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R E K L A M A

Dobiegły końca prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Prusickiej, ul. H. Brzóski i ul. Cichej. Namalowane zostały 
pasy drogowe, a robotnicy zebrali ostatnie znaki sygnalizujące remont. Moje wieloletnie starania zakończyły się spełnieniem 
kolejnej obietnicy wyborczej danej mieszkańcom. Cieszę się, że udało się przekonać Zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad we Wrocławiu co do konieczności powstania tego ronda i późniejszej współpracy przy jego budowie. 
Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję Pani dyrektor GDDKiA Lidii Markowskiej za wspólną inwestycję zakończoną 
sukcesem, jak również za to, że jest zawsze otwarta na sprawy naszej gminy i naszych mieszkańców. Oficjalne otwarcie 
„Ronda Chirurgów Trzebnickich” nastąpi w grudniu. Serdecznie zapraszam! – powiedział burmistrz Marek Długozima.
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UZASADNIENIE
Projekt niniejszej uchwały wnoszony jest w związku z inicjatywą Burmistrza Gminy Trzebnica Marka 
Długozimy i radnych z klubu Skuteczni dla Rozwoju: Mateusza Stanisza, Marka Kolińskiego, Magda-
leny Orzechowskiej, Kamila Ankiera, Marii Ciepluch, Artura Gajowego, Andrzeja Janika, Mateusza 
Kempy, Zenobiusza Modliborskiego, Marka Paszkota, Edwarda Sikory oraz Lecha Taraszczuka. Inicja-
tywa nadania dla ronda nazwy „Rondo Chirurgów Trzebnickich” ma na celu upamiętnienie wybitnych 
dokonań chirurgów i transplantologów z Powiatowego Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Lekarze ze Szpitala Powiatowego im. św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy są kontynuatorami wielkiego dzieła 
nieżyjącego już prof. dr. hab. Ryszarda Kocięby – długoletniego ordynatora oddziału chirurgii w trzeb-
nickim szpitalu. W 1971 roku prof. Kocięba wraz z zespołem lekarzy przeprowadził pierwszą w Polsce, 
trzecią w Europie i siódmą na świecie replantację ręki i w kolejnych latach wykonał wiele nowatorskich 
replantacji kończyn górnych i dolnych, autotransplantacji oraz przeszczepów, którymi rozsławił Trzeb-
nicę na cały świat. Był nie tylko Kolumbem replantacji w Polsce, ale i w Europie. Podjął się zadania 
jak na tamte czasy, prawie że niemożliwego. Jednak wiara we własne możliwości, olbrzymi hart ducha 
i opieka patronki naszego miasta św. Jadwigi Śl. sprawiły, że stał się prawdziwy medyczny cud. Udana 
replantacja sprawiła, że Trzebnica na długie lata stała się czołowym ośrodkiem replantacyjnym w Pol-
sce i Europie. Za wspomniane zasługi, w 2009 roku, na wniosek Burmistrza Gminy Trzebnica Marka 
Długozimy, otrzymał tytuł „Zasłużony dla Gminy Trzebnica”.

W 2016 roku, Rada Miejska w Trzebnicy, ponownie na wniosek Burmistrza Gminy Trzebnica Marka 
Długozimy, przyznała tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebnica chirurgom i transplantologom, którzy są 
wybitnymi kontynuatorami tych chwalebnych dokonań. Tytuł otrzymali wówczas: prof. dr hab. n. med. 
Jerzy Jabłecki, dr n. med. Adam Chełmoński, dr n.med. Adam Domanasiewicz, dr n. med. Ahmed El-
saftawy, dr n. med. Janusz Kaczmarzyk, lek. med. Leszek Kaczmarzyk, lek. med. Paweł Orzechowski, 
lek. med. Maciej Paruzel, dr Marcin Syrko, mgr Aneta Arendarska-Maj, a także siostra Teodozja Teresa 
Winnicka, która uczestniczyła w pionierskiej operacji pierwszego przeszczepu ręki, oraz pośmiertnie 
tytuł przyznano dr. Piotrowi Mozalewskiemu, który podobnie jak siostra Teodozja i dr Deodat Łap-
czyński – byli współtwórcami tego ogromnego medycznego przełomu. Ponadto należy zauważyć, że 
w 2014 roku trzebniccy lekarze zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
za zasługi dla transplantologii. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, dr n. med. Adam Chełmoński i dr n. med. Adam Domanasiewicz – Złotym Krzyżem 
Zasługi, a dr n. med. Ahmed Elsaftawy, dr n. med. Janusz Kaczmarzyk, lek. med. Leszek Kaczmarzyk, 
lek. med. Paweł Orzechowski i lek. med. Maciej Paruzel – Srebrnym Krzyżem Zasługi, natomiast dr 
Marcin Syrko i mgr Aneta Arendarska-Maj otrzymali Brązowe Krzyże Zasługi.

Spektakularne osiągnięcia trzebnickich lekarzy są chlubą dla wszystkich mieszkańców Gminy Trzeb-
nica. Ich temat jest szeroko omawiany na konferencjach naukowo-szkoleniowych i sympozjach, rów-
nież zagranicznych. Historia transplantologii w Trzebnicy jest ważnym elementem naszego dziedzictwa 
i buduje naszą tożsamość, rozsławiając nasze miasto zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W sposób symboliczny i dosłowny rondo prowadzić będzie w stronę Szpitala Powiatowego 
w Trzebnicy, bowiem umożliwia to jego lokalizacja – znajduje się ono u zbiegu ulic: Prusickiej, s. Hilgi 
Brzóski i Cichej. Ulica im. Siostry Hilgi Brzóski jest również poświęcona zasłużonej pracownicy służ-
by zdrowia. Pielęgniarki i instrumentariuszki bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego. Siostra Hilga 
uczestniczyła także w pionierskiej operacji przyszycia ręki. Była wzorem wyjątkowej ofiarności i po-
święcenia dla dobra i zdrowia człowieka. Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy otrzymała w 2000 
roku.

Ponadto, nazwa ronda będzie korespondowała 
z otoczeniem nowego skrzyżowania, 
z miejscem szczególnym i historycznym.

Z wyżej wymienionych powodów 
wnioskuję o nadanie nazwy dla ronda: 
„Rondo Chirurgów Trzebnickich”.

Dobiegły końca prace związa-
ne z budową ronda na skrzyżowa-
niu ul. Prusickiej, ul. H. Brzóski 
i ul. Cichej. Namalowane zostały 
pasy drogowe, a robotnicy zebrali 
ostatnie znaki sygnalizujące re-
mont. Moje wieloletnie starania 
zakończyły się spełnieniem ko-
lejnej obietnicy wyborczej danej 
mieszkańcom. Cieszę się, że uda-
ło się przekonać Zarząd Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad we Wrocławiu co 
do konieczności powstania tego 
ronda i późniejszej współpracy 
przy jego budowie. Z tego miejsca 
bardzo serdecznie dziękuję Pani 
dyrektor GDDKiA Lidii Mar-
kowskiej za wspólną inwestycję 
zakończoną sukcesem, jak rów-
nież za to, że jest zawsze otwarta 

na sprawy naszej gminy i naszych 
mieszkańców.

To już trzecie duże rondo wy-
konane w tej kadencji. Tak jak 
obiecywałem udało się najpierw 
upłynnić ruch w centrum miasta 
za sprawą Ronda Unii Europejskiej 
i Ronda im. 4 czerwca 1989 roku, 
po czym przyszedł czas na jedno 
z bardziej niebezpiecznych skrzy-
żowań – ul. Prusickiej, ul. H. Brzó-
ski i ul. Cichej. Wsłuchując się 
w docierające do mnie głosy zado-
wolonych mieszkańców, wiem, że 
podjęta przeze mnie decyzja była 
słuszna. Teraz zabieram się do pra-
cy prowadzącej do zmiany kolej-
nego skrzyżowania w rondo. Mam 
nadzieję, że jeszcze do końca obec-
nej kadencji uda się wykonać je 
u zbiegu ul. Milickiej i ul. H. Brzó-

ski. Tym samym cztery newralgicz-
ne skrzyżowania zyskają płynność 
i bezpieczeństwo, co w połączeniu 
z mającą powstać Małą Obwodnicą 
da Trzebnicy prawdziwy komuni-
kacyjny oddech.

Wspólnie z moimi radnymi 
z klubu Skuteczni dla Rozwoju 
(Mateuszem Staniszem, Markiem 
Kolińskim, Magdaleną Orzechow-
ską, Kamilem Ankierem, Marią 
Ciepluch, Arturem Gajowym, 
Andrzejem Janikiem, Mateuszem 
Kempą, Zenobiuszem Modli-
borskim, Markiem Paszkotem, 
Edwardem Sikorą oraz Lechem 
Taraszczukiem) zaproponowali-
śmy nazwę nowego ronda, która 
koresponduje z otoczeniem tego 
skrzyżowania, z miejscem szcze-
gólnym i historycznym. Naszą 
propozycją, która została prze-
głosowana podczas ostatniej sesji 
rady jest nazwa – „Rondo Chirur-

gów Trzebnickich”. Uzasadnienie 
tej decyzji przedstawiam Państwu 
na stronie obok w postaci skanu 
projektu uchwały.

Szkoda tylko, że nie wszyscy 
radni dostrzegają potrzebę po-
wstania tej i wszystkich innych 
inwestycji niezbędnych mieszkań-
com. Warto pamiętać, że przeciw 
budżetowi, w którym były zapi-
sane m.in. fundusze na budowę 
tego ronda czy miejskiej biblioteki 
głosowali radni opozycyjni Koali-
cji Obywatelskiej/ Trzebnica dla 
wszystkich – Krzysztof Śmiertka, 
Mirosław Marzec, Renata Bujak
-Ziółkowska, Justyna Marszałek, 
Justyna Wróbel czy Paweł Wol-
ski. Podobnie zachowują się radni 
trzebnickiego PiS (Janusz Szy-
dłowski, Małgorzata Wójcik i Zbi-
gniew Kuźma), którzy wstrzymu-
jąc się od głosu, także nie poparli 
inwestycji dla trzebniczan. Przez 

4 lata radni opozycyjni nie zrobili 
nic, by wesprzeć działania inwe-
stycyjne na rzecz mieszkańców, co 
więcej robili wiele, by w tych dzia-
łaniach przeszkodzić, kierując się 
własną niechęcią do mojej osoby. 

Rondo wykonała firma 
PB Haus Sp. z o.o. za kwotę 
692 797,92 zł.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

Rondo ukończone

▶ Marek Długozima – 
Burmistrz Gminy Trzebnica

Subiektywnym okiem burmistrza

▶ Rondo na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 15 i dróg gminnych – ul. Prusickiej, 
ul. H. Brzóski i ul. Cichej znacząco poprawiło płynność ruchu i bezpieczeństwo.

▶ Roboty prowadziła firma PB Haus Sp. z o.o. Kwota przeznaczona na ten cel to 
692 797,92 zł.

▶ Burmistrz Marek Długozima finalizując budowę ronda, spełnił kolejną 
obietnicę wyborczą.

▶ Spotkanie odbiorowe w Urzędzie Miejskim, w którym uczestniczyli burmistrz 
Marek Długozima i pracownicy GDDKiA z Wrocławia. Dobre partnerstwo 
zaowocowało powstaniem ronda.

▶ Burmistrz Marek Długozima zapowiedział już budowę kolejnego ronda. 

▶ Skan uchwały w sprawie nadania rondu nazwy „Rondo 
Chirurgów Trzebnickich”.

UCHWAŁA NR XLV/453/22
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie nadania rondu nazwy 
"Rondo Chirurgów Trzebnickich"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r.poz. 559, ze zm.), 

Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje :

§ 1. Nadać nazwę "Rondo Chirurgów Trzebnickich" dla ron-
da położonego w obrębie miasta Trzebnica znajdującego się 
u zbiegu ulic: Prusicka, Siostry Hilgi Brzoski, Cicha. Położe-
nie ronda określa załącznik graficzny nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Trzebnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego.

▶ W 2016 roku na wniosek burmistrza Marka Długozimy tytuły Zasłużonych dla Gminy Trzebnica zostały nadane zespołowi Chirurgów i Transplantologów 
z Powiatowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej. Na zdjęciu od lewej: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, prof. dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki, 
żona dr. n. med. Adama Chełmońskiego, dr n. med. Ahmed Elsaftawy, dr n. med. Janusz Kaczmarzyk, lek. med. Leszek Kaczmarzyk, lek. med. Paweł 
Orzechowski, lek. med. Maciej Paruzel, dr Marcin Syrko, mgr Aneta Arendarska-Maj, Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz. Pośmiertnie tytułem 
uhonorowany został dr Piotr Mozalewski a w roku 2009 Burmistrz Marek Długozima zawnioskował także o nadanie śp. prof. Ryszardowi Kociębie tytułu 
Zasłużony dla Gminy Trzebnica. Taki tytuł otrzymała także siostra Hilga Brzóska.

▶ Śp. prof. Ryszard 
Kocięba.

▶ Śp. siostra Hilga 
Brzóska.

▶ Śp. dr Piotr 
Mozalewski.

