje dnia 16.10 Serce Afryki 
16.40 Legendy - klasyki niepodległości 17.00 
Z Parlamentu Europejskiego 17.30 Okiem ka-
mery 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje 
dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 
Przegląd Katolickiego Tygodnika “Niedziela” 
19.30 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza 
19.45 Modlitwa z  telefonicznym udziałem 
dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogór-
ski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt 
Widzenia 22.00 Król Dawid 22.55 Kartka 
z kalendarza 23.00 100 cudownych miejsc na 
świecie 23.10 Żywe kamienie 

7.00 Nienasyceni 12 - magazyn 7.25 Teledy-
ski 7.50 Informacje kulturalne 8.05 Tygodnik 
Kulturalny 8.55 Filmowa Polska - Królowa 
Bona - serial 10.00 Piosenki Warsa w Piw-
nicy pod Baranami - widowisko 11.05 Szla-
kiem Kolberga - Alicja Węgorzewska - repor-
taż 11.40 Sztuka Niemiec - W cieniu Hitlera 
- esej dok. 12.45 Prymas. Trzy lata z Tysiąca 
- dramat 14.40 Smutne potwory - fi lm anim. 
15.20 Wydarzenie aktualne 16.05 Rent - mu-
sical, USA 18.30 Bez stałego adresu - Bob Dy-
lan, cz. 2 - fi lm dok. 20.20 Bilet do kina - Ra-
in Man - dramat, USA 22.40 Dranie w kinie 
- magazyn 23.25 The Cure. Trilogy - Live In 
Berlin - koncert, Wielka Brytania 0.30 Scena 
Alternatywna w Opolu - Krzysztof Zalewski 
- koncert 1.00 Ziarno prawdy - fi lm krymi-
nalny 3.00 Present Performance 3.40 Wpływ 
księżyca - fi lm fabularny, USA

Sobota, 24.11.2018
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TVP INFOPOLSAT 2EUROSPORT SUPER POLSAT

TVN 7 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 8.00 Tydzień
 8.35 Las bliżej nas s.II (12) - magazyn
 9.00 Ziarno
 9.35 Weterynarze z sercem - /57/
 10.05 Zakochaj się w Polsce (93) - Żywe 

Muzeum Piernika w Toruniu 
 10.30 Leśniczówka (57 - 59) - serial
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.45 Sekrety mnichów - Rytuał i głę-

bia - rozmowa
 13.00 Drogi wolności - kulisy serial
 13.10 BBC w Jedynce - Dziki Meksyk, 

cz. 1. Górskie światy
 14.10 Sonda 2 - Manipulacje
 14.35 Spis treści - /31/ - felieton
 14.45 Big Music Quiz - teleturniej
 15.40 Drogi wolności - spotkanie 

z historią (13) - felieton
 15.50 The Wall. Wygraj marzenia 

- /46/ - teleturniej
 16.45 Skoki Narciarskie - PŚ - Kuusamo 

- konkurs indywidualny
 16.55 Teleexpress
 17.00 Skoki Narciarskie - PŚ - Kuusamo 

- konkurs indywidualny
 19.30 Wiadomości, Pogoda, Sport
 20.10 Drogi wolności (13) - Dziew-

czynka z zapałkami - serial
 21.15 Rolnik szuka żony seria V (11) 

- reality show
 22.20 Zakochana Jedynka - Już za tobą 

tęsknię - fi lm obyczajowy, Wielka 
Brytania, reż. Catherine Hardwicke, 
wyk. Toni Collette, Drew Barrymore, 
Dominic Cooper, Jacqueline Bisset

 0.20 Riddick - fi lm science fi ction, USA, 
reż. David Twohy, wyk. Vin Diesel, 
Jordi Molla, Matt Nable, Katee Sac-
khoff 

 2.25 Podwójne uderzenie - fi lm fabu-
larny, USA, reż. Sheldon Lettich, 
wyk. Jean Claude VanDamme, 
Geoff rey Lewis, Alan Scarfe

 4.15 Spis treści - /31/ - felieton
 4.20 Zakończenie dnia

 5.15 Słowo na niedzielę - Kto rozpo-
zna króla? 

 5.20 Barwy szczęścia (1946 - 1948) 
- serial

 7.00 M jak miłość (1400) - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 10.50 Rodzinne oglądanie - Wielka 

rafa koralowa (1) - serial dok.
 11.50 Gwiazdy w południe - Lawrence 

z Arabii, cz. 2 - fi lm fabularny, 
USA, Wielka Brytania, reż. David 
Lean

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny (343) - teleturniej
 15.10 Rodzinka.pl (250) - serial
 15.45 The Voice of Poland IX seria 

- Live - widowisko muzyczne
 18.00 Panorama, Pogoda, Sport
 18.35 Na dobre i na złe (721) - serial
 19.35 Zakupy pod kontrolą s.II - reality 

show
 20.05 Quantum of Solace - fi lm sensa-

cyjny, USA, reż. Marc Forster, wyk. 
Daniel Craig, Olga Kurylenko, Judi 
Dench, Mathieu Amalric, Giancarlo 
Giannini

 22.00 Kino bez granic - Nieulotne - fi lm 
obyczajowy, Polska, Hiszpania, reż. 
Jacek Borcuch, wyk. Jakub Gierszał, 
Magdalena Berus, Andrzej Chyra, 
Joanna Kulig, Hovik Keuchkerian, 
Juanjo Ballesta, Angela Molina, 
Tadeusz Bradecki, Halina Skoczyń-
ska, Elżbieta Karkoszka

 23.40 Pod elektrycznymi chmurami 
- fi lm fabularny, Rosja, Ukraina, 
Polska, reż. Aleksiej German jr, wyk. 
Louis Franck - Pietr, Merab Nini-
dze - Nikołaj, Wiktoria Korotkowa 
- Sasza, Piotr Gąsowski

 2.05 Quantum of Solace - fi lm sensa-
cyjny, USA, reż. Marc Forster, wyk. 
Daniel Craig, Olga Kurylenko, Judi 
Dench, Mathieu Amalric, Giancarlo 
Giannini

 3.55 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.40 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata
 9.10 Epoka lodowcowa: Mamucia 

Gwiazdka - fi lm anim.
 11.35 Cziłała z Beverly Hills 3 - fi lm 

familijny, USA, 2012, reż. Lev L. Spiro, 
wyk. Odette Annable, Frances Fisher, 
Madison Pettis, Ashley Boettcher

  - Kolejne przygody sympatycz-
nego psiaka o imieniu Papi, a także 
jego przyjaciół i rodziny. Tym razem 
przyjazny czworonóg wyrusza na 
wakacje do ekskluzywnego spa 
dla psów. Niestety nawet w tak 
pięknym miejscu dobra zabawa 
nie może trwać wiecznie. Pewnego 
dnia okazuje się bowiem, że naj-
młodszy członek psiej paczki, szcze-
niak o imieniu Rosa, cierpi na depre-
sję. Uroczego malucha nie cieszy już 
zabawa w towarzystwie przyjaciół, 
a w dodatku odnosi wrażenie, że 
cały jej czar nagle zniknął. 

 13.15 Jak wytresować smoka - fi lm anim.
 15.30 Duże dzieci - komedia, USA, 2010, 

reż. Dennis Dugan, wyk. Adam San-
dler, David Spade, Rob Schneider, 
Kevin James 

 17.35 Nasz nowy dom
 18.40 Dom pełen życia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 23.05 Ślad
 1.05 Doktor Strange - fi lm sci - fi , USA, 

2016, reż. Scott Derrickson, wyk. 
Benedict Cumberbatch, Chiwetel 
Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict 
Wong

 3.40 Tajemnice losu

 5.20 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.45 Mango - Telezakupy
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Kobieta na krańcu świata
 11.35 Co za tydzień - magazyn 
 12.10 Diagnoza - serial
 13.10 Mam talent - program rozryw-

kowy 
 15.05 Top Model - program rozrywkowy 
 16.05 Minionki - komedia, USA 2015, 

reż. Kyle Balda, Pierre Coffi  n, 
wyk. Sandra Bullock, Jon Hamm, 
Michael Keaton, Alison Janney, 
Steve Coogan, Geoff rey Rush, 
Steve Carell

 18.00 Domowe rewolucje 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.44 Raport smogowy 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.00 MasterChef - program rozryw-

kowy 
 21.30 Pod powierzchnią - serial

 22.30 Avengers: Czas Ultrona - fi lm 
przygodowy, USA 2015, reż. Joss 
Whedon, wyk. Robert Downey Jr, 
Chris Hemsworth, Mark Ruff alo, 
Chris Evans, Scarlett Johansson, 
Jeremy Renner, James Spader, 
Samuel L. Jackson, Don Cheadle, 
Aaron Taylor - Johnson, Elizabeth 
Olsen, Paul Bettany, Cobie Smulders, 
Anthony Mackie, Hayley Atwell, 
Idris Elba, Andy SerkisDon Cheadle

 1.30 Narzeczony mimo woli - kome-
dia, USA 2009, reż. Anne Fletcher

 3.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 4.05 Moc Magii 

 6.00 Dragons’ Den - Jak zostać milio-
nerem

 7.05 Jeźdźcy smoków na końcu 
świata

 8.00 Dzielna Mysz
 8.10 Pies na wagę diamentów 

- komedia familijna, USA, 2008
 10.30 Galileo
 12.35 Powrót do przyszłości, cz. 3 

- komedia sci - fi , USA, 1990, reż. 
Robert Zemeckis, wyk. Michael J. 
Fox, Christopher Lloyd, Mary Steen-
burgen, Elisabeth Shue

 15.00 Mistrz kierownicy ucieka, cz. 1 
- komedia sensacyjna, USA, 1977, 
reż. Hal Needham, wyk. Burt Rey-
nolds, Sally Field, Jerry Reed, Jackie 
Gleason

 17.00 Quest - fi lm sensacyjny, USA, 
1996, reż. Jean - Claude Van 
Damme, wyk. Jean - Claude Van 
Damme, Roger Moore, James 
Remar, Janet Gunn

 19.00 Galileo
 20.00 Wiking - dramat historyczny, Rosja, 

2016, reż. Andrey Kravchuk, wyk. 
Daniła Kozłowskij, Maksim Sucha-
now, Anton Adasinsky, Swietłana 
Chodczenkowa

 22.55 Sprawiedliwi - Wydział Krymi-
nalny

 0.55 Tuż przed tragedią
 2.00 Dragons’ Den - Jak zostać milio-

nerem
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów

 5.25 Ukryta prawda - magazyn oby-
czajowy

 6.25 Mango - Telezakupy
 8.30 Kryminalni - serial
 10.30 Brzydula - serial
 13.20 Dziewczyna z marzeniami - fi lm 

obyczajowy, USA 2009
 15.40 Dzika lokatorka - komedia, USA 

1992, reż. Frank Oz, wyk. Steve 
Martin, Goldie Hawn, Dana Delany, 
Julie Harris, Donald Moff at, Peter 
MacNicol

 17.50 Nie kłam, kochanie - komedia 
romantyczna, Polska 2008, reż. 
Piotr Wereśniak, wyk. Piotr Adam-
czyk, Marta Żmuda - Trzebiatow-
ska, Grażyna Szapołowska, Beata 
Tyszkiewicz, Magdalena Schejbal, 
Tomasz Karolak, Sławomir Orze-
chowski, Tamara Arciuch, Joanna 
Liszowska

 20.00 World War Z - fi lm S - F, USA 
2013, reż. Marc Forster, wyk. Brad 
Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz, 
James Badge Dale, Ludi Boeken, 
Matthew Fox

 22.30 U - 571 - fi lm wojenny, Francja/
USA 2000, reż. Jonathan Mostow, 
wyk. Matthew McConaughey, Bill 
Paxton, Harvey Keitel, Jon Bon Jovi, 
David Keith, Thomas Kretschmann

 0.50 Sposób na morderstwo - serial
 1.50 Moc Magii 
 4.05 Druga strona medalu - talk show

 5.55 Flash - serial
 8.35 Przygody Merlina - serial
 10.25 Następny proszę!
 11.30 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Jorinde i Joringel - fi lm 
familijny, Niemcy 2011

 12.40 Piękna i bestia - fi lm familijny, 
Francja, Niemcy 2014

 14.55 True Knight - fi lm familijny, Czechy
 16.40 Garbi: Super bryka - fi lm fami-

lijny, USA 2005, reż. Angela Robin-
son, wyk. Lindsay Lohan, Michael 
Keaton, Matt Dillon, Breckin Meyer, 
Justin Long

 18.40 Sezon na misia 2 - fi lm anim.
 20.00 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia,
  Polska 2002, reż. Jacek Bromski, 

wyk. Cezary Pazura, Anna Przybyl-
ska, Ewa Kasprzyk, Katarzyna Figura, 
Andrzej Grabowski, Krzysztof Pie-
czyński, Krzysztof Kowalewski

 22.10 Sztos 2 - komedia sensacyjna, Pol-
ska 2011, reż. Olaf Lubaszenko, wyk. 
Bogusław Linda, Borys Szyc, Cezary 
Pazura, Edward Lubaszenko, Jan 
Nowicki

 0.10 Ukryta tożsamość - serial
 1.05 Dyżur
 1.45 Z archiwum policji
 2.05 Biesiada na cztery pory roku
 2.45 Taki jest świat
 3.20 Na jedwabnym szlaku
 4.05 Menu na miarę
 4.40 Z archiwum policji

6.00 Wygrać, przegrać albo polec 6.20 Sce-
na Śmiechu 7.20 Komisarz Rex - serial 10.20 
Klara i  wszystko jasne - serial 11.20 Przygo-
dy Merlina - Słodkich snów - serial 13.25 
Przesyłka specjalna - komedia 15.25 Hidalgo 
- ocean ognia - fi lm przygodowy 18.00 Taj-
na agentka - komedia 20.00 Kosmiczne jaja 
- komedia sci - fi  22.00 Dzień świra - kome-
diodramat  3.05 Człowiek prezydenta 2 - fi lm 
akcji 4.55 Niania - serial 

10.00 Expressowy Raport Turbo 10.10 Defac-
to 10.40 Dżentelmeni i wieśniacy 11.35 Dzie-
ciaki miliarderów 12.40 Wojny magazynowe 
13.40 Zamiana żon 14.45 Gogglebox. Przed 
Telewizorem 15.45 Express 16.00 Piękne 
i odważne 16.45 Nauka jazdy 17.45 Express 
18.05 Usterka 19.45 Express 20.00 Defacto 
21.30 Dżentelmeni i wieśniacy 22.30 Kossa-
kowski. Wtajemniczenie 23.00 Królowe życia 
- serial 23.40 Damy i wieśniaczki. Rosja 

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Benny Hill 
8.10 Galileo 9.20 Dziewczyna kontra potwór 
- komedia 11.00 Rendezvous - dramat przy-
godowy 13.00 Policjantki i Policjanci 17.00 Sa-
murajowie nieba - fi lm wojenny, 20.00 Gali-
leo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 
Jorku 23.00 Nimfa - horror, Serbia, 2014, reż. 
Milan Todorovic, wyk. Kristina Klebe, Franco 
Nero, Natalie Burn, Dragan Micanović 1.00 
Galileo: Tajemnicze historie

5.55 Kapitan Tsubasa (133) - serial 6.30 Ły-
żwiarstwo szybkie - PŚ - Tomakomai  10.55 
Biegi narciarskie - PŚ, Kuusamo - 10km klas. 
kobiet 12.05 Hokej na lodzie - NHL 2018: 
Montreal Canadiens - Boston Bruins 27 13.00 
Tenis ziemny - Puchar Davisa - Finał. Fran-
cja - Chorwacja 16.20 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Kuusamo - konkurs indywidualny 17.00 
Skoki Narciarskie - PŚ - Kuusamo - konkurs 
indywidualny 19.45 Łyżwiarstwo fi gurowe 
- Grand Prix - Grenoble - Gala medalistów 
6/7 21.45 Sportowy Wieczór 22.25 Skoki 
Narciarskie - PŚ - Kuusamo - konkurs indy-
widualny 0.15 Tenis ziemny - Puchar Davisa 
- Finał. Francja - Chorwacja 4.gra singlowa 
1.15 Łyżwiarstwo szybkie - PŚ - Tomakomai 
- dz. 3, Holandia 3.05 Boks - mecz towarzy-
ski mężczyzn. Polska - Rosja 5.10 Sportowy 
Wieczór 5.40 Zakończenie dnia 

8.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Killington, 
Stany Zjednoczone Gigant kobiet, 2. przejazd 
9.00 Kombinacja Norweska. PŚ, Ruka 9.30 
Kombinacja Norweska. PŚ, Ruka 10.45 Biegi 
narciarskie. PŚ, Ruka, Finlandia 10 km kobiet 
stylem klasycznym 11.30 Skoki narciarskie. 
PŚ, Ruka konkurs indywidualny 12.15 Biegi 
narciarskie. PŚ, Ruka, Finlandia 15 km męż-
czyzn stylem klasycznym 13.15 Narciarstwo 
Alpejskie. PŚ, Killington 14.00 Kombinacja 
Norweska. PŚ, Ruka 15.45 Narciarstwo Alpej-
skie. PŚ, Killington 17.00 Skoki narciarskie. PŚ, 
Ruka konkurs indywidualny 19.00 Narciar-
stwo Alpejskie. PŚ, Killington, Stany Zjedno-
czone Slalom kobiet, 2. przejazd 20.00 Nar-
ciarstwo Alpejskie. PŚ, Lake Louise, Kanada 
Supergigant mężczyzn 21.40 Skoki narciar-
skie. PŚ, Ruka konkurs indywidualny 22.45 
Piłka nożna. MŚ kobiet U - 17, Urugwaj

6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o ka-
sę 8.00 Nasz nowy dom 9.00 Dzień, który 
zmienił moje życie 13.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie 14.00 Przyjaciółki 15.00 Nasz 
nowy dom 16.00 W bliskim planie 17.00 Su-
perLudzie 17.30 Oblicza Ameryki 18.00 Ma-
lanowski i Partnerzy 18.30 Malanowski i Part-
nerzy 19.00 Ewa gotuje 19.30 Magicy z ulicy 
20.05 Wydarzenia 20.45 Punisher: Strefa 
wojny - fi lm sci - fi , USA, 2008, reż. Lexi Ale-
xander, wyk. Ray Stevenson, Dominic West, 
Colin Salmon, Wayne Knight 22.55 Krwawy 
biznes - fi lm sensacyjny, Kanada, 2015, reż. 
Ernie Barbarash 1.05 Kabaretowa Ekstrakla-
sa 1.50 Wydarzenia 2.30 Magicy z ulicy 3.00 
Wystarczy chcieć 3.30 Echo lasu 4.00 Santo 
Subito - Cantobiografi a Jana Pawła II. Kon-
cert Wielkanocny Piotra Rubika 5.00 Drwale 
5.35 Ciemna strona miasta 