▶ Dr n. med. Adam 
Chełmoński.
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Nowy obiekt poświęcił ks. dzie-
kan Krzysztof Dorna. Burmistrz 
Marek Długozima podkreślił jak 
dużą pracę wykonała sołtys Mo-
nika Kolczak-Paszkiewicz pod-
czas zbierania głosów w Budżecie 
Obywatelskim: – To boisko to 
wielka determinacja i upór Pani 
sołtys oraz mieszkańców Jaźwin, 
którzy z dużym poświęceniem 
zbierali podpisy pod swoim pro-
jektem. Cała akcja zakończyła się 
sukcesem i dziś możemy otwie-
rać to piękne, wielofunkcyjne bo-
isko. Powołując do życia Budżet 
Obywatelski Gminy Trzebnica 
przyświecała mi właśnie ta idea, 
by to mieszkańcy takich miejsco-
wości jak Jaźwiny, mogli decydo-
wać o kierunku swojego rozwoju 
– podkreślił burmistrz i dodał: 
– W ostatnim czasie w Jaźwinach 
powstała droga łącząca miejsco-
wość z Koczurkami, co jest ważne 

z punktu widzenia wspólnej para-
fii, ale także ze względu na dojazd 
dzieci do szkoły. Wraz z Panią soł-
tys planujemy także remont placu 
zabaw oraz świetlicy. Cieszę się, 
że Jaźwiny tak prężnie się rozwi-
jają i Pani Monika Kolczak-Pasz-
kiewicz kontynuuje dobrą pracę 
wykonywaną wcześniej przez Pa-
nią Barbarę Trelińską. Do tego 
wszystkiego należy dodać działa-
nia ks. dziekana Krzysztofa Dor-
ny, który jest dobrą duszą tej pa-
rafii i zawsze służy mieszkańcom 
radą i swoją pomocą– powiedział 
burmistrz Marek Długozima, któ-
ry na ręce sołtys przekazał gratu-
lacje oraz akt przekazania boiska. 

Pani sołtys w swoim prze-
mówieniu dziękując powiedzia-
ła: – Wszyscy wyczekiwaliśmy 
tej chwili, która dziś oficjalnie 
nastąpiła. W imieniu własnym, 
wszystkich mieszkańców, a przede 

wszystkim dzieci dziękuję Panie 
burmistrzu za to, że dał nam pan 
możliwość, by to boisko powstało, 
że powołał pan do życia Budżet 
Obywatelski, a później zamienił 
nasz głos w czyn i wybudował tę 
inwestycję. Obiecujemy, że bo-

isko będziemy wykorzystywać do 
wspólnej integracji i do samoroz-
woju sportowego. Dziękujemy za 
wszystkie inne inwestycje dokona-
ne, ale także te, które obiecał Pan 
w najbliższym czasie zrealizować 
– podkreśliła Monika Kolczak

-Paszkiewicz. 
Otwarcie zakończył minitur-

niej rzutów karnych, a później już 
oficjalnie dzieci mogły korzystać 
z najnowszej inwestycji w Jaźwi-
nach. 

[sh]

▶ Burmistrz Marek Długozima od-
biera podziękowanie za zrealizo-
waną inwestycję.

▶ Oficjalny akt przekazania boiska burmistrz 
wręczył przedstawicielom dzieci.

▶ Uzupełnieniem otwarcia był konkurs rzutów karnych.

▶ Zadanie za blisko 300 tys. zł wykonała trzebnicka firma Budmel.

j a ź w i n y

Otwarcie bOiska
W Jaźwinach oficjalnie otwarte zostało boisko 
wielofunkcyjne. Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonał burmistrz Marek Długozima wspólnie 
z sołtys Moniką Kolczak-Paszkiewicz oraz byłą 

sołtys i Radną Rady Miejskiej Barbarą Trelińską, 
a także przedstawicielami dzieci. 

▶ Poświęcenia obiektu dokonał ks. dziekan 
Krzysztof Dorna.

▶ Na otwarciu pojawili się zaprzyjaźnieni sołtysi i radni z parafii Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Koczurkach.

▶ Obecni byli także mieszkańcy.

▶ Moment uroczystego przecięcia wstęgi, którego dokonali – burmistrz Marek Długozima, 
sołtys Monika Kolczak-Paszkiewicz, była sołtys i Radna Rady Miejskiej Barbara Trelińska oraz 
przedstawiciele dzieci.

R E K L A M A
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Przecięcia wstęgi dokonał bur-
mistrz Marek Długozima w to-
warzystwie sołtys Agnieszki Suli-
kowskiej, wykonawcy Kazimierza 
Zająca oraz Radnych Rady Miej-
skiej – Zenobiusza Modliborskie-
go i Andrzeja Janika. 

– Takich miejsc nigdy za wiele. 
Nowe i wyremontowane świetlice 
to małe centra kultury lokalnych 
społeczności. Pozwalają się lepiej 
integrować mieszkańcom sołectw 
i ustalać wspólną ścieżkę rozwoju. 
To tu powstają inicjatywy związa-
ne z kołami gospodyń wiejskich, 
to tu pracujecie tworząc małe cuda 
na dożynki i inne uroczystości 
gminne – powiedział burmistrz 
Marek Długozima i dodał: – Gra-
tuluję sołtys Agnieszce Sulikow-
skiej, a także całej społeczności 
Koniowa. Ta parafia, co podkre-
ślałem przy okazji otwarcia boiska 
wielofunkcyjnego w Jaźwinach 

jest bardzo zgrana i zżyta ze sobą, 
co może potwierdzić ks. dziekan 
Krzysztof Dorna. Ostatnio otwie-
raliśmy tu drogę łączącą Waszą 
miejscowość z Ujeźdźcem Ma-
łym, obecnie budujemy świetlicę 
połączoną z remizą w Ujeźdźcu 
Wielkim, planujemy remont dro-
gi w Biedaszkowie, budowę świe-
tlicy w Brzeziu. Tych zadań jest 
wiele, bo i sołectw jest naprawdę 
sporo, ale staram się, by ten roz-
wój przebiegał w sposób zrówno-
ważony. Dziękuję wszystkim soł-
tysom za wsparcie i zrozumienie. 
Mam nadzieję, że wspólnie uda 
nam się zmieniać obraz sołectw 
na coraz to nowsze, bezpieczniej-
sze i przyjaźniejsze mieszkańcom 
– podsumował burmistrz, który 
przekazał podziękowania na ręce 
sołtys Agnieszki Sulikowskiej. 
Wspólnie z sołtys wręczył też po-
dziękowanie wykonawcy Kazi-

mierzowi Zającowi. Głos zabrał 
także radny Zenobiusz Modli-
borski, który podkreślił wagę tej 
inwestycji i podziękował burmi-
strzowi za pozyskanie funduszy 
oraz jej przeprowadzenie. Sołtys 
Agnieszka Sulikowska przekazała 
na ręce burmistrza list gratula-
cyjny: – W ostatnim czasie wyko-
nane zostały u nas trzy duże in-

westycje. Powstała droga łącząca 
nas z Ujeźdźcem Wielkim, wyre-
montowano drogę do Przeboro-
wa, a uzupełnieniem tych zmian 
jest dzisiejsze otwarcie. W imieniu 
wszystkich mieszkańców bardzo 
serdecznie dziękuję – podkreśliła. 

Ks. dziekan Krzysztof Dorna, 
który poświęcił nowy obiekt, na 
ręce pani sołtys przekazał obraz 

św. Jerzego. Całość kwoty prze-
znaczonej na tę inwestycję to bli-
sko 100 tys. zł. Niebawem nowe 
świetlcie powstaną także w Świąt-
nikach, Masłowcu i Brzeziu. Prace 
projektowe zaplanowane są rów-
nież dla Głuchowa Górnego.

[sh]

▶ W uroczystym otwarciu udział wzięli zaprzyjaźnieni sołtysi oraz radni.

WyRemontoWana śWietlica Koniowo

Rozpoczął się pRoces dystRybucji Węgla 

2 grudnia rozpoczął się proces dystrybucji węgla 
wśród mieszkańców Gminy Trzebnica. Zgodnie 
ze złożoną przez burmistrza Marka Długozimę 

obietnicą, do naszej gminy dotarły pierwsze jego 
transporty. Punkt dystrybucji znajduje się przy 
ul. Milickiej w Gminnym Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

– Jesteśmy pierwszą gminą 
w powiecie i jedną z pierwszych 
w regionie, do której transport 
węgla dotarł i która rozpoczyna 
jego preferencyjną sprzedaż zgod-
nie z założeniami polskiego rzą-
du. Udało mi się też wynegocjo-
wać możliwość zakupu zarówno 
węgla typu „orzech”, jak również 
„ekogroszku”, a surowce pocho-
dzą z polskiej kopalni i cechują 
się dobrą jakością. Wyznaczeni 
urzędnicy będą kontaktować się 
z Państwem i zapraszać po odbiór 
dowodów płatności i faktur we-
dług kolejności zgłoszeń. W czasie 
rozmowy wyjaśnią też wszystkie 

Państwa wątpliwości – powie-
dział burmistrz Marek Długozima 
i dodał: – Zgodnie z moją decy-
zją dystrybucją węgla zajmuje się 
gminna spółka komunalna Trzeb-
nica-ERGO. Z tego miejsca dzię-
kuję Pani prezes Marcie Łopuch 
wraz z pracownikami za zaanga-
żowanie i sprawne przygotowanie 
całego procesu – podsumował.

Zachęcamy do zapoznania się 
z poradnikiem na naszej stronie, 
który w łatwy sposób przeprowa-
dzi Państwa przez całą procedurę 
preferencyjnego zakupu węgla – 

https://tiny.pl/wdjl4

▶ Punkt odbioru mieści się na terenie PSZOK Trzebnica przy ul. Milickiej.

▶ Moment przecięcia wstęgi. Od lewej: Radni Rady Miejskiej Andrzej Janik i Zenobiusz 
Modliborski, sołtys Koniowa Agnieszka Sulikowska, burmistrz Marek Długozima oraz 
wykonawca Kazimierz Zając.

▶ 2 grudnia rozpoczął się proces dystrybucji węgla wśród mieszkańców.

W Koniowie uroczyste otwarcie miała 
wyremontowana świetlica wiejska. Kolejnego 

dnia zawitał już do niej Mikołaj. To jeden z wielu 
tego typu obiektów, które w ostatnim czasie 

wyremontowano lub odnowiono  
w Gminie Trzebnica.

▶ Obiekt poświęcił ks. dziekan Krzysztof Dorna.▶ Burmistrz Marek Długozima otrzymał podziękowanie od sołtys Agnieszki 
Sulikowskiej za zrealizowaną inwestycję.

▶ Pierwszy transport węgla odebrał burmistrz Marek Długozima wspólnie z prezes Gminnej 
Spółki Trzebnica-ERGO Martą Łopuch.

▶ Podziękowanie odebrał wykonawca Kazimierz 
Zając.

▶ Burmistrz Marek Długozima wraz z radym Zenobiuszem 
Modliborskim wręczył akt przekazania świetlicy mieszkań-
com, na ręce sołtys Agnieszki Sulikowskiej.

▶ Ks.  d z i e k a n  K r z ys z t o f  D o r n a  S D S  p r z e k a -
z a ł  n a  r z e c z  o d n ow i o n e j  ś w i e t l i c y  o b ra z 
ś w.  J e r z e g o.



98 NR 19 / 224 / 9.12.2022NR 19  / 224 / 9.12.2022

– W dniu Waszego Święta pra-
gnę złożyć Państwu serdeczne 
życzenia i wyrazy uznania dla 
Państwa pracy, pełnej poświęce-
nia i oddania dla drugiego czło-
wieka. Dziękuję za Państwa tro-
skę, życzliwość i serce okazywane 

wszystkim szukającym wsparcia 
w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Każdego dnia rozwią-
zujecie problemy społeczne, któ-
re niejednokrotnie wymagają 
ogromnego wysiłku, zaangażowa-
nia i poświęcenia. Wasza ciężka 

praca, która nie zawsze zostaje za-
uważona, wpływa na lepsze funk-
cjonowanie naszej małej wspólno-
ty. Życzę, aby nigdy nie zabrakło 
Państwu wytrwałości w pełnieniu 
tej szlachetnej i ofiarnej służby. 
Niech każdy dzień przyniesie po-

czucie spełnienia i satysfakcji za-
równo w życiu zawodowym, jak 
i osobistym. Żywię głęboką na-
dzieję, by Państwa praca była stale 
otoczona szacunkiem, zrozumie-
niem i wdzięcznością – powiedział 
burmistrz Marek Długozima.

Dzień Pracownika Socjalnego 
był okazją, aby wręczyć wszystkim 
pracownikom Ośrodka Pomocy 
Społecznej nagrody, kwiaty i po-
dziękowania za codzienne wspie-
ranie mieszkańców w trudnej 
sytuacji życiowej. Tradycyjnie już 
w spotkaniu wzięły udział także 
emerytowane pracownice OPS. 

Był też okolicznościowy tort.
Ewa Brzegowska, dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Trzebnicy, w imieniu własnym 
oraz wszystkich pracowników po-
dziękowała burmistrzowi za pa-
mięć i wsparcie. – Z całego serca 
dziękujemy Panu za to, że zawsze 
możemy liczyć na Pana wsparcie, 
za troskę, życzliwość i pracę na 
rzecz wszystkich mieszkańców 
Gminy Trzebnica – podsumowała 
dyrektor.

[mc]

▶ nic

dzień pR acoWnik a  Socjalnego i Dzień Życzliwości

21 listopada przypada jednocześnie Dzień Pracownika Socjalnego 
i Światowy Dzień Życzliwości. Okazją do uhonorowania wszystkich 

pracowników socjalnych i wyrażenia wdzięczności za ich ciężką pracę oraz 
trud niesienia pomocy drugiemu człowiekowi było uroczyste  

spotkanie burmistrza Marka Długozimy z pracownikami  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy. 

Nowy ZarZąd GeNeralNy 
KoNGreGacji SióStr MiłoSierdZia 
św. Karola BoroMeuSZa

27 listopada, w wyniku głosowa-
nia, które było częścią VIII Nad-
zwyczajnej Kapituły Generalnej 
Kongregacji Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza w Trzeb-
nicy, został wybrany nowy Zarząd 
Generalny. Kapitule przewodniczył 
bp Jacek Kiciński CMF.

Przełożoną generalną została 
wybrana S.M. Natanaela Dziubata, 
wikarią generalną – S.M. Alberta 
Groń, II radną i sekretarką gene-
ralną – S.M. Paula Ostrowska, III 
radną – S.M. Oliwia Sękalska, IV 
radną i ekonomką generalną – S.M. 
Jana Gabriel. W sesji wyborczej 
wziął udział i jej przewodniczył 

bp Jacek Kiciński CMF. Składam 
moje serdeczne gratulacje dla nowo 
wybranego zarządu Kongregacji 
i przekazuję życzenia wszelkiego 
dobra, opieki Bożej Opatrzności 
i światła Ducha Św. we wszystkich 
podejmowanych decyzjach. Niech 
św. Jadwiga Śląska, o której dzie-
dzictwo troszczą się Siostry Boro-
meuszki, ale i patron zgromadzenia 
św. Karol Boromeusz wypraszają 
wszystkie potrzebne łaski.

Jednocześnie chciałbym wyra-
zić swoją wdzięczność wobec S.M. 
Claret Król, która dotychczas peł-
niła funkcję przełożonej general-
nej Kongregacji. Czcigodna Siostro 

Claret, serdecznie dziękuję za naszą 
dotychczasową współpracę i tro-
skę o dziedzictwo materialne i du-
chowe, które pozostawiła nam św. 
Jadwiga Śl. Od wielu lat widzę, jak 
nasze wspólne działania przynoszą 
piękne owoce. Moim obowiązkiem 
jako burmistrza jest dbać o to, by 
kolejne pokolenia mogły czerpać 
z naszej historii i tradycji, a bazy-
lika św. Jadwigi Śl. i Pocysterski 
Klasztor to prawdziwe perełki, 
które od wieków rozsławiają nasze 
miasto w Polsce, ale i w świecie.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Pracownicy otrzymali z rąk burmistrza nagrody, kwiaty i podziękowania.▶ Burmistrz Marek Długozima podziękował wszystkim pracownikom trzebnic-
kiego Ośrodka Pomocy Społecznej za troskę i wspieranie mieszkańców, którzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

▶ Na spotkaniu panowała rodzinna atmosfera. ▶ W spotkaniu wzięły udział także emerytowane pracownice OPS.

▶ Nie zabrakło symbolicznego tortu, który burmistrz pokroił wspólnie z dyrektor trzebnickiego OPS Ewą Brzegowską.

R E K L A M A
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▶ Od lewej bp Jacek Kiciński, S.M. Natanaela Dziubata, S.M. Paula 
Ostrowska, S.M. Jana Gabriel, S.M. Oliwia Sękalska i S.M. Alberta 
Groń.

▶ Na zdjęciu: burmistrz Marek Długozima wraz z byłą Matką Generalną Claret 
Król i  jej następczynią Natanaelą Dziubatą.

▶ Przełożoną Generalną 
Kongregacji Sióstr 
Miłosierdzia św. Karola 
Boromeusza w Trzebnicy 
została S.M. Natanaela 
Dziubata. 
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Na początek wszystkich zapro-
szonych gości przywitał burmistrz 
Marek Długozima. – Szanowni 
Państwo, 12 grudnia 2021 roku 
miało miejsce uroczyste otwar-
cie Galerii Trzebnickiej – nowe-
go miejsca na mapie kulturalnej 
powiatu trzebnickiego i Dolnego 
Śląska. Przez ostatni rok wnę-
trze galerii stało się centrum 
wystawowym zarówno dla zna-
nych, profesjonalnych artystów, 
jak i artystów lokalnych, amato-
rów. Dziś z dumą prezentujemy 
mieszkańcom i gościom Gminy 
Trzebnica niezwykłą wystawę 

profesjonalnej, wrocławskiej ma-
larki Teresy Buczyńskiej. Oprócz 
prac artystki na wystawie znaj-
dziemy także dzieła jej córki Anny 
Polonii Zyndwalewicz oraz Ar-
tura Lobusa, którego gościliśmy 
w 2019 roku w przestrzeniach 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sztuki w Trzebnicy z okazji jubi-
leuszu 30-lecia jego pracy twórczej 
– powiedział burmistrz i dodał: 
– Cieszę się, że dzisiejsza wysta-
wa otwiera drugi rok działalności 
naszej Galerii Trzebnickiej. Do-
dam, że nie pierwszy raz może-
my zachwycać się dziełami Pani 

Teresy, Pani Anny i Pana Artura. 
W 2021 roku ich prace zostały 
wystawione w trzech odsłonach 
w klasztornym muzeum Sióstr 
Boromeuszek z okazji 160-lecia 
ich posługi w Trzebnicy. Już wte-
dy byłem pod wielkim wrażeniem 
dorobku artystki Teresy Buczyń-
skiej, która zasługuje na miano 
doskonałej. Jej prace to głównie 
portrety i obrazy sakralne ma-
lowane do konkretnych wnętrz, 
sceny alegoryczne i symboliczne, 
rysunki, portrety i autoportre-
ty, w tym przepiękne misterne 
i kunsztowne medaliony ozdobio-
ne miniaturami – bezsprzecznie 
jedne z najtrudniejszych form 
plastycznych, gdyż wymagają ab-
solutnie pewnej kreski. Na szcze-
gólną uwagę zasługują dzieła po 
raz pierwszy zaprezentowane pu-
blicznie, dotąd trzymane w ukry-
ciu w przepięknym atelier artystki 
na wrocławskich Krzykach. Cieszę 
się, że nasi mieszkańcy mają szan-
sę zobaczyć te niezwykłe działa 
w Galerii Trzebnickiej. Życzę Pań-
stwu niezapomnianych wrażeń 

– powiedział burmistrz Marek 
Długozima. 

Następnie głos zabrała córka 
Pani Teresy – Anna Polonia Zyn-
dwalewicz. Malarka wyznała, że 
to wszystko, co można zobaczyć 
w galerii to tylko jeden z talentów 
jej mamy. – Mama jest niezwykle 
utalentowaną osobą. Oprócz tego, 
że maluje, tworzy wyjątkowe por-
trety, zajmujące najwyższy po-
ziom w malarstwie. Posiada także 
inne talenty. Przez lata uprawiała 
łyżwiarstwo, a przez kilkanaście 
tańczyła flamenco. Każdego dnia 
uczy nas mądrości i dobra. Jest 
prawdziwą perłą – podkreśliła 
córka Anna. 

Teresa Buczyńska nie kry-
jąc wzruszenia, podziękowała 
wszystkim za pomoc w organi-
zacji wystawy. Szczególne wyra-
zy wdzięczności skierowała do 
burmistrza. – Muszę przyznać, że 
Trzebnica i okolice są piękniejsze 
od Bieszczad, w których miesz-
kałam przez kilka lat. Cieszę się, 
że burmistrz zaprosił mnie do 
tej pięknej galerii, gdzie z dumą 

mogę zaprezentować swoje prace. 
Dziękujemy z całego serca za tak 
miłe przyjęcie, za wielką gościnę. 
Jest Pan prawdziwym mecena-
sem sztuki – powiedziała Teresa 
Buczyńska. 

Niespodzianką dla artystki był 
okolicznościowy wiersz napisany 
przez trzebnicką pisarkę Danutę 
Kamińską. Poetka od lat swoimi 
poematami uświetnia ważne wy-
darzenia w Trzebnicy. Tym ra-
zem w kilku słowach postarała się 
zmieścić całe bogactwo piękna, 
jakie prezentuje artystka w swoich 
obrazach. 

Na zaproszenie burmistrza, 
o wyjątkowy nastrój podczas wer-
nisażu zadbał zespół „Trio con 
piacere” Michalina Kociołek (for-
tepian), Teresa Marut i Paula Stę-
pień (wokal), które przeniosły słu-
chaczy w przepiękny świat muzyki 
klasycznej. Wystawę można po-
dziwiać do 7 stycznia 2023 roku. 
Serdecznie zapraszamy. 

[mc]

▶ N a we rnis aż do G ale ri i  Tr ze b nic k iej  pr z y by li  l ic z nie z apros ze ni gośc ie.

▶ N a sp e cjalne z ap ros ze nie burmist r z a we rnis aż u ś wie t ni ł  w ystę p ze sp o ł u 
„Trio con piace re ”.

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a M ark a D ł u goz imy z Te re s ą Buc z y ńs k ą i  jej  córk ą 
Anną Po lonią Zy ndwalewic z .

▶ N a w yst awie m oż na 
zobac z yć t ak że d z ie ł a 
Anny Po lonii  Zy ndwa -
lewic z -  córk i  Te re s y 
Buc z y ńs k iej .

▶ W G ale ri i  Tr ze b nic k iej  m oż na 
ob ej r ze ć rów nie ż prace z nane go 
ar t yst y Ar t ura Lobus a .

▶ Tr ze b nic k a p o e t k a Danu t a Kamińs k a napis a ł a i  o d -
c z y t a ł a o ko lic z nośc iow y wie r s z pt .  „ Re minisce n -
cje z wiąz ane z we rnis aże m prac Ar t yst k i  Te re s y 
Buc z y ńs k iej ”.

▶ Te re s a Buc z y ńs k a .

▶ O t warc ia nowej w yst aw y w ro c ł aws k iej  m al ark i  Te re s y Buc z y ńs k iej  do kona ł 
burmist r z M are k D ł u goz im a .

▶ Zwie d z ając y w yst awę by li  z ac hw yce ni dorob k ie m ar t yst k i .

▶ Ar t yst k a p o d z ię kowa ł a burmi -
st r zowi z a p om o c i  wsparc ie 
w org ani z acj i  we rnis aż u .

malaRstWo Rysunek miniatuRy

teResa buczyńska o sobie

Do nowoczesnej przestrzeni Galerii 
Trzebnickiej zawitała nowa wystawa. Tym 

razem odwiedzający galerię mogą podziwiać 
m.in. obrazy, portrety i rysunki niesamowitej 

artystki, wrocławskiej malarki Teresy 
Buczyńskiej. Wernisaż wystawy pod nazwą 

„Malarstwo Rysunek Miniatury” odbył się 
w sobotę 3 grudnia.

Szanowni Państwo! 
Proces tworzenia jest niero-

zerwalnie związany z losami 
twórcy, dlatego postaram się 
opowiedzieć Państwu o swoim 
życiu. Na świat przyszłam 8 lu-
tego 1941 roku w Chorostkowie 
koło Tarnopola, podczas II wojny 
światowej, w huku spadających 
bomb i licznych innych zagro-
żeń. I to był najpiękniejszy dzień 
w moim życiu. Po wojnie moja 
Rodzina podzieliła los wielu in-
nych i znaleźliśmy się na Zie-
miach Odzyskanych. Zamieszka-
liśmy na krótko we Wrocławiu, 
a potem w Środzie Śląskiej, gdzie 
było pięknie i bezpieczniej. Moje 
dzieciństwo było cudowne w uro-
kliwym miasteczku w pełnej, 
kochającej się Rodzinie. Mam 
siostry — Zuzannę, Zofię i brata 
Henryka. Talenty i urodę odzie-
dziczyliśmy po obojgu śp. Ro-
dzicach — Helenie z domu Zara-
nek i Bronisławie Buczyńskich. 