6.00 Powiedz TAK! 7.00 Pozytywka Super-
Magazyn 7.30 Scooby Doo i Brygada De-
tektywów 8.35 Ania z Zielonego Wzgórza: 
Dalsze dzieje (2/2) - fi lm familijny 11.00 Su-
perLudzie 11.35 Piękny umysł - dramat 14.15 
Kabaretowa Ekstraklasa 14.45 Sport w Super 
Polsacie 17.00 Świat według Kiepskich 18.00 
Kabaretowa Ekstraklasa 18.30 Jak rozpęta-
łem II wojnę światową cz. 3 - Wśród swoich 
- komedia, Polska, 1970, reż. Tadeusz Chmie-
lewski, wyk. Wirgiliusz Gryń, Joanna Jędryka, 
Marian Kociniak, Kazimierz Fabisiak 20.00 
Rozmowy nocą - komedia romantyczna, 
Polska, 2008, reż. Maciej Żak 22.00 Wojna 
i pokój 23.00 Festiwal Weselnych Przebojów 
- Mrągowo 2017 0.50 Gliniarze 1.50 Gliniarze 
2.50 Malanowski i Partnerzy 3.20 Malanow-
ski i Partnerzy 4.20 Kabaretowa Ekstraklasa 
5.30 Wystarczy chcieć 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy 
co pół godziny 13.59 Serwis Info weekend 
14.29 Serwis Info weekend 14.52 Pogoda 
15.00 To jest temat - magazyn 15.30 Kościół 
z bliska 16.00 Panorama Info 16.49 Pogoda 
17.15 Teleexpress Extra 17.32 Teleexpress na 
deser 17.47 Serwis Info weekend 18.00 Te-
leexpress 18.16 Serwis Info weekend 18.30 
Studio Zachód - magazyn 19.00 Z bliska 
- magazyn 19.15 Serwis Info weekend 19.30 
Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 
Minęła 20ta 21.00 W pełnym świetle - ma-
gazyn 21.24 Flesz Info Wieczór 21.40 Studio 
LOTTO 21.49 Strefa starcia 23.00 INFO Wie-
czór 23.30 Nie da się ukryć Extra 0.00 Serwis 
Info weekend 0.20 Woronicza 17 1.20 Kobie-
cym okiem - magazyn 1.55 Wiadomości 2.23 
Gość Wiadomości 2.50 Minęła 20ta 3.50 
W pełnym świetle - magazyn

11.35 Królewna Śnieżka 12.00 Anioł Pański 
z  Ojcem Świętym Franciszkiem 12.20 Wieś 
- to też Polska 13.30 Papież Polak do Roda-
ków 14.05 Siedem - cztery 15.00 Święty na 
każdy dzień 15.05 Śladami apostoła Paw-
ła 15.50 100  cudownych miejsc na świecie 
16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert życzeń 
17.00 Tam, gdzie Bóg płacze 17.30 Okiem 
kamery 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje 
dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 
Retrospekcja 19.30 Moja katolicka rodzi-
na 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogór-
ski 21.20 Informacje dnia 21.40 Święta Klara 
- roślinka św.  Franciszka 22.35 Kartka z  ka-
lendarza 22.40 Tydzień z Ziemi Świętej 23.00 
Jak my to widzimy - z  daleka widać lepiej 
23.30 Legendy - klasyki niepodległości 23.50 
100 cudownych miejsc na świecie 

7.00 Antyfonie - Kasety - fi lm dok. 7.25 Tele-
dyski 7.50 Dranie w kinie - magazyn 8.35 An-
gielskie śniadanie - Pan wzywał, Milordzie? 
- Trzy Wazony sezon II - serial 9.35 Śladami 
wielkich kompozytorów - Śladami Off enba-
cha - fi lm dok. 10.40 Trzeci punkt widzenia 
11.20 Hydrozagadka - fi lm TVP 12.45 Bilet do 
kina - Rain Man - dramat, USA 15.05 Chuli-
gan Literacki 15.40 Z Krzysztofem Penderec-
kim rozmawia Marcin Gmys 16.25 Krzysztof 
Penderecki - II Koncert skrzypcowy “Me-
tamorfozy” 17.15 Niedziela z… rolami Jana 
Himilsbacha - Rejs - komedia 19.25 Niedziela 
z… - Party przy świecach - fi lm TVP 20.35 Pa-
norama kina polskiego - Zero - dramat 22.35 
Trzeci punkt widzenia 23.05 Dokument.pl 
- Miłość - fi lm dok. 0.50 Scena alternatywna 
- MIN t 1.30 Kino nocne - W ciemności - dra-
mat, Polska, Kanada, Niemcy 

Niedziela, 25.11.2018
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TVP INFOPOLSAT 2EUROSPORT SUPER POLSAT

TVN 7 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.30 Alarm! - magazyn
 8.55 Ranczo s.VIII (92) - Radio Mam-

rot - serial
 9.50 Komisarz Alex s.II (14) - Morder-

cze lato - serial
 10.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 11.30 Korona królów - taka historia… (11) 

- telenowela
 12.00 Wiadomości
 12.15 Agrobiznes
 12.30 Agropogoda - magazyn
 12.40 Magazyn Rolniczy 
 12.55 BBC w Jedynce - Dziki Meksyk, 

cz. 1. Górskie światy
 14.00 Elif s.II (373) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Alarm! - magazyn
 15.35 Okrasa łamie przepisy - magazyn
 16.05 Wieczna miłość (65) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Jaka to melodia?
 18.00 Klan (3380) - telenowela
 18.30 Korona królów (131) - telenowela
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.30 Wiadomości, Pogoda, Sport
 20.30 Leśniczówka (60) - serial
 21.00 Teatr Telewizji - Wyzwolenie 

- spektakl teatralny, reż. Maciej 
Prus, wyk. Piotr Adamczyk, Maja 
Komorowska, Gustaw Holoubek, 
Olgierd Łukaszewicz, Jerzy Trela

 22.25 Dekalog - Siedem - fi lm TVP, Pol-
ska, reż. Krzysztof Kieślowski, wyk. 
Anna Polony, Maja Berełkowska, 
Władysław Kowalski, Bogusław 
Linda, Artur Barciś, Bożena Dykiel

 23.35 Wieniawa - fi lm dokumentalny
 0.50 Już za tobą tęsknię - fi lm obycza-

jowy, Wielka Brytania, reż. Cathe-
rine Hardwicke, wyk. Toni Collette, 
Drew Barrymore, Dominic Cooper, 
Jacqueline Bisset

 2.50 Pod opieką operacyjną - fi lm dok.
 3.50 Mars - kolejny krok - cykl dok.
 4.45 Zakończenie dnia

 6.05 O mnie się nie martw - s. IX (11) 
- serial

 6.55 Coś dla Ciebie - magazyn
 7.20 Na sygnale (163) “Pierwsza 

krew” - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 11.00 Panorama
 11.10 Pytanie na śniadanie Extra
 11.25 Rodzinka.pl s.III (60) - Gwiazda 

rocka - serial
 11.55 Barwy szczęścia (1948) - serial
 12.30 Koło fortuny - teleturniej
 13.15 Cena miłości (85) - serial
 14.10 Postaw na milion - teleturniej
 15.10 O mnie się nie martw - s. IX (11) 

- serial
 16.00 Koło fortuny (344) - teleturniej
 16.35 Familiada - teleturniej
 17.15 Łzy Cennet (61) - serial
 18.00 Panorama
 18.25 Pogoda
 18.30 Sport Telegram
 18.35 Rodzinka.pl s.XI (209) - Normalna 

polska rodzina - serial
 19.05 Wszystko przed nami (96) - tele-

nowela
 19.35 Barwy szczęścia (1948) - serial
 20.10 Barwy szczęścia (1949) - serial
 20.40 Kulisy serialu
 20.55 M jak miłość (1401) - serial
 21.45 Kulisy serialu
 21.55 Syn - ep. 10 - serial
 22.50 Czas śmierci (4) - serial
 23.55 Trzeci ofi cer (7) - Twarzą w twarz 

- serial
 0.50 Nieulotne - fi lm obyczajowy, Polska, 

Hiszpania, reż. Jacek Borcuch, wyk. 
Jakub Gierszał, Magdalena Berus, 
Andrzej Chyra, Joanna Kulig, Hovik 
Keuchkerian, Juanjo Ballesta, Angela 
Molina, Tadeusz Bradecki, Halina 
Skoczyńska, Elżbieta Karkoszka

 2.35 Oczy Julii - thriller, Hiszpania, reż. 
Guillem Morales, wyk. Belen Rueda, 
Lluis Homar, Pablo Derqui, Francesc 
Orella

 4.30 Zakończenie programu

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

 20.10 MEGA HIT - Doktor Strange 
- fi lm sci - fi , USA, 2016, reż. Scott 
Derrickson, wyk. Benedict Cum-
berbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel 
McAdams, Benedict Wong

  Historia światowej sławy neuro-
chirurga, dr Stephena Strange’a, 
którego życie odmienił tragiczny 
wypadek samochodowy, odbie-
rając mu sprawność w rękach. 
Kiedy tradycyjna medycyna zawio-
dła, w poszukiwaniu uzdrowienia 
i nadziei, Strange trafi a do tajemni-
czej samotni, zwanej Kamar - Taj. 

 22.40 X - Men 2 - fi lm sci - fi , USA, 
2003, reż. Bryan Singer, wyk. Hugh 
Jackman, Halle Berry, Famke Jans-
sen, Patrick Stewart, Rebecca 
Romijn - Stamos

 1.35 Stan oblężenia - thriller sen-
sacyjny, USA, 1998, reż. Edward 
Zwick, wyk. Denzel Washington, 
Annette Bening, Bruce Willis

 3.55 Kabaretowa Ekstraklasa

 5.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Nowa Maja w ogrodzie - maga-

zyn ogrodniczy
 7.55 Akademia ogrodnika - magazyn 

ogrodniczy 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 12.00 Szpital - program obyczajowy
 13.00 Szkoła - serial
 14.00 19 + - serial
 14.30 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 15.30 Szkoła - serial
 16.30 19 + - serial
 17.00 Szpital - program obyczajowy
 18.00 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.49 Raport smogowy 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.10 Doradca smaku
 20.15 Na Wspólnej - serial
 20.55 Milionerzy 
 21.30 Top Model - program rozrywkowy 

 23.00 Imperium wilków - fi lm sensacyjny, 
Francja 2005, reż. Chris Nahon, wyk. 
Jean Reno, Arly Jover, Jocelyn Quivrin, 
Laura Morante, Philippe Bas, Vernon 
Dobtcheff 

 1.35 Co za tydzień - magazyn 
 2.15 Uprowadzona - serial
 3.15 Uwaga! - program interwencyjny 
 3.40 Moc Magii 

 6.00 Dragons’ Den - Jak zostać milio-
nerem

 7.05 Przygody Kota w butach
 7.35 Przygody Kota w butach
 8.00 Nasz nowy dom
 9.00 Septagon
 10.05 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuch-

nia
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Detektywi w akcji
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Policjantki i Policjanci - serial oby-

czajowy
 16.00 Maria z przedmieścia - teleno-

wela obyczajowa
 16.55 Światło twoich oczu - telenowela 

obyczajowa
 18.00 Septagon
 19.00 Policjantki i Policjanci - serial oby-

czajowy
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Krymi-

nalny
 21.05 Śmierć na 1000 sposobów
 21.35 Śmierć na 1000 sposobów
 22.00 Galileo
 23.00 Galileo
 0.00 Transakcje za milion dolarów: 

Los Angeles
 1.00 Transakcje za milion dolarów: 

Los Angeles
 2.05 Interwencja
 2.25 Interwencja
 2.45 Cafe Futbol
 4.25 Magazyn Atleci
 4.55 Trans World Sport

 5.10 Ukryta prawda - magazyn oby-
czajowy

 6.10 Sąd rodzinny - program sądowy
 7.10 Szpital - program obyczajowy
 8.10 Dr House VIII - serial
 9.10 Kryminalni - serial
 10.15 Mango Telezakupy
 11.55 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Dr House VIII - serial
 16.50 Kryminalni - serial
 17.55 Brzydula - serial
 19.00 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 20.00 Drzwi w podłodze - fi lm obycza-

jowy, USA 2004, reż. Todd Williams, 
wyk. Jeff  Bridges, Kim Basinger, Elle 
Fanning, Jon Foster, Mimi Rogers

 22.20 W garniturach - serial
 23.50 World War Z - fi lm S - F, USA 

2013, reż. Marc Forster, wyk. Brad 
Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz, 
James Badge Dale, Ludi Boeken, 
Matthew Fox

 2.15 Lista klientów - serial
 3.15 Moc Magii 

 6.00 Kontrakt na miłość - telenowela, 
Turcja 2016

 7.00 Zbuntowany anioł - telenowela
 8.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 9.00 Gliniarz i prokurator - serial
 11.00 Nash Bridges - serial
 12.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 13.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
 15.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 15.55 Kobra - oddział specjalny - serial
 18.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 20.00 Atak na posterunek - thriller, Fran-

cja, USA 2005, reż. Jean - François 
Richet, wyk. Ethan Hawke, Laurence 
Fishburne, Gabriel Byrne, Maria 
Bello

 22.10 Bóg zemsty - thriller, USA 2011, reż. 
Roger Donaldson, wyk. Guy Pearce, 
Harold Perrineau, January Jones, 
Jennifer Carpenter, Nicolas Cage

 0.10 Ucieczka gangstera - fi lm sen-
sacyjny, Japonia, USA 1994, reż. 
Roger Donaldson, wyk. Alec Bald-
win, James Woods, Kim Basinger, 
Michael Madsen

 2.40 Taki jest świat
 3.20 Na jedwabnym szlaku
 4.40 Z archiwum policji
 5.00 Niesamowite!

8.55 Wojny kontenerowe - serial 9.20 Scena 
Śmiechu 10.25 Rezydencja - serial 11.25 Ca-
stle sezon 2 - serial 12.25 Katastrofy w prze-
stworzach - serial 14.15 Pogodowe Top 10 
- serial 15.10 Krwawe opowieści z  Europy 
- fi lm dok. 16.10 Niania - serial 17.05 Castle 
- serial 18.00 Klara i  wszystko jasne - serial 
19.15 Allo, Allo - serial 20.00 Pionek - Zbrod-
nia jest grą - fi lm kryminalny 21.50 Colt 45 
- dramat kryminalny 23.35 Ewa - dramat

9.15 Dżentelmeni i wieśniacy 10.15 Gog-
glebox. Przed telewizorem 11.00 SOS Ekipy 
w akcji 12.00 Kartoteka 13.05 Ostre cięcie 
13.50 Idealna niania 14.35 Wife Swap. Ukra-
ine 15.45 Express 16.05 Uwaga! 16.25 Defac-
to 17.10 Cała prawda o jedzeniu 17.45 Express 
18.05 Usterka 18.40 Damy i wieśniaczki 
19.45 Express 20.00 Poza kontrolą 21.05 Od 
zera do milionera 21.45 Express 22.00 Gog-
glebox. Przed Telewizorem 23.45 Defacto

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Strażnik 
Teksasu 8.00 Medicopter 117 9.00 Policjant-
ki i Policjanci 10.00 Galileo 11.00 V.I.P. 12.00 
Miodowe lata 13.40 Sekrety sąsiadów 14.15 
MacGyver 15.15 Diagnoza morderstwo 16.15 
Drużyna A 17.15 Buff y, postrach wampirów 
18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami 23.00 Gatunek 
- horror sci - fi , USA, 1995, reż. Roger Donald-
son 1.15 Hawaje 5 - 0 2.20 STOP Drogówka 

6.00 Piłka nożna - Liga Narodów. Polska 
- Włochy 8.00 Hokej na lodzie - NHL 2018: 
Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Le-
afs 26 10.00 Tenis ziemny - Puchar Davisa 
- Finał. Francja - Chorwacja 12.00 Łyżwiar-
stwo szybkie - PŚ - Tomakomai 14.00 Biegi 
narciarskie - PŚ, Kuusamo - 10km klas. ko-
biet 15.00 Skoki Narciarskie - PŚ - Kuusamo  
17.00 Liga Mistrzów - Juventus - Manche-
ster United, Wielka Brytania 19.00 Liga Mi-
strzów - skróty, Wielka Brytania 20.30 4 - 4 
- 2 - magazyn piłkarski - magazyn piłkarski 
21.30 Sportowy Wieczór 22.00 Gol Ekstra 
- felieton 23.35 Gol - magazyn piłkarski 0.20 
Snooker - Champion of Champions 2018 - Fi-
nał 2 2.45 Boks - World Boxing Super Series . 
Yunier Dorticos - Mateusz Masternak 3 - Or-
lando 3.45 Boks - World Boxing Super Series . 
Rodriguez - Moloney 4.40 Sportowy Wieczór

8.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Killington, 
Stany Zjednoczone Slalom kobiet, 2. przejazd 
9.00 Piłka nożna. MŚ kobiet U - 17, Urugwa  
11.00 Skoki narciarskie. PŚ, Ruka konkurs in-
dywidualny 12.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, 
Lake Louise, Kanada 13.30 Narciarstwo Al-
pejskie. PŚ, Killington 14.30 Piłka nożna. MŚ 
kobiet U - 17, Urugwaj 16.30 Igrzyska Olim-
pijskie: Anatomy Of 17.00 Piłka nożna. Eks-
traklasa, Polska 16. kolejka 20.05 Skoki nar-
ciarskie. PŚ, Ruka konkurs indywidualny 21.30 
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Lake Louise, Kana-
da Supergigant mężczyzn 22.30 Narciarstwo 
Alpejskie. PŚ, Killington 23.00 Narciarstwo 
Alpejskie. PŚ, Killington, Stany Zjednoczone 
23.50 Watts Sporty motorowe 0.00 Igrzyska 
Olimpijskie: Anatomy Of 0.30 Igrzyska Olim-
pijskie: Galeria Sław, Pjongczang 1.30 Piłka 
nożna. Major League Soccer

6.00 Disco Gramy 7.00 Dzień, który zmienił 
moje życie 8.00 Dlaczego ja? 9.05 Drwale 
i inne opowieści Bieszczadu 9.35 Stołeczna 
drogówka 10.00 Na ratunek 112 10.30 Sekre-
ty rodziny 11.30 Sekrety rodziny 12.30 Nasz 
nowy dom 13.30 Ewa gotuje 14.00 Świat we-
dług Kiepskich 14.30 Świat według Kiepskich 
15.00 Świat według Kiepskich 15.30 Trudne 
sprawy 16.30 Nasz nowy dom 17.30 Mala-
nowski i Partnerzy 18.00 Malanowski i Part-
nerzy 18.30 Malanowski i Partnerzy 19.00 
Gliniarze 20.05 Wydarzenia 20.45 Trudne 
sprawy 21.45 Dlaczego ja? 22.50 Świat we-
dług Kiepskich 23.20 Świat według Kiepskich 
23.50 Zdrady 0.50 Gliniarze 1.45 Interwen-
cja 2.00 Wydarzenia 2.40 Interwencja 3.00 
Wystarczy chcieć 3.30 Echo lasu 4.00 Trans 
World Sport 5.00 SuperLudzie 5.35 Gliniarze

6.00 W rytmie serca 7.00 Małe Wielkie Ma-
rzenia 7.30 Scooby Doo i Brygada Detekty-
wów 8.00 Pierwsza klasa 8.30 Pierwsza klasa 
9.00 Nasz nowy dom 10.00 Chirurdzy 11.00 
W rytmie serca 12.00 Przyjaciółki 13.00 Po-
zytywka SuperMagazyn 13.30 TOP CHEF 
15.00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 16.30 
Twoja Twarz Brzmi Znajomo 18.30 SuperLu-
dzie 19.00 Chirurdzy 20.00 Nasz nowy dom 
21.00 Dwudziesto - pięcio - bój - komedia, 
USA, 2012, reż. Jay Duplass, Mark Duplass, 
wyk. Mark Kelly, Steve Zissis, Jennifer Lafl eur, 
Julie Vorus 22.45 Droga do zatracenia - dra-
mat, USA, 2002, reż. Sam Mendes, wyk. Tom 
Hanks, Paul Newman, Jude Law, Rob Maxey 
1.10 TOP CHEF 2.40 Hell’s Kitchen - Piekielna 
Kuchnia 4.10 Kabaretowa Ekstraklasa 5.00 
Przyjaciółki 

5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy 
co pół godziny 13.59 Serwis Info 14.29 Serwis 
Info 14.50 Pogoda 15.00 Wiadomości 15.10 
Serwis Info 15.29 Serwis Info 15.52 Pogoda 
16.00 Panorama Info 16.52 Pogoda 17.00 Te-
leexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 O co 
chodzi - magazyn publicystyczny 18.00 Pa-
norama 18.22 Panorama opinii - magazyn 
18.34 Serwis Info 18.42 Widziane z Polski 
- magazyn 19.00 Serwis Info 19.30 Wiado-
mości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 Minę-
ła 20ta 20.50 Warto rozmawiać 21.40 Stu-
dio LOTTO 21.49 W tyle wizji 22.24 Flesz Info 
Wieczór 22.30 W tyle wizji Extra 23.00 IN-
FO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Serwis Info 
0.03 Nie da się ukryć Extra 0.33 Pogoda 0.45 
Wiadomości 1.13 Gość Wiadomości 1.40 Mi-
nęła 20ta 2.23 Warto rozmawiać 3.25 W tyle 
wizji 4.00 Flesz Info Wieczór 4.05 W tyle wizji

11.35 Syria 11.50 Retrospekcja 11.55 Świę-
ty na każdy dzień 12.00 Anioł Pański 12.03 
Informacje dnia 12.20 Święta Klara - roślin-
ka św. Franciszka 13.15 Kartka z kalendarza 
13.20 Koncert życzeń 14.10 Dokonać nie-
możliwego 15.50 Ma się rozumieć 16.00 In-
formacje dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 
Zew natury 16.55 Świadkowie 17.20 Świę-
ty na każdy dzień 17.25 Kartka z kalendarza 
17.30 Okiem kamery 18.05 Informacje dnia 
18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Świę-
ty na każdy dzień 19.30 Jay Jay Odrzutowiec 
19.45 Modlitwa z  telefonicznym udziałem 
dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogór-
ski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt 
Widzenia 22.00 Stan bezpieczeństwa pań-
stwa 22.10 Mojżesz - 10  przykazań 23.00 
Święta Rita z Casci - przejmująca droga wiary

8.35 Monolog trębacza - fi lm TVP  9.05 Jań-
cio Wodnik - fi lm obyczajowy 11.00 Polskie 
drogi - serial 12.55 Studio Kultura - Rozmo-
wy - Janusz Drzewucki 13.15 Dzienniki Lip-
setta - fi lm anim. 13.35 Jeszcze nie wieczór 
- fi lm obyczajowy  15.25 Męskie światy - wi-
dowisko artystyczne 15.40 Szczęśliwy naród, 
który ma poetę… Polskie wiersze 1918 - 2018 
- widowisko poetyckie 16.05 Śladami Off en-
bacha - fi lm dok. 17.10 Córka albo syn - fi lm 
TVP  18.30 Chuligan Literacki 19.00 Symfonia 
Dziecięca - fi lm anim. 19.00 Magritte - im-
presja fi lmowa 19.15 Którędy po sztukę - An-
drzej Wróblewski 19.25 Portrety. Aleksandra 
Jachtoma 20.00 Informacje kulturalne 20.20 
Mały Quinquin - W sercu zła - serial 21.20 Lo 
i stało się. Zaduma nad światem w sieci - fi lm 
dok. 23.05 Kronos - magazyn kulturalno 
- społeczny 23.45 Zero - dramat 
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TVN 7 6.35 Wieczna miłość (65) - serial
 7.25 Jaka to melodia?
 7.55 Agropogoda - magazyn
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.30 Alarm! - magazyn
 8.55 Ranczo s.VIII (93) - Wykapany 

ojciec - serial
 9.50 Komisarz Alex s.II (15) - Nieme 

krzyki - serial
 10.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 11.30 Korona królów (131) - telenowela
 12.00 Wiadomości
 12.15 Agrobiznes
 12.35 Magazyn Rolniczy
 12.55 Troskliwi rodzice wśród zwie-

rząt. W pojedynkę - cykl dok.
 14.00 Elif s.II (374) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Alarm! - magazyn
 15.35 Leśniczówka (60) - serial
 16.05 Wieczna miłość (66) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Jaka to melodia?
 18.00 Klan (3381) - telenowela
 18.30 Korona królów (132) - telenowela
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.30 Wiadomości, Pogoda, Sport
 20.30 Leśniczówka (61) - serial
 21.00 Weterani - reportaż
 21.40 Kompania X s.II (11) - serial
 22.35 Na granicy - kryminał, USA, 1982,, 

reż. Tony Richardson, wyk. Jack 
Nicholson, Harvey Keitel, Valerie 
Perrine, Warren Oates

 0.30 Czy świat oszalał? - Niedoty-
kalne boże dzieci - fi lm dok.

 1.45 Dotknięcie ręki - fi lm obyczajowy, 
Dania, Polska, Wielka Brytania, reż. 
Krzysztof Zanussi, wyk. Aleksander 
Bardini, Beata Tyszkiewicz, Sławo-
mira Łozińska, Stanisław Brejdy-
gant, Maja Płoszyńska

 3.30 Ostatni naziści cz. 2. Najbardziej 
poszukiwani - cykl dok.

 4.30 Notacje - Gołda Tencer. Straż-
niczka przeszłości - cykl dok.

 4.45 Zakończenie dnia

 5.30 Koło fortuny - teleturniej
 6.05 M jak miłość (1401) - serial
 7.00 Program ekumeniczny
 7.20 Na sygnale (164) - Żółtodziób 

- serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 11.25 Rodzinka.pl s.III (61) - Biznes is 

biznes - serial
 11.55 Barwy szczęścia (1949) - serial
 12.30 Koło fortuny - teleturniej
 13.15 Cena miłości (86) - serial
 14.10 Postaw na milion - teleturniej
 15.10 M jak miłość (1401) - serial
 16.00 Koło fortuny (345) - teleturniej
 16.35 Familiada - teleturniej
 17.15 Łzy Cennet (62) - serial
 18.00 Panorama
 18.25 Pogoda
 18.30 Sport Telegram
 18.35 Rodzinka.pl s.XI (210) - Współ-

czesne dziewczyny są mega 
dziwne - serial

 19.05 Wszystko przed nami (97) - tele-
nowela

 19.35 Barwy szczęścia (1949 - 1950) 
- serial

 20.40 Kulisy serialu
 20.55 M jak miłość (1402) - serial
 21.45 Kulisy serialu
 21.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
 23.00 Będziem Ciebie wiernie strzec
 0.00 Rodzinka.pl (250) - serial
 0.35 Syn - serial
 1.30 Czas śmierci (4) - serial
 2.35 Magazyn Ekspresu Reporterów
 3.35 Tajemnice Trzeciej Rzeszy poszu-

kiwanie bomby Hitlera - fi lm dok.
 4.30 Zakończenie programu

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

 22.05 Stan oblężenia - thriller sensacyjny, 
USA, 1998, reż. Edward Zwick, wyk. 
Denzel Washington, Annette Bening, 
Bruce Willis, Tony Shalhoub

  W Ameryce narasta fala islam-
skiego terroryzmu. Nad kryzysem 
próbują zapanować szef sił anty-
terrorystycznych Anthony Hubbard 
i specjalistka CIA od spraw Bliskiego 
Wschodu, Elise Kraft. Po serii eks-
plozji w centrum Nowego Jorku 
i ataku na kwaterę FBI prezydent 
ogłasza stan wyjątkowy. Do akcji 
wkracza armia pod dowództwem 
generała Williama Devereaux, zna-
nego z brutalnych metod działania.

 0.40 Agenci bardzo specjalni - kome-
dia, USA, 2004, reż. Keenen Ivory 
Wayans, wyk. Shawn Wayans, Mar-
lon Wayans, Jaime King, Frankie 
Faison

 2.55 Tajemnice losu

 5.10 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.35 Mango - Telezakupy
 6.50 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 7.50 Doradca smaku 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 12.00 Szpital - program obyczajowy
 13.00 Szkoła - serial
 14.00 19 + - serial
 14.30 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 15.30 Szkoła - serial
 16.30 19 + - serial
 17.00 Szpital - program obyczajowy
 18.00 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.49 Raport smogowy 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.10 Doradca smaku

 20.15 Na Wspólnej - serial
 20.55 Milionerzy 
 21.30 Diagnoza - serial
 22.30 Kuba Wojewódzki - talk show 
 23.30 Superwizjer - magazyn reporte-

rów 
 0.05 36,6°C - magazyn medyczny 
 1.05 Miłość jest wszystkim - kulisy 

produkcji 
 1.35 Masters of Sex - serial
 2.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 3.10 Moc Magii 

 6.00 Dragons’ Den - Jak zostać milio-
nerem

 7.05 Przygody Kota w butach
 7.35 Przygody Kota w butach
 8.00 Nasz nowy dom
 9.00 Septagon
 10.00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuch-

nia
 11.25 Benny Hill
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Detektywi w akcji
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Policjantki i Policjanci
 16.00 Maria z przedmieścia - teleno-

wela obyczajowa
 16.55 Światło twoich oczu - telenowela 

obyczajowa
 18.00 Septagon
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Krymi-

nalny
 21.00 Jerozolima - horror, Izrael, 2015, 

reż. Doron Paz, Yoav Paz, wyk. Yael 
Grobglas, Yon Tumarkin, Danielle 
Jadelyn, Tom Graziani 

 23.00 Pająki - horror sci - fi , USA, 2000, 
reż. Gary Jones, wyk. Lana Parrilla, 
Josh Green, Oliver Macready, Nick 
Swarts 

 1.00 STOP Drogówka
 2.00 Polityka na ostro
 2.50 Graffi  ti 
 3.05 Interwencja
 3.25 Magazyn Atleci
 3.55 Trans World Sport
 5.00 SuperLudzie

 5.10 Ukryta prawda - magazyn oby-
czajowy

 6.10 Sąd rodzinny - program sądowy
 7.10 Szpital - program obyczajowy
 8.10 Dr House VIII - serial
 9.10 Kryminalni - serial
 10.15 Mango Telezakupy
 11.55 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Dr House VIII - serial
 16.50 Kryminalni - serial
 17.55 Brzydula - serial
 18.25 Brzydula - serial
 19.00 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 20.00 U - 571 - fi lm wojenny, Francja, 

USA 2000, reż. Jonathan Mostow, 
wyk. Matthew McConaughey, Bill 
Paxton, Harvey Keitel, Jon Bon Jovi, 
David Keith, Thomas Kretschmann

 22.30 Uciekinier - fi lm S - F, USA 1987, 
reż. Paul M. Glaser, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, Maria Conchita 
Alonso, Yaphet Kotto, Jim Brown, 
Jesse Ventura, Erland Van Lidth

 0.35 Sposób na morderstwo - serial
 1.40 Moc Magii 
 3.50 Ukryta prawda - magazyn oby-

czajowy

 6.00 Kontrakt na miłość - telenowela, 
Turcja 2016

 7.00 Zbuntowany anioł - telenowela
 8.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 9.00 Gliniarz i prokurator - serial
 10.00 Gliniarz i prokurator - serial
 11.00 Nash Bridges - serial
 12.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 13.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
 14.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
 15.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 15.55 Kobra - oddział specjalny - serial
 17.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 18.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 20.00 Push - thriller sci - fi , USA 2009, 

reż. Paul McGuigan, wyk. Chris 
Evans, Colin Ford, Dakota Fanning, 
Djimon Hounsou, Joel Gretsch

 22.10 Snajper: Duch wojownika - fi lm 
akcji, USA 2016, reż. Don Michael 
Paul, wyk. Billy Zane, Chad Michael 
Collins, Dennis Haysbert, Stephanie 
Vogt

 0.10 Czerwony skorpion - fi lm akcji, 
RPA, USA 1988, reż. Joseph Zito, 
wyk. Al White, Alex Colon, Brion 
James, Carmen Argenziano, Dolph 
Lundgren, Emmet Walsh, T.P. 
McKenna

 2.15 Na jedwabnym szlaku
 4.40 Z archiwum policji

8.00 Sekrety luksusowych hoteli - serial 
9.00 Wojny kontenerowe - serial 9.25 Sce-
na Śmiechu 10.25 Rezydencja - serial 11.25 
Castle - serial 12.25 Katastrofy w przestwo-
rzach - serial 14.15 Pogodowe Top 10 - se-
rial 15.10 Sekrety luksusowych hoteli - serial 
16.10 Niania - serial 17.05 Castle - serial 19.15 
Allo, Allo - serial 20.00 Blitz - fi lm kryminal-
ny  22.00 Hannibal. Po drugiej stronie maski 
- thriller  0.35 Dzień świra - komediodramat

10.15 Gogglebox. Przed telewizorem 11.00 
SOS Ekipy w akcji 12.00 Kartoteka 13.05 
Ostre cięcie 13.50 Idealna niania 14.35 Wife 
Swap. Ukraine 15.45 Express 16.05 Uwaga! 
16.25 Defacto 17.10 Cała prawda o jedzeniu 
17.45 Express 18.05 Usterka 18.40 Dżentel-
meni i wieśniacy 19.45 Express 20.00 Dżen-
telmeni i wieśniacy 21.00 Królowe życia 21.45 
Express 22.00 Nauka jazdy 22.30 Nauka jaz-
dy 23.05 Piękne i odważne 23.50 Defacto 

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Strażnik 
Teksasu 8.00 Medicopter 117 9.00 Policjant-
ki i Policjanci 10.00 Galileo 11.00 V.I.P. 12.00 
Miodowe lata 13.40 Sekrety sąsiadów 14.15 
MacGyver 15.15 Diagnoza morderstwo 16.15 
Drużyna A 17.15 Buff y, postrach wampirów 
18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami 22.55 Andron 
- fi lm sci - fi  1.00 Hawaje 5 - 0 2.00 STOP 
Drogówka 3.00 Top 10 lista przebojów 

6.00 Piłka nożna - Liga Narodów. Polska 
- Portugalia 8.05 Hokej na lodzie - NHL 2018: 
Montreal Canadiens - Boston Bruins 27 10.15 
Tenis ziemny - Puchar Davisa - Finał. Francja 
- Chorwacja 3.gra singlowa 12.15 Tenis ziem-
ny - Puchar Davisa - Finał. Francja - Chorwa-
cja 4.gra singlowa 14.15 Z kamerą TVP Sport 
Valverde 14.40 4 - 4 - 2 - magazyn piłkarski 
- magazyn piłkarski 15.40 Gol Ekstra - felie-
ton 17.20 Gol magazyn piłkarski 18.05 Sko-
ki Narciarskie - PŚ - Kuusamo - konkurs indy-
widualny 19.55 Retro TVP SPORT - magazyn 
22.00 Sportowy Wieczór 22.40 PN - Liga na-
rodów - Podsumowanie 0.35 Boks - mecz 
towarzyski mężczyzn. Polska - Rosja 2.50 
Boks - World Boxing Super - Chicago 3.50 
Boks - World Boxing Super Series . Krzysztof 
Głowacki - Maksim Własow 6 - Chicago 4.50 
Sportowy Wieczór 5.20 Zakończenie dnia 

8.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Killington Gi-
gant kobiet 9.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, 
Killington Slalom kobiet 10.00 Skoki narciar-
skie. PŚ, Ruka 11.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, 
Lake Louise 12.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, 
Killington Gigant kobiet 12.30 Narciarstwo 
Alpejskie. PŚ, Killington Slalom kobiet 13.30 
Jeździectwo. FEI World Cup, Madryt 14.30 
Igrzyska Olimpijskie: Galeria Sław, Pjong-
czang 15.30 Igrzyska Olimpijskie: Anatomy 
Of 16.00 Piłka nożna. Major League Soccer 
19.05 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Lake Louise 
20.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Killington 
Slalom kobiet 21.00 Narciarstwo Alpejskie. 
PŚ, Killington Gigant kobiet 22.00 Igrzyska 
Olimpijskie: Galeria Sław, Pjongczang 23.00 
Igrzyska Olimpijskie: Anatomy Of 23.35 Nar-
ciarstwo Alpejskie. PŚ, Lake Louise 0.30 Sko-
ki narciarskie. PŚ, Ruka konkurs indywidualny

6.00 Disco Gramy 7.00 Dzień, który zmienił 
moje życie 8.00 Dlaczego ja? 9.05 Drwale 
i inne opowieści Bieszczadu 9.35 Stołeczna 
drogówka 10.00 Na ratunek 112 10.30 Sekre-
ty rodziny 11.30 Sekrety rodziny 12.30 Nasz 
nowy dom 13.30 Ewa gotuje 14.00 Świat we-
dług Kiepskich 14.30 Świat według Kiepskich 
15.00 Świat według Kiepskich 15.30 Trudne 
sprawy 16.30 Nasz nowy dom 17.30 Mala-
nowski i Partnerzy 18.00 Malanowski i Part-
nerzy 18.30 Malanowski i Partnerzy 19.00 
Gliniarze 20.05 Wydarzenia 20.45 Trudne 
sprawy 21.45 Dlaczego ja? 22.50 Świat we-
dług Kiepskich 23.20 Świat według Kiepskich 
23.50 Zdrady 0.50 Gliniarze 1.45 Interwen-
cja 2.00 Wydarzenia 2.40 Interwencja 3.00 
Wystarczy chcieć 3.30 Echo lasu 4.00 Trans 
World Sport 5.00 SuperLudzie 5.35 Gliniarze 

6.00 W rytmie serca 7.00 Pozytywka Super-
Magazyn 7.30 Scooby Doo i Brygada Detek-
tywów 8.00 Pierwsza klasa 8.30 Pierwsza 
klasa 9.00 Nasz nowy dom 10.00 Chirur-
dzy 11.00 W rytmie serca 12.00 Przyjaciół-
ki 13.00 Małe Wielkie Marzenia 13.30 TOP 
CHEF 15.00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 
16.30 Dancing with the Stars. Taniec z Gwiaz-
dami 18.30 Flesz Integracja 18.35 Flesz Inte-
gracja 18.40 SuperLudzie Extra 18.50 Flesz 
Integracja 18.55 Flesz Integracja 19.00 Chi-
rurdzy 20.00 Nasz nowy dom 21.00 Droga 
do zatracenia - dramat, USA, 2002, reż. Sam 
Mendes, wyk. Tom Hanks, Paul Newman, 
Jude Law, Rob Maxey 23.35 Dirty Dancing 
- melodramat, USA, 1987, reż. Emile Ardoli-
no, wyk. Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry 
Orbach, Cynthia Rhodes 1.40 TOP CHEF 3.10 
Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 