Liceum Ogólnokształcące im. M. 
Kopernika ukończyłam w Śro-
dzie Śląskiej, a studia w PWSSP 
we Wrocławiu. Po studiach wyje-
chałam z Grzesiem Zyndwalewi-
czem w Bieszczady. To był piękny 
okres w moim życiu. Wyszłam 
tam za mąż i zostałam leśniczyną 
(Grześ przed studiami w PWSSP 
we Wrocławiu ukończył Techni-
kum Leśne w Tułowicach). Tam 
też urodziła się nasza córka Ania 
z bagażem wielopokoleniowych 
talentów. Po trzech latach wróci-
liśmy do Wrocławia, gdzie miesz-
kam i pracuję. Dużo w życiu po-
dróżowałam, odwiedziłam wiele 
krajów. Z dzieciństwa i młodości 
udało mi się zachować wrodzoną 
ciekawość i zdolność do zachwy-
tu. To te dwie cechy ułatwiają mi 
pracę. Ciekawa jestem ludzkiego 
postrzegania rzeczywistości, tak 
odmiennego dla każdego czło-
wieka — kobiety, mężczyzny, 
dziecka i kogoś starszego. Znaj-
duję ludzi w różnych odcieniach 

światła, które obnaża, odbija się 
lub dyskretnie otula to, co we-
wnątrz. Ludzie... niezliczone opo-
wieści nie do końca odgadnione 
nawet przez nich samych. W pra-
cy towarzyszy mi niepokój i czę-
sto niedosyt, bo portret to bardzo 
trudne zadanie w sztuce — jest 
zawsze niedokończony. Nadziwić 
się nie mogę, skąd we mnie tyle 
odwagi. Na pięciu indywidual-
nych wystawach na przestrzeni 
lat prezentowałam duży dorobek 
artystyczny. Prace moje znajdują 
się w stałej ekspozycji w licznych 
domach tak w Polsce i za gra-
nicą, jak również w kościołach. 
Ogromnym sukcesem życiowym 
jest dla mnie zdobycie wielu, bar-
dzo wielu serdecznych i odda-
nych mi Przyjaciół. To wspaniałe 
bogactwo! W moim długim ży-
ciu... żyłam... 

Z poważaniem 
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RozmoWy o tuRystyce
W Urzędzie Miejskim burmistrz Marek 

Długozima spotkał się z prezesem Dolnośląskiej 
Organizacji Turystycznej Adamem Zawadą. 

Rozmowa dotyczyła rozwoju Gminy Trzebnica 
w dziedzinie turystyki.

– Mówiliśmy o naszych zre-
alizowanych projektach, a także 
o tych, które w najbliższej przy-
szłości będą nas promować na 
terenie Dolnego Śląska i Polski. 
Pan Adam był pod wrażeniem 
nowej siedziby naszego Punktu 
Informacji Turystycznej, a tak-
że modernizacji Winnej „Kociej” 
Góry, z dużym zainteresowaniem 
wypowiadał się także na temat 
planów związanych z powrotem  

Trzebnicy do tradycji uzdrowi-
skowych i wdrażaniem projektu 
Trzebnica-Zdrój. Wspólnie omó-
wiliśmy też nasz udział w tar-
gach, na których obecna będzie 
Dolnośląska Organizacja Tury-
styczna. Dziękuję serdecznie za 
odwiedziny i merytoryczną roz-
mowę – powiedział burmistrz 
Marek Długozima, a prezes Adam 
Zawada dodał: – W ostatnich la-
tach Gmina Trzebnica poczyniła 

w dziedzinie turystyki wiele do-
brego. A w najbliższym czasie 
rozwijać się będzie dalej. Dlatego 
cieszy nas bardzo zainteresowanie 
Pana burmistrza członkostwem 
w DOT. Liczymy na szybką reali-
zację wszystkich przedstawionych 
planów i gratulujemy już zreali-
zowanych inwestycji. Dziękuję za 
miłe przyjęcie i życzę wszystkiego 
dobrego – podsumował. 

[sh]

▶ Burmist r z op rowad z i ł  gośc ia p o nowej s ie d z ib ie Punk t u I nform acji 
Tur yst yc z nej .  O p owie d z ia ł  te ż o p l anac h roz woju t ur yst y k i  w G minie 
Tr ze b nic a .

▶ Pamiąt kowe z dję c ie uc ze st ników sp ot k ania .

▶ W Ur zę d z ie M iejs k im burmist r z M are k D ł u goz im a sp ot k a ł s ię z  p re ze se m 
Do lnoś l ąs k iej  O r g ani z acj i  Tur yst yc z nej Ad am e m Z awad ą. W sp ot k aniu 
uc ze st nic z y l i  nac ze lnik W yd z ia ł u Prom o cji  Jaku b Sz urk aws k i oraz 
pracow nic y G minne go Punk t u I nform acji  Tur yst yc z nej Joanna R afalsk a 
i  Alb e r t Pap rot ny.

▶ N a rę ce Ad am a Z awady pr ze k az a ł rów nie ż ju b ile us zow y X X nume r „ Br z asku ”.
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Świętowanie rozpoczęło się 
w czwartek 10 listopada wie-
czornym ogniskiem, przy któ-
rym wspólnie zasiedli założyciele 
drużyny, obecne i byłe harcerki. 
W piątek 11 listopada harcerki 
uczestniczyły w uroczystych ob-
chodach Dnia Niepodległości, 
a w sobotę zorganizowały wielką 
grę terenową po Trzebnicy. W za-
bawie wzięli udział także harcerze 
i harcerki z zaprzyjaźnionych dru-
żyn. Wygrana w grze był bilet na 
wieczorny bal, podczas którego 
zostały wręczone nagrody dla za-

stępów w różnych kategoriach 
oraz podziękowania dla byłych 
drużynowych. Obchody jubile-
uszu zakończyły się w niedzielę 13 
listopada uroczystą mszą święta, 
którą w intencji harcerzy odpra-
wił przez ks. proboszcz Piotr Filas 
SDS. W nabożeństwie uczestniczył 
także burmistrz Marek Długozi-
ma. – Gratuluję całej drużynie tak 
pięknego jubileuszu. Ogromnie się 
cieszę, że w Trzebnicy tak pręż-
nie działają organizacje harcerskie 
– zawsze obecni przy uroczysto-
ściach i wydarzeniach na terenie 

gminy. Harcerstwo to także moje 
dzieciństwo, też należałem do 
ZHR. To tutaj młody człowiek uczy 
się takich wartości jak: patriotyzm, 
braterstwo, szacunek dla ojczyzny, 
szacunek do drugiego człowieka, 

wolność i pokój. Harcerstwo to 
miejsce przyjaźni, niezapomnia-
nych przygód. Życzę Wam, aby 
służba którą pełnicie dawała dużo 
radości i satysfakcji. Życzę nie-
słabnącego harcerskiego ducha 

i wytrwałości. Czuwaj! – powie-
dział burmistrz Marek Długozima, 
który podczas rozmowy zapropo-
nował harcerkom nową siedzibę 
przy ul. Żołnierzy Września. 

[mc]

20 lat tRzebnickiej Watahy

R E K L A M A

W tym roku 17 Trzebnicka Drużyna Harcerek 
„Wataha” im. Marii Majki Krassowskiej 

obchodziła 20-lecie istnienia. Trzebnicka 
Wataha została powołana 10 listopada 2002 

roku. Obchody jubileuszu, które trwały kilka 
dni stanowiły doskonałą okazję do tego, aby 

powspominać dawne czasy.

▶ G rat ul acje harce rkom z ł oż y ł  burmist r z M are k D ł u goz im a . ▶ H arce rk i  b iorą u d z ia ł  w róż nyc h w yd ar ze niac h org ani zowanyc h na te re nie 
Tr ze b nic y.  N a z dję c iu stois ko harce re k p o dc z as 41.  Tr ze b nic k ie go Świę t a 
Sadów.

▶ Z  o k azj i  ju b ile u s z u 20 - le c ia 17 Tr ze b nic k iej  D ru ż y ny H arce re k „Wat aha” w baz y lice 
ś w. Jadwigi  o d by ł a s ię uro c z yst a ms z a ś wię t a w inte ncj i  harce r z y.  N a z dję c iu harce r ze w raz 
b urmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą i  prob os zc ze m k s .  Piot re m Fi l ase m SDS .
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Zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia, a co za tym idzie? 
Gotowanie, sprzątanie, strojenie 
i… kupowanie. Kupowanie pre-
zentów. W tym wszystkim zapo-
minamy, że to przecież nie nasze 

święto. A więc jak można je świę-
tować? Biorąc przykład z tego, 
którego narodziny świętujemy, 
a więc pomagając! Okazuje się, że 
podczas pomagania nie tylko po-
magamy innym, ale również sobie 
– a to wszystko za sprawą hormo-
nów szczęścia.

Hormony szczęścia to tak na-
prawdę endogenne morfiny, które 
wywołują stany euforyczne, do-
bre samopoczucie oraz zadowo-
lenie z siebie i podejmowanych 
decyzji. Hormony szczęścia są 
również nazywane endogennymi 
opioidami, ponieważ mogą redu-
kować uczucie bólu, a także drę-
twienia. Są one wydzielane w naj-
większej ilości nie tylko podczas 
wysiłku fizycznego oraz jedzenia 
czekolady, ale także podczas po-
magania, dzielenia się. Wyróżnia 
się 20 rodzajów endorfin, jednak 
najważniejsze z nich są alfa, beta 
i gamma. Ich budowa jest podob-
na do budowy morfiny, w przeci-
wieństwie do niej są jednak pro-
dukowane wewnątrz organizmu. 
Najwięcej hormonów szczęścia 

znajduje się w mózgu oraz rdze-
niu kręgowym. Hormony szczę-
ścia przede wszystkim redukują 
poziom stresu. Poza tym łagodzą 
również ból i regulują temperaturę 
ciała, a także gospodarkę hormo-
nalną. Im więcej endorfin produ-
kujemy, tym wyższy poziom zado-
wolenia można osiągnąć. 

Zarówno serotonina, jak i do-
pamina są najbardziej znanymi 
hormonami szczęścia, ale jak do-
wodzą naukowcy z Niemiec, nie 
możemy zapominać o estrogenie. 
Okazuje się, że poziom estrogenu 
w organizmie wpływa na to, jak 
bardzo jesteśmy skłonni do poma-
gania innym. 

Zmieniający się poziom hor-
monów podczas cyklu mie-
siączkowego wpływa nie tylko 
na nastrój, ale także na zacho-
wania społeczne kobiet. Jak do-
wodzą obserwacje psychologów 
z Uniwersytetu Johanna Wol-
fganga Goethego we Frankfur-
cie nad Menem, faza cyklu wa-
runkuje także chęć dzielenia się 
z innymi. Wyniki badań opisano 

w magazynie “Judgment and De-
cision Making”. W badaniach 
wzięło udział 400 kobiet z Nie-
miec i Stanów Zjednoczonych, 
które nie stosowały antykoncep-
cji hormonalnej, nie były w ciąży 
oraz nie weszły jeszcze w okres 
menopauzy. Chęć kooperacji 
i dzielenia się własnymi zasobami 
z innymi oceniano na podstawie 
zachowania kobiet w sytuacji, gdy 
miały zdecydować, czy podzielić 
się fikcyjnymi pieniędzmi z zu-
pełnie nieznaną osobą.

Jak zauważa autorka badań dr 
Christine Anderl, wiele wcześniej-
szych analiz wykazało, że osoby, 
które podczas tego eksperymentu 
chętniej dzielą się z innymi, rów-
nież w codziennym życiu są bar-
dziej szczodre oraz skłonne do ko-
operacji i kompromisu.

 Wracając jednak do me-
ritum… W grudniu w domach 
dziecka i fundacjach rozdzwa-
niają się telefony. Ludzie spieszą 
z pomocą – na całe szczęście. Jak 
dowodzą badania naukowców 
z Kanady wtedy także wydzielane 

są ogromne ilości endorfin. Poma-
gając innym, dzięki wyrzutowi en-
dorfin redukujemy stres, który jak 
wiadomo może wywoływać różne 
schorzenia w naszym organizmie 
pomagamy również sobie. 

Pamiętajmy zatem, nie tylko od 
święta, żeby się dzielić.

Wesołych Świąt. 

kącik naukowy
pr omu jem y osi ągnięc i a  t r z ebnic z a n

dr inż. Sylwia Baluta
Katedra Inżynierii i Modelowania
Materiałów Zaawansowanych
Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska

– W swojej działalności naukowej 
skupia się na opracowywaniu 
nowych technik analitycznych, 
będących alternatywą dla 
klasycznych metod badań. 
Skupiła się na zgłębianiu 
interdyscyplinarnej, wielce 
wymagającej dziedziny łączącej 
w sobie zagadnienia z zakresu 
biochemii, biotechnologii, 
chemii fizycznej, inżynierii 
materiałowej czy elektroniki 
– nauki o biosensorach.

Pomaganie nie tylko od święta

Uczestnictwo w kulturze ma 
wiele aspektów, które wiążą się 
z różnymi jej funkcjami wobec 
jednostki i zbiorowości ludzkiej. 
W krótkim wyliczeniu można je 
przedstawić następująco:

1. semiotyczny, czyli odnoszą-
cy się do społecznego procesu 
komunikacji – wymiany sym-
boli (Ten sam gest skinienia 
głową w Polsce oznacza zgodę, 
…w Bułgarii odmowę; to my 
ludzie umówiliśmy się co do 
wartości banknotów, nie naje-
my się nimi…).

2. hermeneutyczny, objaśnianie 
i interpretacja – umiejętność 
odczytywania i nadawania sen-
sów symbolom. (Nastawienie 
do siebie rozmówcy możemy 
odczytać z jego wyrazu twa-
rzy, mimiki, gestów; to samo 
słowo znaczy zupełnie co inne-
go w zależności od kontekstu: 

„Dość tego!”, „Student DOŚĆ 
dobrze orientuje się w tej pro-
blematyce”, czytaj: jest cymba-
łem, ale nie skończonym).

3. aksjologiczny, mający związek 
z wartościami i utrwalonymi 
społecznie sposobami warto-
ściowania. (Nie pochwalamy 
kłamstwa i ludzi nie dotrzymu-
jących słowa).

4. normatywny – znajomość spo-
łecznych norm i wzorów oraz 
ich wpływu na ludzkie zacho-
wania. (Nie przychodzimy do 
pracy w urzędzie w szortach 
i koszulce na ramiączkach; 
kłaniamy się ludziom, których 
znamy).

5. psychologiczny – cechy osobo-
wości oraz wyuczone umiejęt-
ności (Po co sportowiec ćwi-
czy 20 lat codziennie i stara 
się o zwycięstwo w zawodach 
sportowych ? Dla satysfakcji, 
co nie jest tym samym co przy-

jemność. Satysfakcja to przede 
wszystkim społeczne uznanie, 
pozycja, prestiż, sława).

6. kompetencyjny – tj. zasób wie-
dzy, która umożliwia sprawną 
orientację wobec działań, do-
świadczeń i doznań, zwłaszcza 
symbolicznych. (To psychia-
tra ocenia nasze zdrowie psy-
chiczne, to socjolog analizuje 
sprawność funkcjonowania in-
stytucji, to inżynier nadzoruje 
proces produkcji).

7. I oczywiście ten najistotniejszy 
– socjologiczny, odwołujący się 
do sfery symbolicznej identyfi-
kacji z grupą i wspólnoty war-
tości, zapewniających grupie 
społecznej właściwą integra-
cję w działaniu (Jedynie żyjąc 
w grupie społecznej człowiek 
jest w stanie zrealizować swe 
cele – kulturowo wyznaczone 
wartości, jak np. małżeństwo, 
dzieci, kariera, majątek etc.).

Wpływ kultury jako narzędzia 
oddziaływania na społeczeństwo 
odbywa się poprzez jej treści – 
symbole oraz ich interpretację 
i sensy. Świadome uczestnictwo 
w kulturze jest spoiwem, „klejem” 
społeczeństwa.

Kącik Kul turalny 

Krz ysz tof Sztalt
dr socjologii

socjolog kultury

Ponad dwudziestoletni 
wykładowca Uniwersy-

tetu Wrocławskiego.

K ied y  s ł y szę  s ł owo ku l t u ra… 

UczestnictwO w kUltUrze
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Якщо ви легально 
перебуваєте в Польщі, ви 
маєте право на:

•	 одноразову	грошову	допомогу
•	 сімейні	пільги
•	 допомогу	на	дитину	(якщо	ви	
проживаєте	в	Польщі	з	дити-
ною)

•	 допомогу	 «Добрий	 старт»	
(якщо	ви	проживаєте	в	Поль-
щі	з	дитиною)

•	 сімейний	 опікунський	 ка-
пітал	 (якщо	 ви	 проживаєте	 
в	Польщі	з	дитиною)

•	 співфінансування	 батьків-
ського	 внеску	 на	 оплату	 за	
перебування	дитини	в	яслах,	
дитячому	клубі	або	з	денним	
опікуном	(якщо	ви	прожива-
єте	в	Польщі	з	дитиною)

•	 грошові	та	безготівкові	допо-
моги	 у	 складі	 соціальної	 до-
помоги

ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА 
ДОПОМОГА

•	 становить	300	злотих	на	осо-
бу	(в	т.	ч.,	на	дитину).

• Заява	 подається	 до	 місце-
вого	 органу	 самоврядуван-
ня	 міста	 чи	 гміни,	 в	 якій	 ви	 
перебуваєте.

СІМЕЙНІ ПІЛЬГИ
Деякі сімейні виплати зале-
жать від доходу. При визна-
ченні доходу сім’ї на одну осо-
бу не враховується член сім’ї, 
який не перебуває в Поль-
щі (наприклад, перебуває  
в Україні). Допомога нарахо-
вується з місяця, в якому було 
подано заяву.

Сімейна допомога та 
надбавки до сімейної 
допомоги

•	 Нараховується	 одному	 
з	 батьків	 або	 іншому	 закон-
ному	опікуну	дитини.

•	 95	 злотих	 для	 дитини	 до	 
5	років.

•	 124	 злотих	 для	 дитини	 від	 5	
до	18	років.

•	 135	злотих	для	дитини	від	18	
до	24	років.

•	 Застосовується	 критерій	 до-
ходу.	 Середньомісячний	 до-
хід	сім’ї	з	розрахунку	на	одну	
особу	не	може	перевищувати	
674	злотих.

•	 Якщо	 дитина	 є	 інвалідом,	 се-
редньомісячний	 дохід	 сім’ї	 
з	 розрахунку	 на	 одну	 особу	 не	
може	перевищувати	764	злотих.

•	 Детальна	 інформація	 —	 на	
сайті	 Міністерства	 сім’ї	 
і	 соціальної	 політики	 Респу-
бліки	 Польща: https://www.
gov.pl/web/rodzina/zasilek-
rodzinny

Допомога особам, які 
потребують догляду

•	 Надається	дітям-інвалідам.
•	 Особам	віком	від	16	років	з	ін-
валідністю	значного	ступеня.

•	 Особам	 з	 середнім	 ступенем	
інвалідності	 віком	 від	 16	 ро-
ків,	якщо	 інвалідність	наста-
ла	у	віці	до	21	року.

•	 Особам	віком	від	75	років.
•	 Допомога	 по	 догляду	 стано-
вить	215,84	злотих	на	місяць.

•	 Детальна	 інформація	 —	 на	
сайті	 Міністерства	 сім’ї	 
і	 соціальної	 політики	 Респу-
бліки	 Польща:	 https://www.
gov.pl/web/rodzina/zasilek-
pielegnacyjny 

Допомога особам, які 
здійснюють догляд

•	 Надається	батькам	або	опіку-
нам	дітей	до	18	років	 (або	до	
25	 років,	 якщо	 особа	 ще	 на-
вчається),	 що	 змушені	 звіль-
нитися	з	оплачуваної	роботи	
у	 зв’язку	 з	 необхідністю	 по-
стійного	 догляду	 за	 особою,	
яка	 має	 посвідчення	 про	 ін-
валідність	 і	 потребує	постій-
ного	або	тривалого	догляду.

•	 Особа,	 що	 здійснює	 догляд,	
може	 бути	 зареєстрована	 
в	повітовому	управлінні	пра-
ці	 як	 безробітна	 або	 в	 пошу-
ках	роботи.

•	 Допомога	 по	 догляду	 стано-
вить	2119	злотих	на	місяць.

•	 Не	залежить	від	доходу.
•	 Недоступна,	 якщо	 заявник	
має	 встановлене	 право	 на	
надбавку	 за	 спеціальний	 до-
гляд	(нижче).

•	 Детальна	 інформація	 —	 на	
сайті	 Міністерства	 сім’ї	 
і	 соціальної	 політики	 Респу-
бліки	 Польща: https://www.
gov.pl/web/rodzina/kieta-
pielegnacyjne

Надбавка за спеціальний 
догляд

•	 Надається	 батькам	 або	 опі-
кунам,	 що	 змушені	 звільни-
тися	 з	 оплачуваної	 роботи	 у	
зв’язку	з	необхідністю	постій-
ного	 догляду	 за	 утриманцем,	
який	 має	 посвідчення	 про	 

інвалідність	 та	 потребує	 по-
стійного	або	тривалого	догля-
ду.

•	 Особа,	 що	 здійснює	 догляд,	
може	 бути	 зареєстрована	 
в	 повітовому	 бюро	 праці	 як	
безробітна	або	в	пошуках	ро-
боти.

•	 Надбавка	 за	 спеціальний	 до-
гляд	 становить	 620	 злотих	 
на	місяць.

•	 Застосовується	 критерій	 до-
ходу.	 Загальний	 дохід	 сім’ї	
особи,	 яка	 здійснює	 догляд,	
та	 сім’ї	 особи,	 яка	 потребує	
догляду,	з	розрахунку	на	одну	
особу	 не	 може	 перевищувати	
764	злотих	чистого	доходу.

•	 Не	має	права,	якщо	особа,	яка	
здійснює	догляд,	має	встанов-
лене	право	на	допомогу	по	до-
гляду	(вище).

•	 Детальна	 інформація	 —	 на	
сайті	 Міністерства	 сім’ї	 і	 со-
ціальної	 політики	Республіки	
Польща: https://www.gov.
pl/web/rodzina/specjalny-
zasilek-opiekunczy 

Одноразова допомога при 
народженні дитини
•	 Надається	 батькам	 у	 зв’язку	 
з	народженням	дитини.

•	 Становить	1000	злотих.
•	 Виплата	 здійснюється	 пере-
казом	 на	 банківський	 раху-
нок	 у	 Польщі	 або	 поштовим	
переказом.

•	 Застосовується	 критерій	 до-
ходу.	 Дохід	 на	 одну	 особу	 
в	сім’ї	не	може	перевищувати	
1922	 злотих	 чистого	 доходу	
на	місяць.

•	 Заяву	необхідно	подати	про-
тягом	12	місяців	після	народ-
ження	дитини.

•	 Детальна	 інформація	 —	 на	
сайті	Міністерства	 сім’ї	 і	 со-
ціальної	політики	Республіки	
Польща: https://www.gov.
pl/web/gov/ubezpieczaj-
becikowe 

Батьківська допомога
•	 Призначена	для	матері,	 бать-
ка	або	законного	опікуна	ди-
тини.

•	 Становить	1000	злотих.
•	 Надається	 на	 термін	 52	 тиж-
ні	–	у	разі	народження	однієї	
дитини,	 усиновлення	 однієї	
дитини	або	догляду	за	однією	
дитиною.

•	 Не	залежить	від	критерію	до-
ходу.

•	 Не	 виплачується,	 якщо	бать-
ки	 дитини	 отримують	 допо-
могу	по	вагітності	та	пологах.

•	 Детальна	 інформація	 —	 на	
сайті	 Міністерства	 сім’ї	 
і	 соціальної	 політики	 Респу-
бліки	 Польща:	 https://www.
gov.pl /web/rod z i na / k ie t a-
rodzicielskie; https://www.
gov. pl/we b/ro d z ina/vii i -
kieta-rodzicielskie111 

Допомога по догляду за 
дитиною 500+
•	 Надається	 батькам	 на	 кожну	

дитину	віком	до	18	років.
•	 Сплачується	 незалежно	 від	
доходу.

•	 Становить	 500	 злотих	 на	 мі-
сяць	на	дитину.

•	 Електронна	 заява	 подається	
до	ZUS.

•	 Нараховується	 щомісяця	 
в	 безготівковій	 формі	 на	 ви-
значений	 банківський	 раху-
нок	у	Польщі.

•	 Детальна	 інформація	 —	 на	
сайті	 Установи	 соціального	
страхування: https://www.
zus.pl/baza-wiedzy/biezace-
w y j a s n i e n i a - k o m o r e k -
m r e z e n t yc z nyc h /s yc j i /- /
publisher/details/1/skieta-
w yc h ow ni c z yc h -50 0 - o d -
2022-roku/3068230 

Добрий старт

•	 Надається	 один	 раз	 на	 рік	
для	 дитини,	 яка	 відвідує	
школу.

•	 Одноразова	 допомога	 стано-
вить	300	злотих.

•	 Сплачується	 незалежно	 від	
доходу.

•	 Електронна	 заява	 подається	
до	ZUS.

•	 Нараховується	 щомісяця	 
в	 безготівковій	 формі	 на	 ви-
значений	 банківський	 раху-
нок	у	Польщі.

•	 Не	поширюється	на	дітей,	які	
відвідують	 дитячий	 садок	 
і	т.	зв.	«нульовий	клас».

•	 Не	поширюється	на	студентів.
•	 Детальна	 інформація	 —	 на	
сайті	 Установи	 соціального	
страхування:	https://www.gov.
pl/web/rodzina/dobry-start

Сімейний опікунський 
капітал

•	 Призначається	 на	 другу	 
та	 кожну	 наступну	 дитину	 
в	сім’ї	віком	від	12	до	35	міся-
ців.

•	 Надається	батькам	або	опіку-
нам,	 якщо	 дитина	 проживає	
з	ними.

•	 Сплачується	 незалежно	 від	
доходу.

•	 Ви	 можете	 вирішити,	 чи	 хо-
чете	 ви	 отримувати	 пільгу	 
в	 розмірі	 500	 злотих	 протя-
гом	 24	 місяців	 або	 1000	 зло-
тих	протягом	12	місяців.

•	 Нараховується	 щомісяця	 
в	 безготівковій	 формі	 на	 ви-
значений	 банківський	 раху-
нок	у	Польщі.

•	 Електронна	 заява	 подається	
до	ZUS.

•	 Детальна	 інформація	 —	 на	

сайті	 Установи	 соціально-
го	 страхування: https://
www.zus.pl/baza-wiedzy/
b i e z a c e - w y j a s n i e n i a -
komorek-mrezentycznych/
sycji/-/publisher/details/1/
r o d z i n n y - k a p i t a l -
opiekunczy/3068250

Співфінансування 
батьківського внеску на 
оплату за перебування 
дитини в яслах, дитячому 
клубі або з денним 
опікуном 
•	 Призначається	 на	 дитину,	
яка	 відвідує	 ясла,	 дитячий	
клуб	 або	 має	 денного	 опіку-
на,	 якщо	 на	 неї	 не	 виплачу-
ється	 сімейний	 опікунський	
капітал.