5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy 
co pół godziny 13.59 Serwis Info 14.29 Serwis 
Info 14.51 Pogoda 15.00 Wiadomości 15.10 
Serwis Info 15.29 Serwis Info 15.52 Pogoda 
16.00 Panorama Info 16.52 Pogoda 17.00 Te-
leexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 O co 
chodzi - magazyn publicystyczny 18.00 Pa-
norama 18.22 Panorama opinii - magazyn 
18.34 Serwis Info 18.42 Widziane z Polski 
- magazyn 19.00 Serwis Info 19.30 Wiado-
mości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 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 Serwis Info 0.07 Pogoda 0.20 
Wiadomości 0.48 Gość Wiadomości 1.15 Mi-
nęła 20ta 2.15 W tyle wizji 2.49 Flesz Info 
Wieczór 2.54 W tyle wizji Extra 

11.05 Mocni w  wierze 11.35 Myśląc Ojczy-
zna 11.45 Refl eksje nad Psalmem XXIII 12.00 
Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 
Kod Omega 14.00 Mojżesz - 10  przykazań 
14.50 Przeszedł czyściec na ziemi… Historia 
księdza biskupa Czesława Kaczmarka 15.50 
Ma się rozumieć 16.00 Informacje dnia 16.10 
Jestem mamą 16.30 Kalejdoskop Młodych 
16.50 Express Studencki 17.00 100  cudow-
nych miejsc na świecie 17.10 Prosto o gospo-
darce 17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł Pań-
ski 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy 
niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień 
19.30 Każdy maluch to potrafi  19.45 Modli-
twa z  telefonicznym udziałem dzieci 20.00 
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 My-
śląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 
22.00 Głos serca 22.40 Kiedy dorosnę

7.00 Teledyski 8.00 Informacje kulturalne 
8.15 Studio Kultura - Rozmowy - Szymon 
Majewski 8.35 Trochę nadziei - fi lm TVP  
9.35 Córka albo syn - fi lm TVP 11.00 Rzeka 
kłamstwa - serial 14.25 Studio Kultura - Roz-
mowy - Szymon Majewski 14.45 Cała zima 
bez ognia - dramat obyczajowy  16.20 Któ-
rędy po sztukę - Andrzej Wróblewski 16.35 
Muzyczne przekazy - widowisko artystycz-
ne 16.45 Delegacje sukcesu - widowisko ar-
tystyczne 17.10 Gloria Victoria - fi lm anim. 
17.25 Cwał - komediodramat  19.20 Kro-
nos - magazyn 20.00 Informacje kulturalne 
20.20 Najdzielniejszy z rycerzy 21.35  Twór-
cza kontrola - dramat 23.15 Dezerterzy 
- rozmowa 23.45 Ciepło zimno - fi lm kr.metr.  
0.35 Please fi nd - Henryk Mikołaj Górecki 
- fi lm dok. 1.50 Informacje kulturalne 2.15 
Dotknij mnie - fi lm obyczajowy  

Wtorek, 27.11.2018
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LEKARZE SPECJALIŚCI
GMINNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO TRZEBNICA-ZDRÓJ SP. ZO.O. 

GMINA TRZEBNICA – DBAMy O ZDROWIE MIESZKAńCóW PRZEZ CAły ROK!

poradnIa 
rehabIlItaCyjna 

Lek. med. dorota worotniak
 specjalista balneologii i medycyny fizykalnej 

Poradnia udziela świadczeń medycznych w ra-
mach kontraktu NFz Poza kontraktem z NFz – pro-
ponujemy niżej wymienione aktywności i zabiegi: 
tel. 71 312 03 20

Indywidualna rehabilitacja dla dzieci 
i niemowląt – program przygotowany w trosce 
o zdrowie najmłodszych prowadzony przez wy-
kwalifikowana rehabilitantkę

Terapia indywidualna – dla wszystkich, któ-
rzy odczuwają dyskomfort w związku z dolegliwo-
ściami chorobowymi.

Zdrowe plecy – ćwiczenia rozciągające i wzmacnia-
jące mięśnie kręgosłupa (zajęcia grupowe).

Masaże lecznicze – relaksujące i rozluźniające 
a także zmniejszające lub niwelujące uczucie bólu.

Szkoła rodzenia „Wesołe Brzuszki” –przygotuje 
do naturalnego porodu, właściwej opieki nad maleń-
stwem oraz świadomego rodzicielstwa.

Fala uderzeniowa – służy przede wszystkim do 
zwalczania przewlekłego bólu oraz dolegliwości ukła-
du mięśniowo-szkieletowego (łokieć tenisisty, ostroga 
piętowa, hallux, zespół bolesnego barku, bóle nad-
garstka).

Kinesytaping – to rodzaj terapii wykorzystujący 
elastyczny plaster, umożliwia aktywowanie mięśni 
uszkodzonych, zmniejszenie bólu, likwiduje zastoje 
i obrzęki limfatyczne, koryguje niewłaściwe pozycje 
stawów, powięzi i skóry oraz poprawia mikrokrążenie.

Zabiegi rehabilitacyjne za pomocą 
szyny do ćwiczeń biernych kończyny 
dolnej – FISIOTEK 3000TS – to aparat 
przeznaczony do wczesnej rehabilitacji stawów 
biodrowego, kolanowego i skokowego. szyna 
ruchowa jest zalecana do leczenia większo-
ści urazów, stanów pooperacyjnych i schorzeń 
stawu np. po: skręceniach i kontuzjach stawu, 
wszelkiego rodzaju artrotomiach (np. wycięcie 
błony maziowej, wycięcie łąkotki, wycięcie rzep-
ki), zabiegach na miękkich częściach w pobliżu 
stawów, operacjach plastycznych na mięśniach, 
wszelkich operacjach odtworzeniowych z ze-
spoleniem kości (z możliwością ćwiczeń), osteo-
tomii korekcyjnej, wycięciu guzów zlokalizowa-
nych w okolicach stawu, odtworzeniach ope-
racyjnych stawu z implantacjami endoprotez, 
artrolizie (uruchomieniu zesztywniałego stawu) 
jak również zastarzałych zapaleniach stawu.Punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych codziennie 7.30 – 9.00

 w ramach kontraktu z nfZ 
LEKARZ SPECJALIZACJA DNI PRZYJĘĆ TELEFON

Lek. med. Elżbieta Gwiazda-Gryboś specjalista okulista pon. wt. śr. 71 312 03 75

Lek. med. Ewa kołodyńska specjalista okulista czw. 71 312 03 75

Lek. med. Andrzej banach specjalista położnictwa i ginekologii wt. czw. pt. 71 312 03 75

dr nauk med. Elżbieta trypka specjalista psychiatra wt. 71 312 03 75

dr hab. nauk med. tomasz Pawłowski specjalista psychiatra śr. 71 312 03 75

Lek. med. Elżbieta kociatkiewicz-Jarnicka specjalista radiodiagnostyki od pon. do pt. 71 312 03 75

Marta kasek psycholog pon. 71 312 03 75

Lek. med. Lidia włodarczyk specjalista chirurg śr. czw. 71 312 03 75

Lek. Med. Ewa Atamańczyk specjalista chirurg pon. 71 312 03 75

Lek. Med. Justyna bogdan szyber specjalista chirurg pt. 71 312 05 10

Lek. med. krzysztof Nowak rezydent w dziedzinie położnictwa i ginekologii czw. 71 312 03 75

Lek. med. Jolanta omiecina rezydent w dziedzinie położnictwa i ginekologii pon. pt. 71 312 03 75

Lek. med. dorota worotniak specjalista balneologii i medycyny fizykalnej od pon. do czw. 71 312 03 20

Lek. med. dariusz konopczak specjalista chirurg wt. 71 312 03 75

 poza kontraktem z nfZ
LEKARZ SPECJALIZACJA DNI PRZYJĘĆ TELEFON

Lek. med. Piotr kostrzewa specjalista medycyny pracy pon. czw. 71/312-03-75

dr nauk med. katarzyna Żukowska-kowalska specjalista chorób tarczycy, endokrynolog pt. 71/312-03-75

dr nauk med. Jarosława semianów – wejchert specjalista gastroenterolog śr. 71/312-03-75

Lek. med. Anna kwaśniak-Nowakowska specjalista neurolog śr. 71/312-03-75

Lek. med. bartłomiej szabla specjalista ortopeda i traumatologii narządu ruchu pon. 71/312-03-75

Lek. med. Piotr Menartowicz specjalista ortopeda wt. 71/312-03-75

Lek. med. Agata kaczmarczyk Radka specjalista kardiolog śr. 71/312-05-10

Joanna wieczerzak Psycholog – terapeuta Biofeedback pt. 71/312-05-10

dr nauk med. Mariusz krawczyk specjalista chirurg onkolog czw. 606-456-454

dr nauk med. Patrik Forszt specjalista urolog śr. 698-613-689

Lek. med. krzysztof włodarczyk specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog pon. czw. 601-760-888

dr nauk med. Piotr Pastuszek specjalista otolaryngolog pon. pt. 504-110-111

Lek. med. beata Górnicka specjalista dermatologii i wenerologii pon. 696-115-821

Marzena wierzęć trycholog czw. 609-385-040

Lek. med. Agnieszka dzioba-Musiał specjalista psychiatra pt. 665-383-858

dariusz tabaka Zakład Optyczny od pon. do czw. 697-722-127

Edyta krupa dietetyk pt. 516-105-450

Justyna Izydorczyk di etetyk pt. 605-650-804

Więcej informacji 
znajdziesz zawsze 

w SOCIAL MEDIA

/trzebnica

/trzebnica

/gminatrzebnica

/gminatrzebnica

miejsce na Państwa 

reklamę
telefon 665 086 997

R E K L A M A



38 39NR 19 / 148 23.11.2018 NR 19 / 148 23.11.2018

KiErunEK i goDzina oDjazDu przystanKi

TRZEBNiCA – BOLEŚCiN – SiEDLEC PKP – TRZEBNiCA
6:10 7:20 10:16 14:10 16:15 17:20

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

TRZEBNiCA – KONiOWO 15:35
KONiOWO – TRZEBNiCA 08:20 11:35

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

KONiOWO – TRZEBNiCA 8:20 11:35

TRZEBNiCA – MASŁÓW – KAŁOWiCE – TRZEBNiCA
12:05 16:15

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

TRZEBNiCA – MARCiNOWO
12:32 kursuje wtorek i piątek
16:35 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

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

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

Ważne telefony
URZąD MiEJSKi W TRZEBNiCY

71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45
Burmistrz przyjmuje

w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę

w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:

w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00
przewodniczący rady miejskiej

dyżur w każdą środę
w godz. 13:00 – 16:00
w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę
w godz. od 15:30 – 16:00
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 CYWiLNEGO

71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
71 387 15 92

Ośrodek Pomocy Społecznej
71 312 05 27

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Tr zebnic a ErGO

71 310 99 56, 71 310 99 92
Straż Miejska w Trzebnicy

71 388 81 14
Gminne Centrum Kultury i Sportu

785 922 332
Biblioteka Miejska 669 767 871

Hala Sportowa 71 312 11 71

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
71 388 75 00, 71 388 75 80

Sąd rejonowy 71 312 12 13
Powiatowy Urząd Pracy

71 312 11 54 , 71 387 11 38
Szpital św. Jadwigi Śląskiej

71 312 09 20, 71 312 09 13
Gminne Centrum Medyczne
TrZEBniCa–ZdróJ 71 387 28 38
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

71 310 12 16

źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

OGłOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy
informujemy, że w okresach pomiędzy terminami odbioru

odpadów wielkogabarytowych i elektrosprzętu z terenu miasta i gminy Trzebnica, 

odpady te bez ponoszenia dodatkowych opłat można na bieżąco zawozić 

do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

zlokalizowanego w Trzebnicy przy ul. Milickiej 47  (teren oczyszczalni ścieków),

od wtorku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00,

w soboty, w godzinach 10.00 – 15.00.

R E K L A M A
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PEDIATRA
NEONATOLOG

Anna Kowalik
pediatra, specjalista neonatolog

TRZEBNICA
ul. Wrocławska 8c/13

w REH4U
godziny przyjęć:

pon. i czw. 16.00-18.00
rejestracja w REH4U

tel. 71 308 46 46, 570 909 292

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

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTYCZNA

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

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

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

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
OCT – optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

GINEKOLOG

GABINET GINEKOLOGICZNY
Janina Aleksandra Miturska

ginekolog-położnik

ZAKRES: USG, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

GoDziNY przYjęć GAbiNeTU:
pon. – śr. – pt. 16 – 19

GABINET
ORTODONTyCZNy

LeczeNie wAD zGrYzU
lek. stom.

specjalista ortodonta

Lidia Korczyk
Trzebnica

ul. Obrońców Pokoju 31 A

przyjmuje we wtorki
od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

PSyCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a

centrum rozwoju i wsparcia 
psychologicznego

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

ne dla dzieci i młodzieży
•	 EEG	biofeedback

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

www.pozytyw-ka.pl

GINEKOLOG

j. rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

przyjmuje:

poniedziałek 13:00 – 18:00

środa 15:00 – 19:00

w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71
604 474 755

LARyNGOLOG

praktyka
laryngologiczna

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

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja

tel. 607 09 99 00

GABINET
PEDIATRyCZNO-

ALERGOLOGICZNy

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

TrzebNicA
ul. Św. jadwigi 27 A-b

w proVicie
od godz. 16-tej

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

OKULISTA
w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

specjalista chorób oczu
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

• korekcja wad wzroku

• pomiar ciśnienia ocznego

• badanie dna oka

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

REJESTRACJA

tel. 601 754 974

STOMATOLOG

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

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 19 a

czynne od poniedziałku do piątku

REJESTRACJA TELEFONICZNA

603 233 932
505 377 781

DIABETOLOG

dr n. med. Teresa Stasińska

TRZEBNICA
reh4u sp z o.o.

ul. wrocławska 8c/13

Rejestracja Reh4u:

71 308 46 46
570 90 92 92

STOMATOLOGIA
RODZINNA

zofia Anna bartłomiej
Kaczmarzyk
www.kaczmarzyk.eu

ORTODONTA
IMPLANTy

pełen zakres usług
stomatologicznych

TRZEBNICA ul. Św. Jadwigi 21 b
pon. – pt. w godz. 8:00 – 19:30

tel. 71 312 15 10, 601 721 805

INTTEGRACJA
SENSORyCZNA

CENTRUM TERAPII
Beata Szymańska

Zaprasza na diagnozę i terapię
INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

gabinet Zawonia, ul. Milicka 1
gabinet Czeszów, ul. Zielona 6a

tel. 695 037 146
beata73_33@o2.pl

STOMATOLOG
lek. stom.

Adam Wesołowski
TRZEBNICA

ul. J. Korczaka 1E
(Osiedle Zdrój – wejście 

od ul. Armii Krajowej)
•	stomatologia	zachowawcza 

z endodoncją

•	stomatologia	dziecięca

tel. 519 580 771

PSyCHIATRA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

WIZYTY PSYCHIATRYCZNE
WIZYTY DOMOWE

lek. Tomasz Ciba
TrzebNicA

ul. Polna 27A/1
wizyty prywatne

tel. 694 723 900

INTERNISTA
DIABETOLOG

lek. Jolanta Wojciechowska

TrzebNicA

ul. Św. Jadwigi 27 A-B

godz. przyjęć: środa 15.00 – 16.30

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20-tej

tel. 71 312 16 80

TECHNIK DENTySTyCZNy

Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent

NAPRAWA PRoTEZ
ZęBoWYcH

tRzEbNICA ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna

pon. – pt. 9:00 – 16:30

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

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. 607 636 024

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

LOGO-SPEKTRUM

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

TrzebNicA
ul. Św. jadwigi 33/4

www.logo-spektrum.pl

tel. 605 606 882
logospektrum.trzebnica@gmail.com

HIRUDOTERAPIA
GAbiNeT TerApii NATUrALNYch

TERAPIA
PIJAWKą LEKARSKą
RÓŻNYCH SCHORZEń
czy pijawki mogą ci pomóc?

Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek

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

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

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

telefon
665 086 997

PULMONOLOG

lek. med. Agata Kot
Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

ul. Wrocławska 8D
TRZEBNICA

www.viltismedica.pl
rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska
specj. dermatolog-wenerolog

ZABIEGI LECZNICZO – KOSMETyCZNE
mgr Anna Binek tel. 726 162 805

kosmetolog, podolog
Trzebnica ul. Wiosenna 26

wizyty lekarskie na NFZ, rej. tel. 71 387 06 03
prywatne konsultacje dermatologiczne

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

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

niaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych 

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

DERMATOLOG

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

dermatologii i wenerologii
• konsultacje i zabiegi dermatologiczne – 

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

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

zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

PONIEDZIAŁEK 15:00-19:00
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
tel. 696 115 821

UROLOG
lek. Waldemar BONCZAR

Specjalista Urolog FEBU
•	Choroby nerek, moczowodów, 

pęcherza, prostaty, jąder
•	Zaburzenia potencji
•	Niepłodność
•	Nietrzymanie moczu u kobiet 

i mężczyzn
•	Przewlekłe infekcje układu 

moczowego
•	Kwalifikacje i przygotowanie 

do zabiegów urologicznych.
•	USG nerek, pęcherza, prostaty, 

jąder i prącia
•	TRUS przezodbytnicze USG 

prostaty

GODZINy PRZyJęć
środa 16:00 – 18:00 na przemian
z czwartkiem 9:00 – 12:00

ul. Daszyńskiego 67/16

T R Z E B N I C A
rejestracja tel. 504 167 632

lub na www.znanylekarz.pl

LEKARZ WETERyNARII

GABINET WETERYNARYJNY IATROS

dr n. wet. Stanisław Dzimira

TRZEBNICA ul. 1 Maja 3

tel. 71 312 09 85
601 76 29 57

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

MASAŻ LECZNICZy

GABINET
masażu leczniczego
i terapii manualnej

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

ul. witosa 20
tel. 600 353 595

DYŻUR NOCNY przez cały 2018 rok
pełni apteka: Panaceum
ul. Daszyńskiego 65 Trzebnica

SKLEP MEDyCZNy
MEDIcA

w Gminnym Centrum
Medycznym tRzEbNICA-zdRÓJ

ul. Kościuszki 10
oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych

i profilaktyki

pon. – czw. 08:30 – 17:00 
pt. 08:30 – 16:00

tel. 511 056 459, 794 587 104
umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

PSyCHOLOG

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –

Pedagogiczna
Nasz Świat

ul. Daszyńskiego 33/1
TRZEBNICA

tel. 730 415 710
www.naszswiat.org

Nppp „Nasz Świat”
diagnoza dysleksji opinie do 
wniosków o edukację domo-

wą wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka diagnoza 

i terapia

LOGOPEDA
PSyCHOLOG

PEDAGOG
tel. 730 415 710

DERMATOLOG
-WENEROLOG

dr n. med. Sebastian Uczniak
REH4U TRZEBNICA
ul. Wrocławska 8c/13

tel. 662 04 00 28 / 71 308 46 46

DIAGNOSTYKA i LECZENIE
CHORÓB SKÓRY

i CHORÓB WENERYCZNYCH

Kriochirurgiczne Usuwanie 
zmian:
•	włókniaki	miękkie
•	 brodawki	wirusowe
•	 rogowacenie	słoneczne
•	mięczaki	zakaźne	u dzieci