•	 Не	 може	 перевищувати	 
400	 злотих	 на	 місяць	 на	 ди-
тину.

•	 Сплачується	 незалежно	 від	
доходу.

•	 Електронна	 заява	 подається	
до	ZUS.

•	 Співфінансування	 виплачу-
ється	 на	 банківський	 раху-
нок	 закладу,	 який	 відвідує	
дитина.

•	 Необхідно	 надати	 документ,	
що	підтверджує	зарахування	
дитини	в	ясла,	дитячий	клуб.

•	 Детальна	 інформація	 —	 на	
сайті	 Установи	 соціального	
страхування: https://www.
zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/
p u b l i s h e r/a k t u a l n o s c /1/
wnioski-do-zus-o-zlobkowe-
mozna-bedzie-zlozyc-od-1-
kwietnia-2022-r_/4365416 

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
•	 Для	 отримання	 соціальної	
допомоги	 необхідно	 подати	
декларацію	 про	 особисте,	 сі-
мейне,	дохідне	та	матеріальне	
становище	 до	 комунального	
центру	 соціального	 захисту	
населення.

•	 Самотні	особи	та	сім’ї	мають	
право	 на	 грошову	 допомогу,	
якщо	 їхній	 дохід	 не	 переви-
щує:

✓	для	однієї	особи	–	776	злотих,
✓	для	 особи	 в	 сім’ї	 –	 600	 зло-
тих,

✓	для	сім’ї	–	600	злотих	на	кож-
ного	із	членів	сім’ї.

•	 Соціальну	 допомогу	 надава-
тиме	 гміна,	 де	 ви	 перебува-
єте.	 Інформацію	 про	 пільги	 
та	умови	їх	надання	ви	отри-
маєте	в	міських	центрах	соці-
ального	захисту	населення.

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ, ЯКІ ВТІКАЮТЬ ВІД ВІЙНИКУДИ ПІТИ І щО ПОбАчИТИ В ТшебНИЦІ: АНОНС КУЛЬТУРНИх ПОДІЙ ГРУДНЯ

Соціальна допомога може надаватися громадянам 
України, які перебувають у Польщі на законних під-
ставах, тобто прибули до Польщі з території України 

в період з 24 лютого 2022 року у зв’язку з воєнними 
діями, що ведуться на території цієї держави, і які 

заявляють про свій намір залишитися в Польщі.
ВАЖЛИВО! Для отримання соціальної допомоги 

громадянин України повинен мати номер PESEL. 
Якщо допомога отримується на дитину, то дитина 

також повинна мати номер PESEL.

R E K L A M A

R E K L A M A

Дитяче свято «Миколай на 
Тшебницькому Ринку»

Коли:	10	грудня,	субота

Початок:	13:00	год

Де:	Площа	Ринок

На	гостей	свята	чекає	мініярмарок,	по-
частунок,	 розваги	 для	 дітей,	 зустріч	 зі	
Святи	 Миколаєм,	 який	 роздаватиме	
подарунки,	 а	 також	 урочисте	 запален-
ня	головної	різдвяної	ялинки	міста.	Де-
тальнішу	програму	див.	на	плакаті.

Вистава «Лускунчик» у виконанні 
Королівського класичного балету

Коли:	12	грудня,	понеділок

Початок:	19:00

Де:	Гмінний	центр	культури	і	мистецтв,	
вул.	Прусіцька,	12	(Кіно	Полонія)

Класична	різдвяна	історія	«Лускунчик»	
у	 виконанні	 Королівського	 класично-
го	 балету.	Солісти	—	Домінік	Сенатор,	
Аліція	 Байорек,	 Віктор	 Краков'як-Чу,	
Валері	 Ферацціно,	 Алессандро	 Бона-
віта.	 Придбати	 квитки	 можна	 за	 поси-
ланням:	 https://kinopolonia.bilety24.pl/
nfrontbuy/buy/id/438230/

Благодійний концерт «Будь 
людяним для Луцека»
Коли:	16	грудня,	п’ятниця
Початок:	18:00	год
Де:	Арт-кав’ятня	Гмінного	центру	куль-
тури	і	мистецтв,	вул.	Прусіцька,	12

У	 програмі	 концерту	 —	 сім	 виступів	
музичних	колективів	та	співаків	на	під-
тримку	 тшебничанина	Луціана	Пйонт-
кі,	який	страждає	на	спінальну	м’язову	
атрофію.	Кошти,	отримані	від	пожертв	
під	 час	 концерту,	 будуть	 спрямовані	
на	 його	 реабілітацію,	 лікування	 та	 по-
кращення	 житлових	 умов.	 Деталі	 —	
на	 фейсбук-сторінці	 Гмінного	 центру	
культури	і	мистецтв.

Мистецька виставка «Живопис 
Рисунок Мініатюри»
Коли:	з	3	грудня	до	7	січня
Години	 відкриття:	 08:00-16:00	 (понеді-
лок	—	п’ятниця)
Де:	 Галерея	 Тшебницька,	 вул.	 Пілсуд-
ського,	1	(партер	уженду	гміни)

На	відвідувачів	виставки	чекають	72	
роботи	знаної	вроцлавської	художниці	
Терези	Бучинської.	Окрім	живопису,	
вона	створює	унікальні	портрети	
та	мініатюри,	також	представлені	
на	виставці	«Живопис	Рисунок	
Мініатюри».
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Sołtysem jest Pan od 
września tego roku. Co 
spowodowało, że podjął się 
Pan tej trudnej roli? 
W.D: Moją motywacją zawsze są 
ludzie. Szczerze powiem, że nie 
chciałem być sołtysem. Byłem 
w poprzedniej radzie sołeckiej, 
widziałem, ile to kosztuje, ile wy-
maga pracy, czasu i wysiłku. Tak 
naprawdę nigdy nie jest to zadanie 
dla jednej osoby. Trzeba mieć silną 
drużynę, bo albo można coś zro-
bić, albo można coś zrobić dobrze. 
Ja zdecydowanie wolę to drugie 
rozwiązanie. Nie toleruję robienia 
dla robienia i jak mam coś robić, to 
naprawdę porządnie. Nie chciałem 
być sołtysem, ale chcę jak najle-
piej dla Skarszyna, dla wszystkich 

mieszkańców i dlatego zdecydo-
wałem się podjąć tej funkcji. Teraz 
czuję jak to się zwraca. Jest wspar-
cie i pozytywna energia z każdej 
strony. 

Początek miał Pan 
trudny, poprzedni sołtys 
zrezygnował w złej 
atmosferze, były liczne 
napięcia i dużo złych 
emocji. Skarszyn był 
podzielony. Pana celem jest 
przywrócenie jedności? 
To było najważniejsze wyzwanie, 
bo zawsze, w każdej sytuacji naj-
ważniejsi są ludzie. Bo co to jest 
Skarszyn? To są właśnie mieszkań-
cy i to właśnie oni byli motywacją 
do tego by podjąć się tej roli, która 
w obecnej sytuacji jest arcytrud-

na. Byłem świadom wyzwań jakie 
tu będą stały przede mną, ale to 
o czym Pan mówi to zadanie dla 
wszystkich nas, nie tylko dla soł-
tysa i Rady Sołeckiej. Wierzę, że 
nam się uda zrealizować cel, jakim 
jest przywrócenie dobrej atmos-
fery i spokoju w Skarszynie. Czas 
to zweryfikuje. Na razie wszystko 
idzie ku dobremu i bardzo kładę 
nacisk na to, by być sołtysem dla 
wszystkich stron. Różnice mię-
dzy ludźmi są normalne a nawet 
potrzebne. Problemem było to jak 
emocjonalnie one się manifesto-
wały. Nie musimy się wszyscy lu-
bić, ale powinniśmy się wszyscy 
szanować. Rada Sołecka ciężko 
pracuje, mieszkańcy pomagają, 
więc w mojej ocenie jest tak jak być 
powinno. 

Za poprzedniego sołtysa 
te podziały narastały. 
Widział Pan to z bliska 
jako Przewodniczący Rady 
Sołeckiej i wyciągnął pewne 
wnioski? 
Zdecydowanie wciągnąłem wnio-
ski, do tego mocno zmieniła się 
moja optyka spojrzenia na całą 
sprawę. Ja nie zamierzam tutaj go-
dzić ludzi, bo moją misją nie jest to 
by oni się lubili. Ważne jest tylko 
to, by zapanował tu spokój bez ska-
kania sobie do gardła. Skarszyn jest 
jeden. Ja nie chcę zabierać głosu 
o byłym sołtysie, nie chcę oceniać 
jego działań. Teraz mamy nowe 
otwarcie. Najważniejsze, żeby 
usiąść i rozmawiać z każdą stroną, 
o tym co jest dobre, o tym co jest 
złe. Żeby fokusować się na tym co 
zostało dobrze zrobione i dyskuto-
wać o tym, co można zrobić lepiej. 
My też będziemy popełniać błędy. 
Jesteśmy tylko ludźmi. 

To nowe otwarcie widać 
też w relacjach z Gminą 
Trzebnica? 
Zdecydowanie tak. Rozmawiałem 
z Panem burmistrzem Markiem 
Długozimą, wszystko jest na do-
brej drodze, wszystko się dobrze 
układa. Mogę podziękować za zro-
zumienie i wielkie wsparcie, któ-
rym zostałem obdarzony. Zawsze, 
gdy potrzebujemy załatwić jakąś 
sprawę w urzędzie, to spotykamy 

się z wielką życzliwością. Jesteśmy 
też w tej wyjątkowej sytuacji, że 
nasza oraz trzy inne gminne świe-
tlice muszą być w gotowości, jeśli 
nastąpi kolejna fala uchodźców 
z Ukrainy. Dlatego nie możemy 
organizować tu jakiś większych 
imprez, natomiast udało się po-
rozumieć i możemy korzystać ze 
świetlicy normalnie. Odbywają 
się tu zajęcia, warsztaty, spotkania 
i m.in. Mikołajki. Jestem za to bar-
dzo wdzięczny. To dla nas ważne, 
bo mamy tu wielu aktywnych lu-
dzi. Zamiast kłótni jest dialog – to 
cieszy i pozwala z optymizmem 
patrzeć w przyszłość. Liczę na dal-
szą dobra współpracę, która obec-
nie jest naprawdę świetna. 

Mikołajki za wami, jakie 
plany na najbliższą 
przyszłość? 
Gdy jesteśmy jeszcze przy Mikoła-
ju to muszę podziękować wszyst-
kim zaangażowanym, bo każdy 
wywiązał się ze swojego kawałka 
tortu. Cała armia ludzi się napra-
cowała, żeby to mogło się udać. 
Naprawdę dobra robota. Szczerze 
mówiąc pomysłów mamy więcej 
niż czasu, więc zobaczymy jak to 
się rozwinie. Dużo pracy czeka 
nas w świetlicy, która wraca do 
normalnego funkcjonowania. Pla-
nujemy w styczniu wieczór kolęd, 
świetlica na pewno będzie użyta 
przy organizacji WOŚP, a później 
czeka nas sezon wiosenno-letni 
i dużo aktywności plenerowych. 
Chcemy też wrócić na arenę gmin-
nych imprez zaczynając od najbliż-
szego Jarmarku Bożonarodzenio-
wego, gdzie będziemy mieli swoje 
stoisko. Nie wyobrażam sobie też, 
by mogło nas zabraknąć na tak 
kluczowych wydarzeniach jak do-
żynki czy Święto Sadów. 

Coś Pana zaskoczyło po 
objęciu funkcji sołtysa? 
Zaskoczył mnie ogrom spraw. 
Niektórzy myślą, że sołtys zgłasza 
tylko awarię lampy. Zawaliło mnie 
wiele wiadomości z wielu kanałów. 
Tyle głosów, wiele potrzeb. Nie jest 
się sołtysem dwie godziny dzien-
nie, cały czas jest co robić. Skoro 
się podjąłem to czuję taką potrzebę 
starać się najlepiej jak mogę. 