Krioterapia zmian skórnych:
•	 rogowacenie	słoneczne
•	 świąd skórny
•	 przebarwienia	posłoneczne

elektrochirurgiczne usuwanie 
zmian skórnych:
•	 odciski
•	 kurzajki	(brodawki)
•	włókniaki	miękkie
•	 rogowacenie	łojotokowe
•	 naczyniaki	rubinowe
•	 naczynia	krwionośne	małego	kalibru
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PRZyCHODNIA

SpecjALiSTYczNo-
rehAbiLiTAcYjNA

DLA Dzieci
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 18:00

tel. 606 454 887
PORADNIA NEUROLOGICZNA

DLA DZIECI
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

REHABILITACJA DZIECI
Fizjoterapeuci

z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF

KONSULTACJE LEKARSKIE

◆ pediatra ◆ neonatolog
◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
USG u dzieci

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. Spokojna 11

tel. 601 773 229
www.parmed.eu

TERAPEUTA MANUALNy

mgr Paweł Stelmaszczyk
FIZJOTERAPIA
OSTEOPATIA

więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl

 TRZEBNICA
ul. Kolejowa 1A/2

rejestracja tel. 503 195 870

 SPECJALISTA
FIZJOTERAPII

Hanna Stelmaszczyk
•	konsultacja
•	terapia	manualna	(FDM,	

PNF, Bobath, haczykowanie, 
terapia czaszkowo-krzyżowa)
w w w. s t e p m e d . p l

TRZEBNICA
ul. Kolejowa 1A/2

rejestracja tel. 507 033 543

APTEKI

AKUPUNKTURA

mgr łukasz łagoda
TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

bóle głowy, migreny,
zatoki, bóle kręgosłupa,

urazy sportowe

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

KINESIOLOGy TAPING

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

PRZyCHODNIA
WETERyNARyJNA

FENIKS

lek. wet. Ewa
Okręglicka – Langner

TRZEBNICA
ul. Kolejowa 1b

pon. – pt.  900 – 1900

sobota 900 – 1300

tel. 601 061 222

INTERNISTA
KARDIOLOG

Gabinet internistyczno –
Kardiologiczny

Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób

wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje:

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

Trzebnica ul. Kościuszki 10
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
ii piętro, pokój 29

wizyty domowe tel. 601 760 888

ONKOLOG

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

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

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	znamion	

barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
czwartki godz. 11-15

rejestracja tel. 606 456 454

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

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

mgr Renata Wójcicka
tel. 608 485 186

PSyCHIATRA

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10
Przyjmuje we wtorki

w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna

tel. 665 38 38 58

DIETOTERAPIA

Klaudia Lampa
magister żywienia i suplementa-
cji w sporcie, trener personalny

nadwaga i otyłość / cukrzyce 
/ choroby tarczycy / trening 

personalny

TRZEBNICA reh4u sp z o.o.
ul. wrocławska 8c/13

Rejestracja Reh4u:
71 308 46 46 / 570 90 92 92

NEUROLOG

lek. med.
Monika Susz-Kołodyńska

T r z e b N i c A

ul. Św. Jadwigi 33/7
domofon nr 7 / 2 piętro

wt. i śr. w godz. 16 – 19

REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911

LOGOPEDA KLINICZNy
NEUROLOGOPEDA

mgr. Magdalena Szykasiuk
TRZEBNICA
reh4u sp z o.o.

ul. wrocławska 8c/13
Konsultacje dzieci i dorosłych

Rejestracja Reh4u:

71 308 46 46
570 90 92 92

ASC SłUCHMED

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

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

tel. 71 387 12 76
Gabinet czynny

pon. – pt. 8:00 – 16:00

PEDIATRA
NEONATOLOG

lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica
ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej.

tel. 71 312 11 62
502 670 316

FONEO
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trum trzebnicy, tanio, dla pracowników, tel. 
507 204 802.

SZUKAM Do WYNAjęcIA

MIESZKANIE(14) w trzebnicy (najlepiej 
kawalerkę lub samodzielny pokój), tel. 
786 909 043.
MIESZKANIE LUB DoM(13) dla rodziny, 
3-4 pokoje, tel. 602 756 346.
PoMIESZcZENIE(11) 200mkw w trzebnicy 
o pow. 200 mkw, na działalność gospodar-
czą, tel. 71 312 16 31.2.
MIESZKANIE(10) Para szuka do wynajęcia 
2-3 pokojowego mieszkania w trzebnicy, 
tel. 723 024 303.

DAM PRAcę
oPIEKUNKA(17) poszukuję opiekunki do 
osoby chorej/ Pan/w trzebnicy, mogę za-
pewnić osobne mieszkanie, cena do ustale-
nia, tel. 601 764 525.
KELNERKA(19) Zajazd pod Lwem " zatrudni 
dziewczynę do pracy w restauracji jako kelner-
ka, tel. 607 817 909.
MURARZ/oGÓLNoBUDoWLANIEc/Po-
MocNIK(15) przyjmę do pracy na terenie 
wrocławia, warunki do uzgodnienia, tel. 570 
578 256, 883 622 277. 
KLAWISZoWIEc(15) Zespół muzyczny szu-
ka klawiszowca, tel. 693 800 815.
PRAcoWNIK BUDoWLANY(15) poszuku-
ję: murarzy, cieślo-zbrojarzy, osób do robót 
wykończeniowych, pomocników, jak rów-
nież osób chętnych do przyuczenia. Pracu-
jemy w rejonie trzebnicy i wrocławia, tel. 
601 775 733.
KIERoWcA(15) zatrudnię kierowcę do rozwoże-
nia pieczywa. Praca jednozmianowa. Umowa o 
pracę. Piekarnia trzebnica, tel. 691 283 007.
PIEKARZ(15) zatrudnię piekarza. Umowa o 
pracę. Piekarnia trzebnica, tel. 691 283 007.
SPRZEDAWcA DETALIcZNY(14) Planta-
cja Choinek 'Rezerwat Bobra' zaprasza do 
współpracy sprzedawców detalicznych - 
cennik i zasady współpracy publikujemy w 
serwisie: http://ochoinki.pl
NAUcZYcIELKA(14) przyjmę nauczycielkę 
i opiekunkę do przedszkola, tel. 664 734 664.
KoSMETYcZKA(13) zatrudnię technika usług 
kosmetycznych, trzebnica tel.533 061 062.
REFLEKSoLoG(13) poszukuję do współ-
pracy osobę od refleksoterapii, trzebnica 
tel. 533 061 062.
SPAWAcZ(13) Firma aNOtiS zatrudni spa-
wacza lub ślusarza – spawacza. do obo-
wiązków pracownika należeć będzie wier-
cenie, cięcie i spawanie profili stalowych 
przy produkcji ogrodzeń, wymagamy umie-
jętności spawania i doświadczenia w pracy 
na stanowisku spawacza lub ślusarza – spa-
wacza. Oferujemy wysokie wynagrodzenie 
oraz stałe zatrudnienie na pełen etat, tel. 
663 844 847.
PRAcoWNIK PRoDUKcYjNY(13) zatrud-
ni PiEKaRNia JUL-Ka, doświadczenie nie 
jest wymagane, Oferujemy:-stabilną pracę, 
-atrakcyjne wynagrodzenie, -umowę o pra-
cę, -dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy 
w grupie Lux-Med, soby zainteresowane 
prosimy o wysyłanie CV na adres e-meil 
technologia@piekarnia-julka.com.pl, tel. 071 
387 86 57.
BARMANKA(13) "Restauracja pod Lwem" 
w Nowym dworze zatrudni barmankę, kon-
takt osobisty lub tel. 607 817 909.
SToLARZ(13) Firma FreeKids w Zawonii za-
trudni Stolarza/Pomocnika stolarza. Umowa 
o pracę, e-mail: biuro@freekids.pl, tel. (71) 
312 72 50.
MAGAZYNIER(13) Firma FreeKids w Zawo-
nii zatrudni Magazyniera. Umowa o pracę, 
e-mail: biuro@freekids.pl, tel. (71) 312 72 50. 
PoMoc W LEKcjAcH (11) dla chłopca do 
czwartej klasy podstawowej, na stałe, od za-
raz, z doświadczeniem pedagogicznym, tel. 
796 500 052.
PRoWADZENIE DoMU(11) na stałe, sprzątanie, 
gotowanie, robienie zakupów, tel. 796 500 052.
MURARZ(11) zatrudnię murarzy, zbrojarzy, 
tynkarzy gipsowych, pomocników oraz 
osoby do przyuczenia, tel. 607 085 292.
oPIEKUNKA(11) zatrudnię opiekunkę do 
dziecka niepełnosprawnego, w sierpniu, 
w trzebnicy, tel. 664 216 604.
cUKIERNIK(11) lub osoba do przyucze-
nia. Zatrudnię osobę do produkcji bułek 
drożdżowych. Praca w godzinach rannych. 
Umowa o pracę, tel.691 283 007. 
KoNSERWAToR / KURNIKoWY(11) PRa-
Ca Na FERMiE dROBiU, Ferma wszemirów 
zatrudni kurnikowego / kurnikową oraz kon-
serwatora. Pensja powyżej 2 tys., na rękę, tel. 
692 462 397.
PIEKARZ/ PoMoc PIEKARZA(10) zatrud-
ni Piekarnia aROBiS w Skarszynie lub osobę 
do przyuczenia, tel. 601 587 797.
KIERoWcA(10) zatrudni Piekarnia aROBiS 
w Skarszynie, tel. 601 587 797.
PRAcoWNIK Do PRAc ZIEMNYcH(10) 
zatrudnię pracowników do prac ziemnych 
– zakładanie trawników, równanie terenu 
oraz robienie przyłączy, stawka od 12 zł – 15 
zł  /  h, tel. 603 953 707.

KELNERKA/KUcHARZ(15) Restauracja 
Palermo w trzebnicy przy ul. Jana Pawła 
ii 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki 
oraz kucharza. Mile widziane doświadcze-
nie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny 
grafik. informacje pod, tel. 668 374 650.
KELNERKA/KIERoWcA(15) Pizzeria Pa-
lermo 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.

żąco. Cena 15 000 tyś zł, do negocjacji, tel. 
534 477 668.

MoToR(14) HONda CB 500S, rok 202, poj. 
4,99; po kompletnym serwisie, cena 6900 zł, 
tel. 605 432 606.

oPEL(13) aStRa 1,7 Cdti KOMBi, 2006r /
nowe; opony, wtryski, alternator, akumula-
tor, tel. 512 803 121.
MERcEDES(13) benzyna, rok 2003, S klasse 
500, zamówiony w fabryce na specjalne za-
mówienie, ze specjalnym wyposażeniem, 
sporadzonym ze Szwajcarii w roku 2018, 
silnik 4,9; sprzedam lub zamienię na tańszy, 
cena 40 tys. zł, tel. 531 628 643.
SKUTER(13) KyMCO PEOPLE, tel. 723 270 
982.
FoRD(13) FOCUS, kolor biały, poj. 1,8 90 KM 
diesel, rok produkcji 1999, po wymianie 
sprzęgła i rozrządu, stan dobry, tel. 726 008 
961.
cITRoEN c15(13) minivan 5 osobowy, 1.8 
diesel, rok prod. 1999, kolor biały, przebieg 
213300 km. Samochód jest sprawny do jaz-
dy, tel. 603 240 351.
VoLKSWAGEN(9) Passat, Kombi, 1.9 tdi, 130 
KM, rok produkcji 2000, cena 7900 zł, tel.600 
439 682.
oPoNY(16) zimowe, z felgami – stan dobry, 
komplet, “13” na 175 , do volksvagena, tel. 
798 484 366. 

PoDUSZKA(19) (70 x 60 cm) i koc (190 x 140 cm) 
wełniany, cena za komplet 35 zł, posiadam 2 
komplety, tel 534 666 552 .

SPIWÓR(16) do wózka, ocieplony, zadbany, 
po jednym dziecku, do zobaczenia i odbio-
ru w trzebnicy, cena 40 zł, tel.781 810 110.

KołA Z FELGAMI(18) 175/70 „13” do mazdy 
323 S, tel. 883 211 353.
FELGI(19) Oryginalne, z oponami zimowymi 
Passata B6 ,2szt, Opony 2014 r.,wysokość 
bieżnika około 7 mm, trzebnica, wysyłka 
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym, 
cena 299 zł, tel. 502 860 657.

FELGA ALUMINIoWA(13) 19 cali BMw 1 szt - 
150 zł, tel. 514 604 545.

oWIEWKA(13) do Mana tGL w bardzo do-
brym stanie, cena 250 zł, tel. 601 764 525.

FELGI(14) aluminiowe, roz.15, do Skody, tel. 
721 952 000.
ZDERZAK(13) tylny, do forda PUMy, tel. 723 
270 982.
WAł(13) korbowodowy do Ursusa C-328 oraz 
rozdzielacz hydrauliczny, tel. 723 270 982.
cZęścI Do FIATA(11) 126 p – mechaniczne 
i blacharka, bardzo tanio, Oborniki Śląskie, 
tel. 605 365 312.

BUDoWLANE / RÓŻNE

SPR ZE DAM

 KARP śWIąTEcZNY(18) odłowy i sprze-
daż w Masłowcu: 10 listopada o od 15 
grudnia , tel. 604 414 108.

oBRAZY(19) ręcznie malowane, lata 80-te, cena 

SZUKAM PRAcY
SPRZąTANIE(15) posprzątam mieszkanie 
gruntownie, przed lub po wynajmie, po re-
moncie, mycie okien, trzebnica i okolica, tel. 
570 313 265. 
oPIEKUNKA(15) poszukuję pracy - opieki 
nad dziećmi w wieku 0- 8 lat, tel. 570 313 265. 
oPIEKA NA oSoBą STRASZą(14) za-
opiekuję się osobą starszą – doraźnie, na 
terenie trzebnicy, tel. 601 711 301.
oPIEKUNKA(14) zaopiekuje się dzieckiem 
lądź osoba starszą, trzebnica i okolice, tel. 
506 286 134.
oPIEKUNKA(14) zaopiekuje się dzieckiem 
do lat 2, tel. 781 653 481.
PRAcA NA BUDoWIE(13) szukam pracy na 
budowie w trzebnicy: murowanie, szalowa-
nie i inne prace również jako pomocnik, tel. 
577 294 430.
SPRZąTANIE(12) podejmę dodatko-
wą pracę jak sprzątanie, gotowanie, tel. 
577 041 236.
PRAcA DoRYWcZA (11) (emeryt) na stanowisko 
operator koparek i ładowarek tel. 531 034 648.
SPRZąTANIE(16) profesjonalne sprzątanie 
domów i mieszkań, prasowanie oraz mycie 
okien tel. 510 773 825.
oPIEKUNKA DLA STARSZYcH(10) za-
opiekuję się osobami starszymi, tel. 605 441 363. 
PRAcA W oGRoDZIE(10) prace pielęgna-
cyjne w ogrodzie: koszenie traw, przycina-
nie drzewek, tel. 578 217 617.
PRAcA W ocHRoNIE(9) kobieta lat 61, na 
emeryturze, szuka pracy w Ochronie, tel, 
735 001 209.

SKoSZę TRAWę(8) o dużych powierzch-
niach, wywiozę pokost, tel. 726 626 423.

KIERoWcA(6) kat C z wieloletnim stażem, 
szuka pracy, tel. 601 764 531.
SPRZąTANIE(12) ogrodów, placów budów, 
własny transport, tel. 71 758 46 61; 669 526 136.

KoREPETYcjE

NAUKA KoMPUTERA(14) dla osób starszych i 
nie tylko, tel. 663 799 153.
jęZYK HISZPAńSKI(14) lekcje dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, cena 50 zł za 60 min., 
tel. 605 633 256.
jęZYK HISZPAńSKI(14) korepetycje/zaję-
cia dla młodzieży i dorosłych z dojazdem do 
ucznia - 50 zł/godzinę, tel. 697 722 995.
j. ANGIELSKI / j.NIEMIEcKI(13) Student-
ka anglistyki i germanistyki udzieli korepe-
tycji z języka angielskiego lub niemieckiego, 
tel. 793 218 900.
MATEMATYKA(14) szkoła średnia, matura, 
tel. 603 548 603.
jęZYK NIEMIEcKI(13) nauczycielka pomo-
że w nauce języka niemieckiego, tanio już 
od 20 zł, tel. 783 164 357.

MoToRYZAcjA

SPR ZE DAM

cITRoEN(19) Berlingo 2002r, benzyna z insta-
lacją gazową, klimatyzacja, zarejestrowany i 
ubezpieczony, cena.5.900 zł - do negocjacji, tel. 
502 860 657.

SUZUKI(19) Jimmy, rok 2000, cena do uzgod-
nienia, tel. 577 707 620.
BMW(19) seria 5, rok produkcji 1999, poj.2926 
cm3, 135 KM, przebieg 239000 tys. km, bogata 
wersja, automatyczna skrzynia biegów, tel. 513 
944 984. 

SAMocHÓD(19) auris , rok 2011,  przebieg 
38000 km, z salonu, garażowany, pierwszy wła-
ściciel, cena 30 000 zł, tel. 71 312 06 13.
BAGAŻNIK(18) dachowy, do golfa 4 Bora 
Combi, tel. 505 838 073.
FoRD(16) FOCUS (kombi)1.6 diesel.10.2007r, 
przebieg 186 tyś km, książka serwisowa, 
auto po wymianie filtrów i oleju, nowa tur-
bina na gwarancji, nawigacja ,komputer 
pokładowy, klimatyzacja, elektryka, cena 
10.500 zł, do negocjacji, tel. 502 860 657.

cIąGNIK(15) samoróbka, diesel + pług + 
brony+ wóz konny przerobiony do ciągni-
ka,tel. 607 214 965. 
SKoDA(15) Octavia ii 1.6 benzyna +gaz ,rocz-
nik 2005rok. Nowo założony gaz, klimaty-
zacja nabita, wszystko wymieniane na bie-

KAMERA(14) zewnętrza do monitoringu, tel. 
505 838 073.
PłUG (19) 4 skibowy, obrotowy, Krone askan 
120/4, możliwość odkręcenia  4 skiby,  tel 665 
233 766.
BAGAŻNIK(14) aluminiowy na relingi do 
Citroena C5, do nowej wersji i starej, tel. 
505 838 073,
NAWIGAcjA(14) GaRNi z wyświetlaczem 
LCd, szklanym, posiada zestaw głośno-
mówiący oraz wiele innych funkcji, tel. 
505 838 073.
PoDGRZEWAcZ WoDY(14) tanio, używa-
ny, emaliowany podgrzewacz wody, 140 l z 
wężownicą, tel. 606 823 751.

DAcHÓWKA(13) nowa, pustaki, tel. 690 365 
959.
PRALKA(13) LG wd-10490NP,ładowanie od 
przodu, pojemność 5,0 kg, wymiary (w x S 
x G) 842 x 600 x 440 mm, blokada przeciw 
dzieciom, opóźnienie startu, redukcja czasu, 
bez zagnieceń i inne, prosta w obsłudze, 
pralka ma uszkodzone łożysko (hałasuje 
przy wirowaniu), poza tym działała bez pro-
blemu, cena 200 zł, tel. 693 790 106.
PIEc(13) na ekogroszek, 25 Kw, używany, 
producent SiEMKO, tel. 601 877 121.
BUTLE(13) azot tlen, trzebnica, tel. 514 604 545.

LAPToP(15) Lenovo, sprawny, gotowy do pra-
cy, cena 150 zł, tel. 536 391 725.
Buty (15) z blachą, nieużywane, cena 50 zł, 
tel. 536 391 725..

TV(8) LG 42Ld650, 42 cale, płaski, używany, 
lekko uszkodzony (miga przy włączeniu), 
Odbiór własny: trzebnica lub Kryniczno, 
cena: 320 zł, tel. 606 610 955.
LUSTRZANKA(10) Nikon d3200 + obiektyw 
nikkor 18-105mm + futerał, cena 1400 zł, tel. 
503 865 416.

KEYBoARD (16) m-ki yamaha, PSR E413, stan 
bardzo dobry, z innymi funkcjami nauki gry, 
cena do uzgodnienia, tel. 603 803 775.
KINo DoMoWE(19) zestaw kina domowego 
Philips, cena 250 zł, tel.603 283 075.

GłośNIKI(13) CREatiVE iNSPiRE P5800 – 5.1. 
Głośniki praktycznie nie używane, nie po-
siadają śladów użytkowania. w 100% spraw-
ne, cena 180 zł, do zobaczenia i odbioru 
w trzebnicy, tel. 691 141 985.

KUźNIA(18) palenisko polowe, tel. 513 918 288.
STERYLIZAToR(11) w bardzo dobrym stanie, 
mało używany, tel. 514 399 495.
WYRWIDąB(18) wyrywacz do drzew, tel. 
513 918 288.
MAGIEL(15) drewniany, tel. 883 394 355.
SZATKoWNIcA(18) do kapusty, tel. 513 918 
288.
STEPPER(14) posiada licznik i linki. Stan 
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia, tel. 
792 561 852.

do negocjacji, tel. 604 259 577.
PoRTAL KoMINKA(18) marmurowy, używa-
ny w stanie idealnym, wymiary zewnętrzne 
wys.124 cm, szer.129 cm, światło kominka 
wys. 79, szer. 60 cm, zapraszam do obejrze-
nia, trzebnica, cena 950 zł, tel. 665 481 079.

KRZESłA(18) 6 sztuk widoczne delikatne śla-
dy użytkowania. Cena to 650 zł. Polecam!!! 
trzebnica, tel. 665 481 079.

STÓł(18) warsztatowy, metalowy, 150 cm x 
50 cm, cena 250 zł, tel. 603 283 075.

cHoINKI(19) cena 30 zł / szt, tel. 783 044 462.

DREWNo(18) śliwkowe, opałowe i kominkowe, 
pocięte na klocki lub porąbane, możliwość 
transportu, Nowy dwór, tel. 690 949 293.
DREWNo(19) bukowe, suche, około 1 m3, 120 zł, 
trzebnica, tel. 603 283 075.
DRZEWo(17) 8m drzewa, czereśniowe, tel. 
603 528 704.
DREWNo(13) opałowe, po przycince drzew 
wiśniowych. Brzyków, tel. 661 851 943.
INDYKI(19) kury silki,czubatka holenderska 
oraz kaczki mulardy,  tel 609 210 199. 
KAcZKI(18) francuskie i mulardy z wolnego 
wybiegu, tel. 663 420 527.
GęSI(13) kaczki, kury, ekologiczne, chowane 
na własnych paszach, z wybiegiem, tel. 665 
549 669. 
GęSI(16) domowe, z małego stada, tel. 601 
304 371.
KRÓLIKI(13) kalifornijskie, na tuszki lun do 
dalszego chowu, tel. 603 465 219.
śLIMAKI(16) małe ślimaki afrykańskie (lissa-
chatina reticulata albino body). do obejrze-
nia i odebrania w trzebnicy. Cena 25 zł, tel. 
691 141 985.

BoAZERIA(16) dębowa, około 20-30 mkw, 
Cena: 250 zł, tel. 601 157 829.

KAFLE(16) Laufen, wym. 10 x10, są na pod-
klejce 3 x 3, kolory: białe matowe (32mkw) 
i zielona mięta (3mkw), cena: 700 zł, tel. 601 
157 829.

PłYTKI(16) 19 szt. płyt o wymiarach: 70cm x 
30cm, są w odchyłce wymiarowej +/- 2 cm, 
cena: 550 zł, tel. 601 157 829.

NIERUcHoMoścI

SPR ZE DAM

DZIAłKI(19) budowlane w Szczytkowicach, 
nowo powstające osiedle, tel. 665 233 766.
DZIAłKI(19) budowlane w Szczytkowicach, 10 
arowe, z możliwością usług, woda, prąd, cena 
65 zł / mkw, tel. 601 592 521.
ZIEMIA(19) powiat trzebnicki, całość 1,90h, 
obecnie zasiana jest pszenica, bardzo dobry 
dojazd, cena 75 tys, tel 533 488 448.
MIESZKANIE(19) o pow.48 mkw, w okolicy 
Lasu Bukowego. Bez czynszowe w stylu loftu, 
z niepowtarzalnym, ceglanym sufitem. wy-
remontowane w 2012r. Położone są nowe 
instalacje wodno-kanalizacyjna oraz elek-
tryczna. Kuchenka gazowa (butla), ogrze-
wanie elektryczne. Z całości wydzielona 
została osobna sypialnia oraz łazienka. Nad 
łazienką znajduje się dodatkowy schowek. 
do mieszkania należy część strychu oraz 
wspólnego 

podwórka, tel. 506 352 295.
DoM(18) wolnostojący w trzebnicy o po-
wierzchni ok. 260 mkw, 2 kuchnie,2 łazienki, 
7 pokoi, atrakcyjna lokalizacja, cena do ne-
gocjacji, tel.790 607 745.
DZIAłKA(18) budowlana, Raszów koło 
trzebnicy, 12 arów, tel. 609 227 160.
DZIAłKA(18) budowlana z mediami 15 arów 
w wiszni Małej, przy ul. Szkolnej. Cena z 100 
zł / mkw, do negocjacji, tel. 785 410 362.
DZIAłKA(18) rolno-budowlana, 12 arów, 
cena 57 zł / mkw, możliwość dokupienia 8 
arów rolnej działki, cena 17 zł / mkw, taczów 
Mały, tel. 666 945 154.
DZIAłKA(18) budowlana, pilnie sprzedam 
w miejscowości Księginice koło trzebnicy 
przy ul. Czereśniowej, działka nr 51/4, 11 
arów 93 000 zł lub 6 arów za kwotę 55000 zł, 
działka nr 51/5 , tel. 724 392 504.
MIESZKANIE(19) w Centrum trzebnicy przy 
ul. Św. Jadwigi, (nowe budownictwo z balko-
nem i tarasem), dzwonić po godzinie 16:00, tel: 
601 960 532.  
MIESZKANIE(18) taNiO! w Sulisławicach 35 
mkw,dwa pokoje, do kapitalnego remontu, 
tel. 782 796 890.
MIESZKANIE(16) w centrum trzebnicy, 
o powierzchni 50 mkw, 2 pokoje, pokój z 
aneksem kuchennym, łazienka, stan idealny, 
cena do negocjacji, tel. 785 464 303. 
LoKAL(17) w trzebnicy na mieszkanie lub 
działalność, 49 mkw, 2 pokoje przechodnie, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, do lokalu 
przynależy piwnica i pomieszczenie na stry-
chu, lokal do remontu, cena 135 000 zł do 
negocjacji, tel. 660 706 423.
MIESZKANIE(16) w trzebnicy, 34mkw, 
spółdzielcze - własnościowe, iVp., 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, piwnica, zamykany parking. 
Ogrzewanie centralne, osiedlowe. Blok obok 
Bazyliki, przystanku autobusowego, w samym 
centrum miasta, cena 155 tys. zł, do negocjacji, 
wolne od grudnia 2018r, tel: 608 572 381.
PIęTRo DoMU(16) 80mkw, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, parking, może być dla firmy na 
7-10 osób. dLa MaŁŻEŃStwa MOŻLiwOŚĆ 
NEGOCJaCJi CENy, opłata: 2400 zł ewen-
tualnie 20 zł/ osobę przy obsadzie / 4–4+/ 
osób. w tym ogrzewanie, prąd i ciepła 
woda, kaucja, tel. 665 886 993.
MIESZKANIE(15) bezczynszowe, własno-
ściowe w centrum trzebnicy (ul. daszyńskie-
go) 32mkw, pokoje przechodnie, kuchnia, 
łazienka, tel. 730 808 476 lub 792 370 437.
MIESZKANIE(13) 101 mkw, na 1 piętrze, 
z garażem, ogrodem w okolicy Kątów wro-
cławskich, tel. 723 270 982.
MIESZKANIE(13) własnościowe 39,6 mkw, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój, 
tel. 722 104 125, 722 104 087.
MIESZKANIE(11) Strzeszów ul. Lipowa 5/8, 
54 mkw + zagospodarowany balkon 5 mkw, 
ze wszystkimi meblami, cena 150 tyś. zł, tel. 
665 303 761.
MIESZKANIE(9) w Ramułtowicach, 100 
mkw, na i piętrze + ogród + garaż + komór-
ki, tel. 603 465 219.
DoM(16) z 2009 roku znajduje się w pobliżu 
lasu w odległości 5km od trzebnicy, wolnosto-
jący, jednorodzinny o powierzchni użytkowej 
170 mkw: a) parter-3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój i kotłownia na ekogroszek; b) pię-
tro to mieszkanie -2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
duży hol i duży taras;-wolnostojący budynek 
garażowy: a) parter- garaż na 2 samochody i 
kotłownia, b) piętro to samodzielne mieszkanie 
– pokój, pokój z aneksem kuchennym, łazienka, 

oGłoSZENIA
DRoBNE

Ogłoszenia drobne są BEZPłATNE.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy: 

osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie

tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje 
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.

Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 4 grudnia 2018 r.

przedpokój; -wolnostojący budynek gospodar-
czy: a) parter- samodzielna kawalerka (36mkw), 
oraz garaż i kotłownia na ekogroszek; b) piętro- 
samodzielne mieszkanie (80mkw), 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. działka na, której 
znajdują się wymienione budynki to: 3002mkw, 
Ogród zaprojektowany jest przez architekta 
krajobrazu: fontanna, kaskada, oczko wodne, 
strumyk, ogrodzenie z piaskowca i żywopłot 
z cisów, miejsce na ognisko i grill, parking. do 
sprzedaży również sąsiadujące 2 działki bu-
dowlane o powierzchni: 1759 mkw i 1801mkw, 
sieć wodociągowa w odległości 1 metra od 
granicy działki, prąd – skrzynki ZK przynależne 
do działek. Cena 80,00 zł./mkw, tel. 665 886 993.

DoM(14) wolno stojący, w trzebnicy, 7 pokoi, 
2 łazienki, 2 kuchnie, metraż ok. 260 mkw, 
atrakcyjna lokalizacja, cena do uzgodnienia, 
tel.790 607 745.

DZIAłKA(13) o powierzchni 1350 mkw, bu-
dowlana na granicy trzebnica – Księginice, 
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja), 
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.

DZIAłKA(18) budowlana 11 arów w cichej 
okolicy ul. wrocławskiej. Posiada warunki 
zabudowy oraz wszelkie niezbędne decy-
zje potrzebne do zakupu. Niedaleko szkoła, 
market Netto, stacja benzynowa. Położona 
10min. od wrocławia, na obrzeżach trzebni-
cy. tel. 724 820 669.

DZIAłKę(17) w Pawłowie trzebnickim o po-
wierzchni 0,35 ha wraz z zabudowaniami - 
budynkiem mieszkalnym oraz z zabudowa-
niami gospodarczymi, tel. 609 432 538. 
DZIAłKA(17) budowlana, 9 arów Komoro-
wo, 5km od trzebnicy, położona jest 25km 
od wrocławia, 5km od trzebnicy przy dro-
dze asfaltowej, wjazd na działkę z obniżo-
nym chodnikiem, wybudowana nowa trasa 
szybkiego ruchu S5 trzebnica - wrocław, 
dojazd do Komorowa około 30min z wro-
cławia, budowana jest nowa infrastruktura, 
droga trzebnica - Sułów oraz ścieżka rowe-
rowa, na całym odcinku, do doliny Baryczy, 
w sąsiedztwie budowane jest osiedle dom-
ków jednorodzinnych, atrakcyjne położenie, 
tel. 501 722 594.

DZIAłKA(17) budowlana, Mienice, pow. 10 
arów, tel. 506 954 021.
DZIAłKI(16) 2 sztuki, budowlane przy lesie 
na nowym osiedlu o powierzchni 1759mkw 
i 1801mkw, sieć wodociągowa w odległości 
1 metra od granicy działki, prąd – skrzynki 
ZK przynależne do działek, cena: 80,00zł./
mkw, tel. 665 886 993.
DZIAłKA(16) przemysłowa we wrocławiu 
46a, ul. Białogardzka (róg Żernickiej i Szcze-
cińskiej), cena: 250zł/m, do negocjacji, tel. 
665 886 993.
DZIAłKA(15) budowlana w Szczytkowi-
cach, tel. 691 802 547.
ZIEMIA(15) powiat trzebnicki, całość 1,90h, 
obecnie zasiana jest pszenica, bardzo dobry 
dojazd, cena 75 tyś, tel. 533 488 448. 
DZIAłKI(15) 10 arowe, uzbrojone w Szczyt-
kowicach, cena 65 zł / mkw, tel. 601 592 521. 
DZIAłKI(14) Budowlane w Księginicach, tel. 
509 406 292.
DZIAłKA(14) budowlana, 20arów, z budyn-
kiem mieszkalnym i gospodarczym w Bud-
czycach k. Zawoni, tel. 604 107 284.
DZIAłKA(14) 4 sztuki, budowlane w Kało-
wicach, gmina Zawonia, każda po 10 arów, 
sprzedam lub zamienię na mieszkanie w 
trzebnicy lub wrocławiu, tel. 798 263 003.
DZIAłKA(14) budowlana, wieś Mienice gm. 
wisznia Mała, 15,80 arów, tel. 728 482 555.
DZIAłKA(14) rekreacyjna w trzebnicy na 
Kociej Górze, 3,5 ara, zagospodarowana z 
altaną i schowkiem z narzędziami, krzewy, 
drzewa owocowe, kwiaty, tel. 661 185 138.
DZIAłKA(14) budowlana, 11 arów, okolice 
trzebnicy, 15 min od wrocławia, warunki za-
budowy, 40 zł za mkw, tel. 695 489 071.
DZIAłKA(14) powierzchnia 1,4 h, objętą 
MPZP - częściowo zabudowa jednorodzin-
na (działki możliwe do wydzielenia) oraz 
usługi, inne możliwości gospodarowa-
nia. Miejsce niedaleko od obu obwodnic S5, 
S8, ok. 200m zam. domy, przy infrastruktu-
rze, spokój. Cena 200 tys. zł - do uzgodnień 
szczegóły, tel. 724 324 967.
SAD(13) 2 ha sadu wiśniowego w droszowie, 
tel. 692 635 672.

SAD(13) wiśniowy, 1 ha, w Brzykowie, tel. 661 
851 943.
DZIAłKA(13) 0,30h w bardzo ładnym miej-
scu, 1ha ziemi, tel.690 365 959.
UDZIAł W DZIAłcE(11) wynoszący 1/14 
w działce nr 29 aM-1 o powierzchni 0,74 ha. 
Miejscowość taczów wielki, tel. 605 829 132.
DZIAłKA(11) budowlana w trzebnicy 1840 
mkw, może być pod bliźniak, tel. 505 334 186.
DZIAłKA(12) budowlana, Pierwoszów, 1300 
mkw, cicha, spokojna okolica, położona na 
nowym osiedlu, blisko lasu, dojazd do wro-
cławia S-5, około 20 min, tel. 782 532 519.
DZIAłKA(10) budowlana 15 arów, Szczytko-
wice media, dojazd od strony asfaltu, piękna 
okolica, tel. 699 991 561.
DZIAłKA(13) o pow 0,5 ha, Skoroszów, 
może zostać podzielona na 3 osobne dział-
ki i tak ma również wydane warunki zabu-
dowy (można wybudować 3 wolnostojące 
domy z garażami), dojazd droga gminną, 
z jednej strony graniczy z rzeką, niedaleko 
las, tel. 603 283 075.
DZIAłKA(9) własnościowa, pod zabudowę, 
(możne być bliźniak) w trzebnicy, przy ul. 
Polnej nr działki 93, powierzchnia 26 arów, 
39 mkw, tel. 570 598 676.
DZIAłKI(9) budowlane w trzebnicy, od ul. 
Piaskowskiego oraz ul. Marcinowskiej, tel. 
602 761 832.
DZIAłKI(11) budowlane o pow. 11 arów, 
z wydaną decyzją na budowę w Gmina 
Zawonia, Pstrzejowice, tel. 725 147 283, 667 
909 102.
DZIAłKA(13) budowlana, Księginice, ul. Cze-
reśniowa, 2000 mkw (95 zł/mkw), tel. 788 
969 459.

SAD(14) czereśniowo-wiśniowy 1,37ha, przy 
trasie trzebnica-Oborniki Śl. Cena 140 tyś. zł, 
tel.502 318 266.
GARAŻ(14) wspólnota mieszkaniowa, ul. 
Piwniczna 7a-7b, cena do uzgodnienia, 
tel.698 745 828.
DZIAłKI BUDoWLANE(10) do zakupu 
pozostała działka 14ar w miejscowości Skar-
szyn, dla której obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Poło-
żone jest w dogodnej lokalizacji znajdującej 
się w centrum miejscowości. Znajduje się 
w sąsiedztwie drogi powiatowej, w której są 
poprowadzone media. działka znajdują się 
3 km od węzła komunikacyjnego S8 Łozina, 
15 minut od wrocławskiego Lotniska. Cena 
75 zł/mkw do ewentualnej negocjacji, tel. 
531 145 110. 

PAWILoN(13) Handlowy o pow. 80 mkw, 
działka 6 arów, na wsi 3km od Zawoni, tel. 
600 012 789.
PAWILoN(13) murowany 120mkw + garaż 
i wiata. działka 6 arów. Nadaje się na dzia-
łalność gosp. lub do zamieszkania. 5 km od 
trzebnicy w kierunku na wrocław, tel. 604 
231 515.
LoKAL(10) handlowo usługowy, o pow.62 
mkw, w trzebnicy ul. Kościelna 27a, istnieje 
możliwość wynajmu lokalu, tel. 509 236 864.
LoKAL(7) lub wynajmę handlowo-usłu-
gowy 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.