Czy mieszkańcy chętnie 
współpracują, pomagają? 
Tu wielki ukłon dla mieszkańców. 
Nie ma znaczenia czy prosimy 
o pomoc w sklepie, czy u ręko-
dzielników, w Sparcie, czy w KGW, 
u Pani Ani ze świetlicy, czy u osób 
prywatnych. Ci ludzie naprawdę 
pomagają. Nigdy nie spotkałem się 
z odmową czy wykrętami. Tak jak 
wspomniałem przy Mikołaju pra-
cowała armia ludzi. Już teraz mam 
zapewnienie od Sparty i jej prezesa 
radnego Kamila Ankiera o pomo-
cy przy organizacji WOŚP. Akcję 
współtworzy i napędza też Koło 
Gospodyń Wiejskich z Magdaleną 
Mazur na czele i zespół Mozaika. 
Jestem przekonany, że na tym li-
sta się nie zakończy. Te instytu-
cje, które skupiają najwięcej ludzi 
udało się pogodzić we wspólnej 
pracy. Nie ma czegoś takiego, że się 
nie da. Pukamy do różnych drzwi 
i rozmawiamy i okazuje się wtedy, 
że się da. Jest między nami wie-
le różnic i tak pozostanie, ale jak 
chodzi o pracę na rzecz Skarszyna 
to siłą rzeczy zależy każdemu. Wy-
starczy zadania podzielić według 
możliwości danej osoby czy insty-
tucji. Chciałbym bardzo podzięko-
wać ludziom, którzy mnie wspiera-
ją, którzy idą za mną i pomagają. 
Jest ich wielu, jednak wyróżnić 
tutaj chcę Przewodniczącą Rady 
Sołeckiej Iwonę Rumińską, która 
całe serce wkłada w pracę dla tej 
wioski. Bez niej nie dałbym rady. 
To nie tylko dobry i uczciwy czło-
wiek, ale też tytan pracy. Iwonka 
jest niezastąpiona. 

Jest Pan sołtysem dialogu? 
Mam nadzieję, że tak kiedyś będę 
nazwany i zapamiętany. Jednak 
podkreślam po raz kolejny: nie 
jestem w tym sam. Przyszedłem 
tu dla ludzi i wielu ludzi mnie na-
prawdę wspiera. 

Czego życzyć sołtysowi  
i mieszkańcom Skarszyna? 
Mieszkańcom Skarszyna, by za-
wsze im się chciało, a mi i Radzie 
Sołeckiej więcej czasu, bo zapału 
i pomysłów nam nie brakuje. 

Dziękujemy za rozmowę

▶ Wspólne zdjęcie burmistrza Marka D ługozimy z so ł t ysem 
Wojciechem Duż ym i opiekunką świetlic y w Skarsz ynie 
Anną Danilejko -Sobieraj.  Jak podkreśla so ł t ys, dobra 
wspó ł praca to podstawa sukcesu.   

▶ Pie r ws z ą wię k s z ą impre z ą zorg ani zowaną pr ze z nowe go 
so ł t ys a by ł o sp ot k anie z M iko ł aje m .

skaRszyn. śWięty mikołaj pRzybył tu na tRaktoRze

Co roku, w okresie Adwentu, każde dziecko 
z niecierpliwością czeka na przyjście św. 

Mikołaja. A dla dorosłych to dobra okazja, by 
pomóc najmłodszym zachować wiarę w cuda. 

W tym roku, w Gminie Trzebnica, św. Mikołaj 
rozpoczął swoją podróż od sołectwa Skarszyn. 

Organizacja Mikołajek możliwa 
była tu dzięki dobrej współpracy 
na wielu płaszczyznach sołtysa wsi 
Wojciecha Dużego z burmistrzem 
Markiem Długozimą. Wydarzenie 
odbyło się w niedzielę, 3 grudnia. 

W oczekiwaniu na wspaniałą 
zabawę mali mieszkańcy Skarszy-
na przygotowali w ramach zajęć 
ozdoby, dekoracje na kiermasz 
i oczywiście przedstawienie. Nad 
wszystkim czuwała pani Anna 
Danilejko-Sobieraj, animatorka 
zajęć w skarszyńskiej świetlicy. 
Złożyła serdeczne podziękowania 
na ręce pana burmistrza i wszyst-
kich osób, które przyczyniły się 
do organizacji zabawy: – Pan bur-
mistrz Marek Długozima, tak jak 
w poprzednim roku, tak i w tym, 
przyjechał do nas ze wspaniałym 
podarunkiem. Jesteśmy wdzięczni 
za jego wsparcie, pomoc – był, jest 
i zawsze będzie przyjacielem dzie-
ci. Wspiera nas, inspiruje i zachę-
ca do działania! Dziękuję również 
wszystkim, firmom, osobom pry-

watnym, a także rodzicom i dzie-
ciom za zaangażowanie i wszelką 
pomoc. 

Zanim nadjechał długo oczeki-
wany grudniowy gość, najmłod-
si wzięli udział w warsztatach 
tworzenia piernikowego domku, 
a starsi w zawodach, podczas któ-
rych powstał świąteczny łańcuch 
z kolorowego makaronu. Przyby-
cie Mikołaja, któremu towarzyszy-
ły elfy, było wielkim przeżyciem 
dla dzieci i zrobiło na wszystkich 
niezapomniane wrażenie: przyje-
chali bowiem traktorem oświetlo-
nym ledami!

Mikołaj miał tego dnia wielu 
swoich pomocników, a wśród nich 
był także burmistrz Marek Długo-
zima. Podarował dzieciom słody-
cze oraz zestaw do karaoke, który 
z pewnością pozwoli rozwinąć 
muzyczne talenty najmłodszych. 
Dzieci były bardzo zadowolone 
i szczęśliwe, a także wdzięczne or-
ganizatorom, rodzicom i gościom 
za tak wspaniałą imprezę, któ-

rą z pewnością będą wspominać 
przez cały rok.

– Jestem wdzięczny pani An-
nie, a także wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
tego wydarzenia, szczególnie panu 
sołtysowi Wojciechowi Dużemu. 
Przyznam też, że jestem pod wra-
żeniem, zarówno ilości dzieci, któ-
re dziś uczestniczyły w zabawie, 
bo było ich aż 80, ale także tego, 

jak wspaniale został przygotowany 
cały program. Radość dzieci, ich 
entuzjazm, świadczą o tym, jak 
dobrze czują się w swojej świetlicy 
– powiedział burmistrz.

Mikołajkową imprezę wsparli 
również: państwo Bożena i Kamil 
Ankierowie, państwo Iwona i Łu-
kasz Rumińscy Centrum Zdrowia 
EMVIT, państwo Agnieszka Ga-
brych-Sikorska i Dariusz Sikorski 

właściciele Tartak na krzyżówce – 
Głuchów Górny, państwo Renata 
i Sławek Szydełkowie MS VENT 
Systemy Wentylacyjne, państwo 
Kamila i Maciej Ziemscy EWRA 
– polubowne i sądowe dochodze-
nie należności w biznesie oraz 
p.p.h.u AGRO-BETA Skarszyn 
sp. z o.o.

[ir]

wywiad z sołtysem 
Wojciech duż y – sołt ys Wsi sk aRsz yn

▶ Wsp ó lne z dję c ie uc ze st ników s k ar s z y ńs k ic h miko ł aje k .

▶ W miko ł ajk ac h u d z ia ł  w z ię ł o b l is ko 8 0 d z ie c i .

▶ W p o d z ię kowaniu d z ie c i  o dwd z ię c z y ł y s ię sp e cjalnie pr z ygotowany m na 
z aję c iac h ś wie t l icow yc h pre ze nte m , k tór y t raf i ł  w rę ce burmist r z a M ark a 
D ł u goz imy.

▶ Burmist r z wsp ó lnie ze ś w. M iko ł aje m ob d arowa ł d z ie c i  p re ze nt ami wśró d 
k tór yc h z nal az ł  s ię w y m ar zony ze st aw do k arao ke. 

▶ Dz ie c i  roz pakowuj ą ot r z y m any o d burmist r z a pre ze nt .

▶ Burmist r z na rę ce d z ie c i  pr ze k az a ł t ak że cuk ie rk i .

▶ Mikołaj do Skarszyna przyjechał w nietypow y sposób – świątecznie 
ozdobionym ciągnikiem.
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W zakładach Vermeiren, które 
znajdują się w Trzebnicy, doszło do 
groźnego zagrożenia pożarowego. 
W dniu 2 grudnia 2022 roku dy-
żurny PSP w Trzebnicy otrzymał 
zgłoszenie o pożarze i na miejsce 
zostały wysłane jednostki ratow-
niczo-gaśnicze oraz jednostki OSP 
Gminy Trzebnica tj. OSP Szczyt-
kowice, OSP Skoroszów i OSP 
Marcinowo. Po przyjeździe na 
miejsce, dowodzący działaniami 
ratowniczymi, dysponował z są-
siednich powiatów oraz gmin ko-
lejne jednostki OSP oraz jednostki 
ratowniczo-gaśnicze z PSP: Milicz, 

Wrocław, Oleśnica. Strażacy nie-
zwłocznie przystąpili do działań 
gaśniczych. Źródło ognia zosta-
ło szybko zlokalizowane w jednej 
z hal produkcyjnych. Pracownicy 
zakładu zostali bezpiecznie ewaku-
owani z zagrożonego miejsca oraz 
sami przystąpili, przy użyciu ga-
śnic, do gaszenia pożaru. Łącznie 
ewakuowano 113 osób i na szczę-
ście nikt nie ucierpiał. W działa-
niach ratowniczych brało udział 
71 strażaków, w tym 10 druhów na 
trzech samochodach gaśniczych 
z OSP Gminy Trzebnica.

W tym samym dniu w zakła-
dach TARCZYŃSKI S.A uru-
chomiły się czujniki pary wodnej 
co spowodowało skierowanie na 
miejsce jednostek straży pożar-
nej z OSP Ujeździec Wielki oraz 
z PSP w Trzebnicy i PSP z Mili-
cza. Na miejscu okazało się, że 
zadziałały zabezpieczenia prze-
ciwpożarowe tj. włączyły się czuj-
niki w wyniku niekontrolowanego 
wycieku pary wodnej. Zakończyło 
się na strachu, nie stwierdzono 
pożaru oraz zagrożenia pożarowe-
go. Łącznie na miejsce skierowa-
no 19 strażaków w tym 12 z PSP 

w Trzebnicy oraz 7 druhów z OSP 
Ujeździec Wielki i Sułów.

Druhowie z OSP Szczytkowice 
zostali wezwani do nietypowego 
zgłoszenia. W jednej z wiosek na 
terenie posesji, pękła rura, z któ-
rej wyciekała woda i wlewała się 
do zabudowań. Druhowie szyb-
ko odnaleźli główny zawór wody, 
a nie było to łatwe ponieważ był 
on zasypany ziemią. Szybko za-
kręcili zawór a następnie przystą-
pili do wypompowywania wody. 
W działaniach brała również 
udział jednostka z PSP w Trzebni-
cy.

We wrześniu tego roku zdobył 
Mistrzostwo Polski w Maratonie 
MTB. Jeżdżąc na ekstremalnie 
trudnych trasach i wielokilome-
trowych zjazdach obfitujących 
w kamienie, korzenie i błoto, musi 
wykazać się nie tylko doskonałą 
umiejętnością jazdy na rowerze, 

ale też świetną kondycją fizyczną 
i umiejętnością błyskawicznego 
reagowania. 

– Jestem pełen podziwu dla 
determinacji Pawła, jego wytrwa-
łości i wewnętrznej siły, która po-
zwala piąć się coraz wyżej i zdo-
bywać zamierzone cele. Niech te 

osiągnięcia będą dla niego źró-
dłem satysfakcji i powodem do 
dumy, bowiem pasja i zaangażo-
wanie w sport są wzorem do na-
śladowania dla młodych adeptów 
próbujących swoich sił w różnych 
dyscyplinach sportowych. Życzę 
kolejnych sukcesów i niegasną-

cej energii w dążeniu do ich osią-
gnięcia, a także satysfakcji w życiu 
osobistym. Swego czasu Paweł 
trenował w Gminnym Parku Wod-
nym Trzebnica-ZDRÓJ. Również 
w przyszłości będziemy go chcieli 
wesprzeć w jego działaniu – pod-
sumował burmistrz Marek Dłu-

gozima, a Paweł Garczyk dodał: 
– Dziękuję za spotkanie i słowa 
wsparcia. Cały czas się rozwijam, 
a chwile spędzone na treningu 
w Gminie Trzebnica na pewno mi 
w tym pomogły. Teraz przede 
mną kolejne cele, które chciałbym 
zrealizować – zakończył. 

Strażacy

W związku z okresem jesien-
no – zimowym, który wiąże się 
ze spadkami temperatur, bardzo 
ważne jest zwrócenie uwagi na pro-
blemy osób, które są szczególnie 
narażone na działanie takich wa-
runków pogodowych. Dlatego też 
wzorem lat ubiegłych prowadzone 
są działania mające na celu prze-
ciwdziałanie zagrożeniu życia oraz 
zdrowia osób bezdomnych i bez-
radnych.

Problem bezdomności jest zja-
wiskiem społecznym, które po-
licjanci starają się monitorować 
przez cały rok. Dlatego też wzo-
rem ubiegłych lat funkcjonariusze 
trzebnickiej komendy prowadzą 
działania prewencyjne zmierza-
jące do ograniczenia tragicznych 

w skutkach zdarzeń i zapewnia-
ją pomoc jak największej liczbie 
osób będących w potrzebie. Wraz 
z nadejściem pierwszych chłodów, 
trzebniccy policjanci rozpoczę-
li systematyczną kontrolę miejsc, 
w których przebywają osoby bez-
domne. Mają one na celu przede 
wszystkim udzielenie im pomocy, 
ustalenie miejsc ich przebywania 
oraz weryfikację liczby osób po-
trzebujących pomocy.