KUPIę

MIESZKANIE(19) w trzebnicy, 3 lub 4 poko-
jowe, tel. 665 120 923 
MIESZKANIE(19) w trzebnicy: parter lub 1 
piętro, 1-2 pokoje, od 35 do 50 mkw, ogrze-
wanie centralne lub gazowe, możliwie blisko 
centrum, własnościowe,rynek pierwotny lub 
wtórny, najlepiej bez konieczności remontu, 
dzwonić po  godz.14,  tel. 663 113 723.
MoTocYKL (19)Simson,wSK,SHL,Motoryn-
ka,Romet itp., tel. 600 340 996.
DoM(15) siedlisko, małe gospodarstwo na 
wsi w bliskiej okolicy trzebnicy, Milicza, 
Żmigrodu, Rawicza za cenę do 300 000 zł. 
dom może być starszy do malutkiego re-
montu lub nowy do wykończenia, najważ-
niejszym kryterium jest działka nie mniejsza 
jak 30 arów. Proszę o konkretne propozycje 
na maila: dosmin@wp.pl lub telefonicznie 

723 919 061.
MIESZKANIE(18) 3 pokojowe w trzebnicy 
lub dom ( może być do remontu w bliskiej 
okolicy trzebnicy lub w trzebnicy) tel. 516 
168 590.
DZIAłKA(12) usługowo-budowlana – 
w okolicach trzebnicy – o następujących 
parametrach: powierzchnia minimum 6.000 
mkw, nieruchomość z miejscowym planem 
zagospodarowania, możliwość budowy 
obiektu usługowego, kontakt: paulinajode-
stol777@wp.pl, tel. 665 712 200.
MIESZKANIE(10) w trzebnicy, jeden lub 
dwa pokoje, z ryku wtórnego, do zamiesz-
kania, do 150 tys. zł., tel. 530 226 466.

Z AMIE NIę

KAWALERKA(13) w trzebnicy po generalnym 
remoncie na większe, min. 2-pokojowe 
mieszkanie. Zamiana z dopłatą, oferty tylko 
w obrębie trzebnicy. tel. 605 736 772
MIESZKANIE(13) z dopłatą, własnościowe, 
w trzebnicy, 2 pokoje, iVp. 34mkw w bloku, 
na mieszkanie 3 pokojowe, do ii p. w bloku, 
lub część domu w trzebnicy, lub najbliższej 
okolicy (+5km), tel. 608 572 381.

MAM Do WYNAjęcIA

LoKAL(18) w nowym budownictwie 25 
mkw przy ul. Św. Jadwigi obok Pracowni 
fryzjerskiej, przystosowany pod usługi ko-
smetyczne, tel. 605 918 889.

KAWALERKA(19) we wrocławiu, Krzyki tel. 577 
707 620.
MIESZKANIE(18) 3-pokojowe, w Prusicach, 
ul. Krótka, tel. 668 377 319.
MIESZKANIE / KAWALERKA(18) w trzebnicy, 
tel. 603 485 603.
KAWALERKA(17) umeblowaną kawalerkę 
w Sędzicach, tel. 695 185 997.
MIESZKANIE(17) w centrum trzebnicy o 
pow. 54 mkw, 2 pokojowe, umeblowane, 
bardzo ładne, balkon, C.O., od listopada, tel. 
502 008 216.
PoKojE(17) dwa pokoje z przeznaczeniem 
na gabinet lekarski, kosmetyczny, biuro itp., 
obiekt monitorowany, klimatyzowany, z po-
czekalnią i parkingiem, przy ulicy Św. Jadwigi 
25a. duży pokój- 27mkw, posiada własną ła-
zienkę z toaletą, umywalką i bidetem, pokój 
klimatyzowany, z szafką i umywalką, mały 
pokój- 14mkw, klimatyzowany, z szafką i umy-
walką, tel. 697 628 276 ; 695 927 307.
MIESZKANIE(16) nowe, w centrum trzeb-
nicy 58.40 mkw, 2 pokoje, kuchnia, p.p, gar-
deroba, łazienka, w.c, balkon, własne C.O, tel. 
601 753 590.
MIESZKANIE(16) samodzielne dla rodziny 
lub firmy, parking, stanowisko na ognisko, 
grill, duży piękny ogród, cena: 1000zł/m-c 
+ media, wymagana jest jednomiesięczna 
kaucja, tel. 665 886 993.
GARSoNIERA(16) umeblowana, parking, 
stanowisko na ognisko, grill, cena: 1300 zł 
w tym media, wymagana jednomiesięczna 
kaucja, tel. 665 886 993.
LoKAL(16) w trzebnicy, pow. 33 mkw, 
tel.601 204 002.
HALA(16) 180mkw w trzebnicy, ul.Jędrzejow-
ska 51, cena do uzgodnienia, tel.603 847 900.
PoWIERZcHNIE BIURoWE(15) o wielko-
ści 10 - 30 mkw, w centrum trzebnicy, ul. 
Solna 6, w biurowcu znajduje się 21 lokali. 
teren biurowca jest ogrodzony i posiada 
własny parking, tel. +48 663 844 847.

PoKojE(15) dwa pokoje z przeznaczeniem 
na gabinet lekarski, kosmetyczny, biuro itp. 
Obiekt monitorowany, klimatyzowany, z po-
czekalnią i parkingiem, przy ulicy Św. Jadwi-
gi 25a, duży pokój - 27 mkw - posiada wła-
sną łazienkę z toaletą, z szafką i umywalką 
i bidetem, klimatyzowany, mały pokój – 14 
mkw, klimatyzowany, z szafką i umywalką, 
tel. 697 628 276, 695 927 307.
KAWALERKA(14) w trzebnicy dla małej firmy 
lub osoby prywatnej. Faktura Vat +umowa lub 
umowa najmu okazjonalnego, tel. 605 881 897.
MIESZKANIE(13) w centrum trzebnicy, 
1piętro, pow.75mkw, (3pokoje,kuchnia ume-
blowana, łazienka, 2 duże balkony), w pobli-
żu Lidla, możliwość grillowania, ustawienia 
basenu itp., tel. 502 616 533.
LoKAL(13) po salonie samochodowym 
w trzebnicy, powierzchnia 170 mkw, po ka-
pitalnym remoncie, tel. 607 102 009.
STANoWISKo(13) do stylizacji paznokci 
podnajmę osobie prowadzącej własną dzia-
łalność gospodarczą. Jedna stała opłata 600 
zł netto (3 dni w tygodniu), Chętnych zapra-
szam do kontaktu: Centrum Piękna i Rozwo-
ju w trzebnicy, tel. 533 061 062.
STANoWISKo(13) do przedłużania rzęs (13) 
lub wykonywania masażu - podnajmę oso-
bie będącej na własnej działalności gospo-
darczej. Jedna opłata stała 600 zł netto (3 
dni w tygodniu). Centrum Piękna i Rozwoju 
w trzebnicy, tel. 533 061 062.
KAWALERKA(13) w trzebnicy, od zaraz, tel. 
71 758 46 61, 883 697 129.
MIESZKANIE(13) pojedynka, od zaraz, tel. 
71 758 46 61, 883 697 129.
PoKÓj(13) wynajmę pokój z osobną łazien-
ką z dostępem do kuchni i pralni w domu 
jednorodzinnym w trzebnicy + miejsce 
parkingowe na utwardzonym podwórku 
cena 800,/os. wolny od 01.09.2018, tel. 601 
764 525.
DoM(13) dla Firm, o pow. 280mkw + po-
dwórko z utwardzonym parkingiem na 6-8 
aut cena 5 000 zł + opłaty, tel. 506 953 406.
MIESZKANIE(13) 3-pokojowe, w trzebnicy, 
3 piętro, umeblowane, słoneczne, ciche, bli-
sko basen, cena 1250 zł +media, tel. 502 908 
801, 601 995 344.
HALA(13) 180 mkw w trzebnicy, ul. Jędrze-
jowska, tel. 603 847 900.
MIESZKANIE(12) w trzebnicy, 37 mkw, tel. 
600 120 894.
LoKAL(11) o powierzchni 36 mkw, w trzeb-
nicy przy ulicy Milickiej 5a, – Miejsce parkin-
gowe, brama zamykana na noc, sterowana 
pilotem, przestrzeń możliwa do zagospoda-
rowania pod kątem własnego biznesu. tel. 
604 907 105, 784 063 714.

KAWALERKA(10) w trzebnicy od zaraz , tel. 
669 526 136.
PÓł DoMU(9) 120mkw, Pierwoszów, 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, pomieszczenia go-
spodarcze, najchętniej dla firm, tel. 728 943 
488 lub 694 954 889.
MIESZKANIE(9) 42 mkw, w centrum trzeb-
nicy, 3 piętro, tel. 603 468 643.
PIęTRo(8) w domu jednorodzinnym w cen-

FiRMA PANDA TRZEBNiCA SP. Z O.O.
 ma do wynajęcia 43 metrowe pomieszczenie biurowe

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
tel. 71 387 46 55 lub meil bok@panda.trzebnica.pl
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FISHARMoNIA(7) lata 1990, sprawna, cena 
1200 zł, tel. 883 433 493.

TELEFoN(6) komórkowy, nowy, nieużywa-
ny, MyPHONE, tel. 603 124 111.
TELEFoN(6) stacjonarny, sprawny, dwusłu-
chawkowy, bezprzewodowy, kolorowy wy-
świetlacz, SiNUS 502, tel. 603 124 111.
AKWARIUM(6) 80 l atman 620 – 300 zł, tel. 
604 710 648.
DRZWI(13) dębowe, 100 cm, tel. 723 270 982.
MASZYNA Do SZYcIA(13) do szycia ŁUCZ-
NiK, stara, tel. 723 270 982.
PRALKA(16) Polar, ptl 819, sprawna, cena: 
150 zł, tel. 691 413 805.
PIEc(16) dwufunkcyjny ze sterownikiem, JUN-
KERS Euroline, cena 300 zł, tel. 661 098 296.

PIEKARNIK(14) aKZM 750iX, cena 1180 zł, 
whirlpool, po likwidacji sklepu aGd, tel. 
501 383 638, 601 838 394.
cHłoDZIARKo-ZAMRAŻARKA(14) Li-
BHERR, kuchenka gazowa wraz z butlą, tel. 
798 263 003.
LoDÓWKI(14) whirlpool, BFL 8121w, cena 
1000 zł, BSNF 9152 OX, cena 1500 zł, po li-
kwidacji sklepu aGd, tel. 501 383 638, 
601 838 394.
DRoBNE AGD(14) po likwidacji sklepu aGd 
:Sokowirówka Zelmer typ 486, cena 300 zł; 
wentylator biurkowy, cena 100 zł; Żelazka 
BOSCH: tda 503011, cena 200 zł; tda 4630, 
cena 200 zł; Golarka elektryczna StaGER GM 
007, cena 100 zł; dekoder tV naziemny, cena 
80 zł; Grzejnik olejowy 10 żeber, cena 150 zł; 
Fliselina do okapu szt. 100, cena 3 zł; Naświe-
tlacz LEd z czujnikiem ruchu 10 w, cena 50 
zł; tel. 501 383 638, 601 838 394.
oDKURZAcZ(14) wielofunkcyjny aMBaSa-
dOR, nowy, nieużywany, tel. 661 185 138.
ZMYWARKA(14) whirlpool, do zabudowy 
wiO 3 t332P, cena 1600 zł, po likwidacji skle-
pu aGd, tel. 501 383 638, 601 838 394.
AcMT 815/BF(14) cena 1160 zł, po likwidacji 
sklepu aGd, tel. 501 383 638, 601 838 394.
PłYTY INDUKcYjNE(14) whirlpool, aCM 
838/NE, cena 900 zł ; aCMt 756/NE, cena 
920 zł, tel. 501 383 638, 601 838 394.
KUcHNIA WoLNoSTojącA(14) aCMt 
6533 wH , cena 1360 zł, whirlpool, po li-
kwidacji sklepu aGd, tel. 501 383 638, 
601 838 394.
SPRZęT AGD(13) mikrofalówka, płyta in-
dukcyjna, opiekacz, myjka ciśnieniowa, 
sprzęt muzyczny, tel. 723 270 982.
TRAjZEGA(15) sprawna, do cięcia drzewa, 
blat metalowy; silnik 4,5 kw, cena 1200 zł, do 
negocjacji, tel. 608 082 456.
PłUG(13) 2 skibowy, Unia Grudziądz, tel. 603 
465 219.
KULTYWAToR(13) Unia Grudziądz, tel. 603 
465 219.
RoZSIEWAcZ(13) nawozu typu LEJ, tel. 603 
465 219.
cYKLoP(13) Czeski, tel. 603 465 219.
oPRYSKIWAcZ(13) Polski o pojemności 
500 litrów i szerokości LaNZ 13 metrów, tel. 
603 465 219.
KoSIARKI(13) spalinowe i elektryczne do tra-
wy z napędem i bez napędu, tel. 603 465 219.
MALINY(18) owoce na sok, 10/ kg, tel. 
604 705 435.
AGD – ZAMRAŻARKI(13) 3 szt, witryna 
chłodnicza 1 szt, waga elektryczna 1 szt, 
szuflada do kasy fiskalnej 1 szt, tel. 604 231 
515.
oPIELAcZ(13) do obróbki miedzy rzędami 
ziemniaków i warzyw, tel. 668 302 127.
WIEŻA(13) aluminiowa, jezdna, wysokość robo-
cza 6 m, długość 2,5m, szerokość 0,75m. Proszę 
dzwonić po godzinie 16.00, tel. 609 341 999.

DREWNo(13) opałowe, żerdzie, stemple, ta-
NiO! tel. 664 770 549.
PANEL SłoNEcZNY(13) zestaw: akumulator, 
regulator ładowania. Zestaw idealny do altan-
ki, można z niego zasilać radio, oświetlenie 
w altance, ładować telefon komórkowy, itp... 
Mogę pomóc w instalacji, tel. 693 925 835.

UMYWALKA(11) 60 cm, bardzo tanio, Obor-
niki Śląskie, tel. 605 365 312.
PIEc GAZoWY(11) CO "Voillant" z funkcją 28 
Kw, wiszący (sprawny), bardzo tanio, Obor-

STAjNIA(14) własnoręcznie robiona, cena 
30zł i konie 10-15 zł sztuka, tel. 693 790 106.

ToREBKI(13) cena od 5-20 zł szt. oraz misie 
15-20 zł szt. tel. 693 790 106.

MISIE(13) cena od 15-20 zł szt. tel. 693 790 106.

niki Śląskie, tel. 605 365 312.
PoMPA(11) CO typ PCO-25, bardzo tanio, 
Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.
oDKłADY PSZcZELE(11) cena 200 zł, tel.607 
978 104.
WÓZ KoNNY(11) przerobiony, z zaczepem 
do ciągnika, tel. 607 214 965.
PIEc (11) CO, wszystko palny, nadmuch, ste-
rownik, kosz zasypowy do miału, rok pro-
dukcji 2013, cena do uzgodnienia, tel. 501 
266 437.
MASZYNY RoLNE(11) traktorek – samorób-
ka – silnik S-213 polskiej produkcji; Rozdrab-
niacz do pasz i zboża BaK silnik 5Kw; Piła 
– silnik 7Kw – stół metalowy wałki z przo-
du i z tyłu, kółeczka transportu; Przepacka 
konna do siana – widłowa; Rozdrabniacz do 
buraków i ziemniaków elektryczny; Oprzyk-
nik do ziemniaków 3 rzędowy; dołownik do 
ziemniaków; Siewnik lejowy do nawozu; tel. 
660 895 303.
DMUcHAWA (11) polska dmuchawa do zbo-
ża, cena 750 zł, tel. 696 685 460.
PłUG(15) dwuskibowy, konny, tel. 883 394 355.
MATERIAłY KoNSTRUKcYjNE(10) kątow-
niki, ceowniki, płaskowniki, tel. 798 263 003.
cIąGNIK(15) z narzędziami rolniczymi typu 
„Jarmar”, tel. 883 394 355.
ELEMENTY Do PRZYcZEPY(15) wszystko 
do przyczepy jednoosiowej, tel. 883 394 355.
TARcZE Do cIęcIA(10) 900mm do cięcia 
Silki i Porotermu, w dobrej cenie, dzwonić 
po 16.00, tel., 609 341 999.
BEcZKI(18) 2 sztuki, ocynkowane 600 L, tel. 
513 918 288..
WANNA(15) żeliwna, używana, tel. 883 394 355.
PoMPA(15) spalinowa typu „żaba”, tel. 883 
394 355.
UMYWALKA(10) sedes, bidet, wanna, ta-
NiO, dobrej firmy, mało używane, tel.697 
060 991.
KoSIARKA(10) spalinowa, (uszkodzona), tel. 
721 952 000.
PILARKA(10) spalinowa, uszkodzona, tel. 
721 952 000.
SłoIKI(10) 1,5 l. szklane, na ogórki lub kapu-
stę, cena 1,50 zł, tel. 607 431 604.
LoDÓWKA(11) Electrolux, wysokość 150 cm, 
osobno zamrażalnik, tel. 609 010 223.
ZAMRAŻARKI(9) 3szt-400L, witryny chłodni-
cze(szafy)-3szt, Lada chłodnicza dł. 180cm
-1szt oraz inne urządzenia po likwidacji skle-
pu – tanio! tel. 604 231 515.
SZAFKA(11) zestaw, Cersanit Gala, szafka wi-
sząca wraz z umywalką, 50cm, biały połysk, 
kupiona w Obi. wymiary: 46 x 50x 39,7 cm, 
stan nowy, nieużywany, nieuszkodzony, do-
łączam fakturę zakupu, która stanowi gwa-
rancje, tel. 698 622 561.
KUźNIA(12) z lat 1900, wraz : 60 narzędzi 
ręcznych i mechanicznych, cena 10 tyś. zł, 
tel. 883 433 493.

ŻERDZIE(6) Kuźniczysko, tel. 664 770 549.
TRAjZEGA(6) działającą, pas transmisyjny, 
silnik 5,5 kw, cena do uzgodnienia, tel. 697 
607 049.
WAGA(6) dziesiętna, boczny przesuw, cena 
do uzgodnienia, tel. 697 607 049.
PłYTKI(6) ścienne ELida kolor kremowy, 
wym. 22,3 x 44,8, dwie paczki, nowe, nie-
otwierane, 3 mkw, cena 25 zł/mkw, tel. 781 
946 120.

RoWERY / WÓZKI

SPR ZE DAM

RoWER(19) męski, błotniki, bagażnik, 26cali, 
cena do negocjacji, tel. 604 259 577.,
RoWER(15) BMX, używany, cena 500 zł, tel. 
693 790 106..

WÓZEK(14) taKO LaREt gondola i space-
rówka w bardzo dobrym stanie. w zestawie 
gondola z przykryciem, siedzisko spacero-
we z osłoną na nóżki, folia przeciwdeszczo-
wa, torba, śpiworek, parasolka. Kolor - len, 
cena do uzgodnienia, tel. 792 561 852.

RoWEREK(13) Reksio - 30 zł, tel. 514 604 545.

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
TOLL-SPAW
Krzysztof Kawecki

SPAWANIE
-aluminium
-stopów aluminiowych
-stali, stali nierdzewnej
-stali miekkich

TRzEbNIcA 
ul. Prusicka 39

tel. 883 485 324

JEDYNE ZAJĘCIA 
MATEMATyCZNE 

W TRZEBNICY
Grupy do 5 osób.
Liceum: 1 i 2 klasa. 
Maturzyści. 
Podstawa 
i rozszerzenie

zapisy i informacje 
www.antoniiprzyjaciele.pl

tel. 667 864 494

RoWER(13) meski i młodzieżowy, cena 100 
zł, tel. 532 531 433.
RoWER(13) Unibike 20' - 100 zł, tel. 514 604 545.

RoWER GÓRSKI(13) męski i damski oraz 
marki BULLS na kołach „26”, tel. 723 270 982.
RoWEREK(13) Smoby 20 zł , tel. 506 358 723.
RoWERY(13) uszkodzone, na części, tel. 721 
952 000.
cHoDZIK Z BALKoNIKIEM(11) 4 kołowy, 
składany, bardzo tanio, Oborniki Śląskie, tel. 
605 365 312.
WÓZEK(11) GRaCO, spacerówka, bardzo 
mało używany, z parasolką i całym wyposa-
żeniem, kolor bordowy, tanio, tel. 514 399 495.
RoWER(10) cena 300 zł, tel. 781 810 110.

RoWER(12) dla dziecka, cena do uzgodnie-
nia, tel. 790 558 208.

RoWER(12) dziecięcy, koła 20 cali, BRENNa-
BOR dla dziewczynki, stan b. dobry, cena 
250zł, tel.508 284 373.

HULAjNoGA(12) cena do uzgodnienia, tel. 
790 558 208.

jEźDZIK(12) samochodowy dla dzieci cena 
do uzgodnienia, tel. 790 558 208.

HULAjNoGA(12) wyczynowa K2, cena do 
uzgodnienia, tel. 790 558 208.

RoWER(7) merida, koła 24 Cale, rok 2015, ku-
piony i serwisowany: arkady wrocławskie, 
cena 650 zł, tel. 602 802 869.

WÓZEK(7) firmy X-LaNdER koloru niebie-

skiego. Spacerówka plus gondola w bardzo 
dobrym stanie ze wszystkimi akcesoriami. 
w cenie wózka adaptery do fotelika firmy Maxi 
Cosi. Cena do negocjacji., tel. 790 558 209. 

MEBLE 

SPR ZE DAM

.łÓŻKo(19) 2-osobowe, 200x140, z pojemni-
kiem na pościel, cena do negocjacji, tel. 604 
259 577.
STÓł(19) do kuchni, 75x75 +2 krzesła, cena do 
negocjacji, tel. 604 259 577. 
SoFA(18) dwuosobowa, w stanie bardzo do-
brym, cena 300 zł, do negocjacji, tel. 727 318 
046.
SToLIK(19) pod telewizor, cena 70 zł tel. 603 
283 075.

BIURKo(19) cena 70 zł, tel. 603 283 075.

NARoŻNIK(18) 4 elementy, bordowy, ze 
spaniem, ze skóry cielęcej, po wyczyszcze-
niu, tel. 505 838 073.
SToLIK(16) pod tV, czarny, tel. 724 423 151. 
KSIąŻKI(16) deagostini, ''biblioteka ii wojny 
światowej'' , tomy od 1 do 60, (z wyjątkiem 26), 
książki w idealnym stanie , nieczytane cena 
za szt 10 zł, natomiast za wszystkie 500 zł, do 
odbioru w Żmigrodzie, tel. 782 446 975.
NARoŻNIK(14) popielaty, stan dobry, cena 
do uzgodnienia, tel. 724 423 151.
SToLIK(14) czarny, pod telewizor, cena do 
uzgodnienia, tel. 724 423 151.
REGAł(14) na książki, model indi, cena 60 zł, 
odbiór własny, Kryniczno, tel. 602 635 569.

MEBLE(14) typu holenderskiego, tel. 
798 263 003.
MEBLE(13) salonowe: szafka rtv 100 zł, ko-
moda 3 sekcyjna 200 zł, szafa szklana (re-
gał) 150 zł, szafa na ubrania 80 200 zł, ława 
100 zł; z pokoju dziecięcego: szafa narożna 
dziecięca 250 zł, komoda dziecięca 120 zł, 
łóżko drewniane 90x200 z materacem 110 
zł, łóżeczko dziecięce 80 zł, tel. 506 358 723.
oBRAZ(13) 4 sztuki, wyszywany z wizerun-
kiem Matki Bożej (24 x 30) i Jezusa (35 x 50), 
tel. 500 359 413.
MATERAc(13) odleżynowy, tel. 721 952 000.
SZAFKA(13) typu Komandor, duża, funkcjo-
nalna, bardzo dobra jakość, tel. 697 607 049.
KoMoDA(13) turkusowa, 5 szuflad, tel. 697 
607 049.
KoMoDA(12) duża, cena do negocjacji, tel. 
724 423 151
SoFA(12) nierozkładana. Stan idealny. Zapra-
szam do obejrzenia ponieważ zdjęcia nie 
oddają jej prawdziwego koloru. wymiary 
190*85. tel. 603 127 204.

BIURKo(12) sosnowe, białe, solidne, klasyka, 
cena 180 PLN , z litego drewna pomalowa-
ne na biało, jedna szafka z boku, szuflada 
pod blatem na prowadnicach, wymiary: 99 
cm długość blatu biurka; 55 cm szerokość 
blatu biurka; 76 cm wysokość biurka, tel. 
729 270 272.

MEBLE(12) duży i nowoczesny zestaw mebli 
do salonu, bardzo solidne iKEa, stan BdB 
cena 680 PLN, ciemny orzech, relingi kolor 
srebrny mat, ze szkłem, trzy części: 1) witry-
na wysoka wymiary: 178 cm wysokość, 52 
cm szerokość, 40 cm głębokość; 2) witryna 
niższa wymiary: 120 cm wysokość, 98 cm 
szerokość, 40 cm głębokość; 3) Komoda RtV 
wymiary: 140 cm szerokość, 38 cm wyso-
kość, 60 cm głębokość, tel. 729 270 272..

STÓł (11) kuchenny, z litego drewna, brązo
wy, nowy, 50x70, cena 150 zł, tel. 607 588 
277.
SoFA (11) dwuosobowa, w bardzo dobrym 
stanie, tel. 697 060 991. 
KRZESłA(9) 4 sztuki, ogrodowe, cena 50 zł / 
szt., tel. 605 432 606.

FoTEL(8) nowy, jednoosobowy, rozkładany, 
w kolorze ciemny popiel, cena 400 zł, tel. 
724 423 151.
łÓŻKo(8) dziecięce, "iKEa", drewniane, 
70*160, z materacem i żebrowaniem, cena 
100zł, tel. 508 284 373.

SZAFA(15) metalowa, tel. 883 394 355.
oPARcIE(12) za łóżko, Ecry, wym 200x70cm, 
cena 120, tel. 693 790 106.

STÓł(15) do warsztatu lub garażu, tel. 883 
394 355.
STÓł(6) 100 x 60 x 73, kuchenny, drewniany 
z 3 taboretami, kolor zbliżony do olchy, stan 
dobry, cena 140 zł, tel. 781 946 120.

DLA DZIEcI

SPR ZE DAM

FoTELIK(19) dla dziecka, do auta ,15-36 kg, 
"Graco" , z kompletną regulacją, cena do nego-
cjacji, tel. 604 259 577.
BUTY(19)dla chłopca, roz. 28-31( w tym do piłki 
nożnej-halowe,sztuczna nawierzchnia), cena 
do negocjacji, tel. 604 259 577.
łYŻWY(19) regulowane, rozmiar 32-35, trzeb-
nica, cena 45 zł, tel. 603 283 075.

AUTKo(17) jeździk dla dziecka do 3lat / bez 
baterii/, cena 100 zł., bardzo mało używany 
tel. 506 953 406.

KRZESEłKo(15) Fisher Price, które mówi i 
śpiewa w języku polskim, cena 49,90 zł, do 
małej negocjacji, tel. 502 433 986.

ANGIELSKI
TRZEBNICA

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

tel. 724 663 557
Piotr Jankowski

nietypowe zajęcia pozalekcyjne 
dla uczniów klas 0-4:

• przeprowadzanie ciekawych 
 eksperymentów,
• rozwijanie kreatywności,
• prowadzone w duchu Montessori
• zaraz po lekcjach
• w Waszej szkole podstawowej

informacje: 663 929 476
zapisy:

www.kreatywni-naukowcy.pl

śPIWÓR (12) dziecięcy, 65 x 140cm, cena 15 
zł, tel. 693 790 106.

RoLKI(13) dziewczęce, roz. 37, tel. 721 952 
000.
RoLKI(13) dziecięce, używane, różowe, roz-
miar regulowany 30-32 (marki Oxello), cena 
40 zł, tel. 505 133 755.

SANKI(13) 20 zł, tel. 506 358 723.
ocHRANIAcZE(13) do jazdy na rolki, dziecięce, 
różowe, (komplet), cena 20 zł, tel. 505 133 755.

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

kostka / orzech / ekogroszek 
Miał / pellet LuzEM Lub w woRkACH

TRZEBNIcA ul. chrobrego 26
NoWA LoKALIZAcjA – dawny ARAj

tel. 609 514 915 / 697 011 953

UBRANIA

SPR ZE DAM

UBRANKA(19) dziecięce, 2-3 lata, tanio! tel. 697 
607 049.
FUTERKo(18) czarne, L-XL, stan bardzo do-
bry, tel. 727 318 046. 
SPoDNIE(15) zimowe, rozmiar 104 cm, tel. 
603 873 294.

KURTKA(15) zimowa, dla chłopca, rozmiar 
104, cena 20 zł, tel. 603 873 294.

STÓj KARNAWAłoWY(15) roz. 92-98 cm, 
cena 15 zł, tel. 603 873 294.

KAMIZELKA(15) rozmiar 98-104cm, cena 15 
zł, tel. 603 873 294.

KURTKI(15) 3 sztuki, jesienno-wiosenne, na 
chłopca 2-3 lata, cena 35 zł, tel. 603 873 294.

KURTKA(15) roz. 110 cm, wiosenno-jesien-
na, cena 20zł, tel 603 873 294.

BLUZY(15) dwie sztuki, polar, roz. 98-104 cm, 
cena 25 zł, tel 603 873 294.

PAcZKA(14) dla dziewczynki, stan bardzo do-
bry, rozmiar 134/140, 70 sztuk, w tym 2 let-
nie kurtki, 10 sukienek, 10 spodni, 5 swetry, 
28 bluzek., cena 280 zł, Odbiór trzebnica, tel. 
602 635 569.

PAcZKA(14) dla dziewczynki, stan b. dobry, 
rozmiar 146/152, 46 sztuki, w tym 12 sukie-
nek, 7 spodni, 3 swetry, 19 bluzek., cena 180 
zł, Odbiór trzebnica, tel. 602 63 5 569.

UBRANIA(14) dla dziewczynki 6-9 lat, ceny 
od 5 zł, trzebnica, tel. 603 283 075.

BIŻUTERIA(14) dla dziewczynki, cena za ca-
łość 20 zł, tel. 693 790 106.

BUTY(15) z blachą, nieużywane, cena 50 zł, 
tel. 536 391 725.

KALoSZE(14) dziecięce kalosze-oficerki,czar-
ne,roz.31,cena 20zł, tel. 693 790 106.

KoRKI(14) mało używane, Nike Mercu-
rial, roz. 42, cena 100zł,(do negocjacji) tel. 
693 790 106.

BUTY(14) nowe, roz. 38, cena 39zł. tel. 
693 790 106.

KURTKA(13) używana, młodzieżowa z mem-
braną roz. 170, H&M, cena 70 zł, tel. 693 790 106.

WęGIEL • KOSTKA • ORZECH • EKOGROSZEK • MIAł

KRUSZyWA • KAMIEń OZDOBNy • KOSTKA GRANITOWA

NOWY SKłAD oPAłU
Księginice ul. Trzebnicka – teren SKRu

tel. 690 294 901 / 570 810 000 / www.wbtech.com.pl

węgiel tylko z polskich kopalni

WULKANIZACJA SERWIS OPON
� Komputerowe wyważanie opon
� Wymiana opon
SerwiS klimatyzacji

godz pracy:   pon.-pt.    8:00-17:00    sob. 8:00-14:00

telefon:   602 523 956 / 713 870 407  

BĘDKOWO 166 
TRZEBNICA

TEREN SKŁADU WĘGLA
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Maciej Nowak
Trzebnica ul. H. Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13
 883 38 03 96
e-mail: firmablyskmn@wp.pl

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZąTANIE, DOCZySZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien
CZySZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZyWANIE wykładzin i chodników
PIELęGNACJA, SPRZąTANIE NAGROBKóW usługa całoroczna i jednorazowa
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji
USUWANIE GRAFFITI
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych – pielęgnacja terenów zielonych

Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARcHER

Firma

ScHoDY
100 %

DREWNIANE
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266
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SERWIS OPON
PROSTOWANIE I REGENERACJA FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
W SPRZEDAŻY OPONY NOWE I UŻYWANE

zapewniamy
profesjonalną

i szybką
obsługę

Z A P R A S Z A M Y !!!

ATRAKCYJNE CENY!

ZESPół REDAKCyJNy
Małgorzata Derecka, Barbara Ulatowska, Aleksandra 
Mac, Karolina Samborska-Zaleska, Kamil Kwaśniak.

OPRACOWANIE GRAFICZNE
Aleksandra Iwańska - layout, skład.
Jakub Łączniak 

REKLAMA Małgorzata Derecka
e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com
tel. 66 50 86 997

REDAKTOR NACZELNy
Sebastian Hawryliszyn tel. 71 388 81 46
e-mail: panorama.trzebnicka@gmail.com

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO: Aleksandra Mac
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter reklam 
i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów i adiusta-
cji tekstów bez naruszenia głównej myśli autora.

POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec

MEcHANIKA 
SAMocHoDoWA

Trzebnica
ul. jędrzejowska 25A

pon. – pt. 8:00 – 17:00

sob. 9:00 – 14:00

tel. 796 060 595

WUKO kRzysztoF buCzEk

CZySZCZENIE
KANALIZACJI
wywóz nieczystości

płynnych
obsługujemy gminy:

trzebnica, wrocław, wisznia Mała, 
Czernica, oborniki Śląskie, zawo-
nia, kąty wrocławskie, długołęka

tel. 601 537 024

NAPRAWA
LAPTOPóW

Komputerów pc,
Tabletów, GpS itp.

Naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie iT.
BEZPłATNA DIAGNOZA

tel: 504 016 924
DojAzD GrATiS

mail: uslugilb@gmail.com

taXI 1 
tRzEbNICA 

telefon

601 270 514

WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI

Agnieszka Prokopowicz
rzeczoznawca majątkowy

nr upr. 7034

tel. 721 704 748
agnieszka.prokopowicz@interia.pl

BUDOWA 
DOMóW 

USłUGI OGóLNOBUDOWLANE

KIEROWNIK BUDOWy

Ekspertyzy konstrukcji / Inwestor-
stwo zastępcze / doradztwo inwe-
stycyjne / Przeglądy budowlane / 
odbiory mieszkań / współpraca 
z projektantami i wykonawcami

tel. 571 384 365
 e-mail:biuro.budowanie@gmail.com

USŁUGI 
REMONTOWE 
Tomasz Pietrykowski
•	płytki
• malowanie
•	gładzenie
•	tynkowanie
•	zabudowy	gk
•	wykończenia	wnętrz
•	wykończenia	poddaszy
•	docieplenia	dachów

tel. 725 340 467

SZAMBA
ZB I O R N I K I  NA  D E SZC ZÓW K Ę 

B I O LO G I C ZN E  O C Z YSZC Z ALN I E  Ś CI EKÓW
PR Z Y Ł ĄC Z A  WO D N O  –  K ANAL IZ AC YJ N E

tel. 605 331 903
Paweł Madaliński / skarszyn 48 / trzebnica

oskargsm.pl
TRZEBNICA ul. W. Witosa 18

tel. 71 387 48 45 kom. 511 511 011

– masz problem z telefonem ?? 
skontaktuj się z nami, naprawimy go !! 

telefonY 
KomÓrKoWe
sKUp / SPRZEDAŻ
profesjonalnY serWis 

Największy wybór akcesoriów GSM w Trzebnicy 
ZABEZPIECZ SWóJ TELEFON ZAPRASZAMy!!!

REJESTRACJA 
KART siM 

DRES(13) nowy, Puma, rozm. 158-164, cena 
100 zł, tel. 693 790 106.

USŁUGI 
REMONTOWO 
BUDOWLANE

– MALowANIE
– tapet0wanie
– zabudowy karton-gips
– układanie 
 glazury i paneli

tel. 605 432 606

Gabinet
kosmetyczny

Galeria Urody
Edyta Garlińska

ul. W. Bochenka 11 d
TrzEBnICA

tel. 725 241 276

Szafy
wnękowe
meble kuchenne
meble na wymiar

wysoka jakość
indywidualne podejście

pomiar i wycena gratis

tel:  785 339 006

Firma TOMIK oferuje 

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

- DYWANÓW 
- WYKŁADZIN 
- TAPICERKI 
 SAMOCHODOWEJ 
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523 

ZADZWOŃ, SPRAWDŹ CENY!

Przyjmę(17)

nieodpłatnie spraw-
ną pralkę i lodówkę. 
Przyjadę na miejsce, 
tel. 514 102 443.

USŁUGI 
MALARSKIE

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

KONKURENCyJNE CENy

tel. 793 564 522

ZGŁOŚ SIĘ
PO POMOC!
577 808 806

www.antywindykator.net

MASZ DŁUG?

FARTUSZKI(13) nowe, ale bez opakowań, 
cena 40 zł, tel. 506 953 406.

UBRANKA DLA PSA(13) 2 sztuki, noszone 
wcześniej przez mojego psa. Ubranka to 
1 sweterek, 1 ubranie jeansowe w środku 
z polarkiem. Ubranka na psy typu buldog 
francuski, mops. Cena za sztukę 20 zł. Przy 

zakupie 2 szt. cena na pewno ulegnie zmia-
nie, do odbioru i zobaczenia w trzebnicy, 
tel. 691 141 985.

KUPIę / oDDAM / PRZYjMę

Przyjmę ZIEMIA-HUMUS (10) przyj-
mę dużą ilość ziemi – humusu do zago-
spodarowania ogrodu. Okolica trzebni-
cy, o każdej porze dnia, tel. 607 669 280.
oddam FoTELE (12) dwie sztuki, tel. 724 
423 151
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SALON STYLIZACJI 
PAZNOKCI I MAKIJAŻU 
• manicure żelowy i hybrydowy
• przedłużanie paznokci żelem i hybrydą
• makijaż ślubny
• makijaż okolicznościowy
• makijaż sesyjny

ul. Witosa 22 (1 pietro) Trzebnica

www.facebook.com/nela.nails.makeup

tel. 785 479 029 

-15% na makijaż(z wyciętą reklamą)w listopadzie i grudniu