Dlatego apelujemy do wszyst-
kich mieszkańców naszego powia-
tu o informowanie Policji, a także 
innych służb o każdej zauważonej 
osobie, która siedzi na przystanku, 
w parku, będącej pod wpływem 
alkoholu lub znajdującej się w po-
dobnej sytuacji mogącej spowodo-

wać wychłodzenie organizmu. Nie 
przechodźmy obok takich ludzi 
obojętnie. Wystarczy, że w takim 
przypadku zareagujemy i powiado-
mimy odpowiednie służby.

Przypominamy również, że 
wszelkie zgłoszenia dotyczące np. 
grupowania się osób bezdomnych, 
spożywania przez nich alkoholu 
w określonym miejscu można od-
notować na Krajowej Mapie Za-
grożeń Bezpieczeństwa w kategorii 
„Bezdomność”. Jednakże pamię-
tajmy, że mapa ta nie służy do zgła-
szania interwencji, które wymagają 
natychmiastowej obsługi, wówczas 
zgłaszamy bezpośrednio pod nu-
merem alarmowy 112.

Pamiętajmy, że czasem wystar-
czy jeden telefon, aby uratować 

czyjeś życie. 
W województwie dolnośląskim 

przygotowane są miejsca, w któ-
rych osoby potrzebujące pomocy 
mogą się ogrzać i przenocować 
w mroźne dni oraz zjeść ciepły po-
siłek. Wystarczy zaalarmować od-
powiednie służby.

Na terenie Gminy Trzebnica 

działa ośrodek Wsparcia Społecz-
nego „Szósty stół Św. Jadwigi”, któ-
ry oferuje pomoc w zakresie wyda-
wania posiłków (55-100 Trzebnica, 
ul. Ks. W. Bochenka 30), prowa-
dzony przez siostry Boromeuszki 
oraz w Parafii św. Bartłomieja i św. 
Jadwigi wydawany jest suchy pro-
wiant.

policja ostRzegaUwaga! 
Ważne

AKCJA „ZIMA 2022/2023” 
PAMIĘTAJMY O OSOBACH POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

MikOłaj na siłOwni

kOlejny sUkces

Mistrz kOlarski z wizytą

W sobotę 3 grudnia na siłowni od-
był się Mikołajkowy konkurs „SAN-
TA GYM”. Udział wzięło aż 18 osób! 
A co jeszcze bardziej zadowalające, 
to że większość uczestników, to 
były bardzo młode osoby, w wie-
ku 15-18 lat. Konkurs rozpoczęły 
dziewczyny. Do wykonania miały 
hip thrusty, wyciskanie na klatkę 
oraz przysiady. Po pierwszej konku-
rencji, mocno na prowadzenie wy-
sunęła się Zuzia Czarska, która nie 
pozwoliła sobie odebrać tego miej-
sca, aż do samego końca konkursu. 
Walka toczyła się o drugie miejsce, 
finalnie na tym miejscu znalazła się 
Natalia Bizub, która z kolei mocno 
zdominowała konkurencje wyci-
skania na klatkę, co pozwoliło jej 
zapewnić sobie srebrny medal. Tuż 

za nią znalazła się Oliwia Kuzan. 
Dziewczyny, mimo rywalizacji, po-
trafiły nawzajem się dopingować 
i gratulować po zakończonym kon-
kursie. Panów było zdecydowanie 
więcej, przez co też rywalizacja 
była bardziej zacięta. Pozytywna 
atmosfera i mocny doping dla ry-
wali towarzyszył od pierwszej do 
ostatniej konkurencji. Pierwszą 
konkurencją było wyciskanie na 
klatkę piersiową, którą wygrał Szy-
mon Tatarek. Kolejną konkurencją 
było uginanie ramion, gdzie z ko-
lei dominował Patryk Leszczyński. 
Ostatnią konkurencją było podcią-
ganie nachwytem, gdzie najwięcej 
powtórzeń wykonał Szymon Sier-
powski, bo aż 24. Jednak szacu-
nek należy się również Tomaszowi 

Piosikowi, który przy wadzę 100kg 
podciągnął się aż 19 razy! Finalnie, 
klasyfikacja wśród Panów wygląda-
ła następująco: Patryk Leszczyński, 

Szymon Sierpowski, Tomasz Pio-
sik. Dziękujemy bardzo wszystkim 
uczestnikom, za chęć sprawdzenia 
się i udziału w konkursie! Gratulu-

jemy zwycięzcom i cieszymy się, że 
konkurs przebiegał w tak świetnej 
atmosferze! 

[sb]

W niedzielę 4 grudnia w Luboniu 
odbył się Winter Open. Klub Invic-
tus BJJ Trzebnica reprezentowało 
7 zawodników, każdy dał z siebie 
wszystko dzięki czemu wracają 
z siedmioma medalami! Mateusz 
Kusztal zdobył złoto w Gi adult oraz 
masters niebieskie pasy; Damian 
Marciniak – złoto w Gi oraz No-Gi 
masters białe pasy; Dominik Paterek 
– złoto w Gi białe pasy; Marta Lenart 
– srebro w Gi białe pasy; Szymon 
Osik – srebro w No-Gi białe pasy. Je-
steśmy dumni z naszych podopiecz-
nych, każdy start to cenne doświad-
czenie – gratulujemy wszystkim 
startującym. Już za tydzień kolejne 
wyzwanie Invictus Cup – powiedział 
trener Michał Chudy. 

Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy w Urzędzie Miejskim 
w Trzebnicy gościł niezwykle utalentowany, młody sportowiec 
– Paweł Garczyk. Pomimo młodego wieku posiada imponujący 

dorobek sportowy w konkurencji kolarstwa górskiego. 

R E K L A M A

▶ We w r ze śniu Pawe ł G arc z y k z doby ł 
M ist r zost wo Po ls k i  w M aratonie MTB.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o grat ulowa ł mu te go sukce su . ▶ Po dium M ist r zost w Po ls k i  MTB.
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Turniej odbywał się w 3 katego-
riach „single”, „dwójki” i „trójki”. 
W każdej kategorii dziewczynki 
z Trzebnicy i Wrocławia walczyły 
o jak najlepsze miejsce do klasyfi-
kacji generalnej. Lepszą drużyną 
okazał się Gminny Klub Sportowy 
GAUDIA Trzebnica-Zdrój, który 
zdobył 7 miejsc medalowych, SP 
109 Wrocław jedynie 2, tym sa-
mym Puchar Burmistrza trafił do 
drużyny z Trzebnicy. 

W turnieju wystartowały rów-
nież po raz pierwszy najmłodsze 
dziewczynki z naszego klubu, któ-
re dziś otrzymały swoją wyczeka-
ną koszulkę członkowską ufun-
dowaną przez burmistrza Marka 
Długozimę. 

– Bardzo dziękujemy Burmi-

strzowi Trzebnicy za ufundowa-
nie koszulek i nagród na turniej 
oraz nieustanne wsparcie naszych 
sekcji sportowych. Bardzo dzię-
kujemy również rodzicom za tak 
liczne przybycie i kibicowanie! – 
mówi prezes Anna Kresali. 

– Jestem bardzo dumny z Gau-
dii, z tego jak się rozwinęła spor-
towo. Powołując ją do życia chcia-
łem przywrócić legendę, którą 
była pierwsza Gaudia. Ufałem, że 
jako gminny klub sportowy ła-
twiej jej będzie o rozwój, a dzieci 
zachęcone opowieściami swoich 
mam zechcą aktywnie brać udział 
w zajęciach. To zaufanie mnie nie 
zawiodło, a dziś możemy się cie-
szyć z bardzo licznych grup i to 
już nie tylko siatkówki, ale także 

koszykówki czy sekcji boksu. To 
wszystko pokazuje, że obrany kie-
runek był słuszny. Gratuluję za-
wodnikom i zawodniczkom, pre-

zesom, trenerom oraz rodzicom, 
którzy dopingują swoje młode ta-
lenty. Wierzę, że przed nami lata 
świetności Gaudii, a czynione po-

stępy zaprocentują w przyszłości 
– skomentował burmistrz Marek 
Długozima. 

[sh]

O pUchar bUrMistrza

4 grudnia siatkarki z klubu Gaudia Trzebnica-
ZDRÓJ oraz siatkarki z Klasa Sportowa SP 

109 Wrocław wystartowały w Mikołajowym 
Turnieju Minisiatkówki o Puchar Burmistrza 

Gminy Trzebnica Marka Długozimy.

▶ Po dc z as M iko ł ajkowe go Turnieju M inisiat kówk i z awo dnic z k i  G au dii 
z doby ł y Puc har Burmist r z a G miny Tr ze b nic a M ark a D ł u goz imy.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a u fundowa ł i  pr ze k az a ł now y m ro c z nikom 
G au dii  kos z ulk i  sp or towe z lo go G miny Tr ze b nic a .

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a M ark a D ł u goz imy z z awo dnic z k ami ,  panią pre ze s oraz t re ne r-
k ami G au dii  Tr ze b nic a -Z D RÓJ.
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Cudze chwalicie, swego nie zna-
cie, sami nie wiecie, co posiadacie...
kierując się tym mądrym powie-
dzeniem postanowiliśmy w ramach 
programu #PoznajPolske wybrać się 
do Wrocławia. Najpierw zwiedzali-
śmy miejsca związane z historycz-
nym dziedzictwem miasta, m.in. 
Ratusz, Sukiennice, Plac Solny czy 
piękną Kamienicę pod Złotym Słoń-
cem. Na wrocławskim Rynku moż-
na poczuć już świąteczną atmosferę 

podczas Bożonarodzeniowego Jar-
marku, a w jego najbliższej okolicy 
spotkacie też najwięcej figurek kra-
snoludków. Nic w tym dziwnego – 
tuż przy Rynku, za kamieniczkami 
Jaś i Małgosia, znajduje się wejście do 
podziemnej krainy krasnoludków. 
Druga część naszej wycieczki to wi-
zyta w Kolejkowie, czyli największej 
makiecie kolejowej w Polsce. To tak-
że fascynujący miniaturowy świat 
Wrocławia i Dolnego Śląska pokaza-
ny w skali 1:25. Najpierw wzięliśmy 
udział w warsztatach modelarskich. 

Wszystkie dzieci pracowicie, wyci-
nały, malowały i kleiły, bawiąc się 
w „budowniczych" zabytkowych ka-
mieniczek, a następnie oglądaliśmy 
fantastyczne atrakcje Kolejkowa. 
Byliśmy zachwyceni, jak wspaniale 
i precyzyjnie został tam odtworzo-
ny Wrocław, a na końcu zanurzy-
liśmy się w świat korzennych przy-
praw, kolorowych lampek i figurek 
z piernika i pociągów z czekolady. To 
„Miasto z Piernika", nowa wystawa, 
otwarta w Kolejkowie zaledwie kilka 
dni temu. / Małgorzata Stolaś, Kata-
rzyna Kalicka-Świtaj, Joanna Kuź-
ma, Małgorzata Gadawska
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poznaj polskę

Sz. Podstawowa Ujeździec

Sz. Podstawowa Ujeździec

dzień pluszoWego misia

dzień postaci z bajek

28 listopada uczniowie klasy IIIa 

i ich rodzice odbyli wycieczkę do 
Wrocławia na wystawę klocków 
Lego i zapewne na długo pozostaną 

w ich pamięci olbrzymie ekspona-
ty prezentujące: wydarzenia histo-
ryczne, wynalazki, architekturę, 
postacie bohaterów z bajek i filmów. 
Wiele radości sprawiły dzieciom 
zabawy w specjalnie wydzielonej 
sali, w której mogły same wykonać 
budowle i pisać klockami na tabli-
cach. Następną atrakcją wycieczki 
były swobodne zabawy i posiłek 
w Rodzinnym Centrum Rozryw-
ki Lupoos World. Na 4000 m2 po-
wierzchni dzieci odkrywały nowe 
atrakcje i z radością się relaksowały 
na kolorowych zjeżdżalniach, tram-
polinach, torach, tunelach, boiskach. 
Za pomoc w organizacji i udział 
w wycieczce dziękuję wszystkim 
rodzicom uczniów kl. IIIA. / Zofia 
Miernicka Łączniak

Sz. Podstawowa Ujeździec

Wycieczka integRacyjna 

W dniu 25.11.2022r. przedszkolaki 
uczestniczyły w obchodach Świa-
towego Dnia Pluszowego Misia. 
Każde dziecko przyszło do szkoły 
ze swoim pluszowym przyjacielem. 
W tym wesołym dniu przedszko-
laki czekało wiele atrakcji. Zostały 
zaproszone do wspólnej zabawy ze 
swoimi misiami, oglądały o nich 

bajki, słuchały piosenek. Brały 
udział w różnych zabawach rucho-
wych, zgadywankach, wykonywały 
prace plastyczne. Dzień Pluszowego 
Misia był pełen uśmiechu i świetnej 
zabawy. Dzieci były szczęśliwe, po-
nieważ mogły przedstawić swoich 
pluszowych ulubieńców koleżan-
kom i kolegom z grupy i spędzić 
z nimi wspólnie czas. / Iwona Mę-
dryk

Dnia 7.11.2022 r w naszym przed-
szkolu obchodziliśmy Dzień Posta-
ci z Bajek. Nasi najmłodsi wycho-
wankowie przybyli do przedszkola 
przebrani w piękne, kolorowe, baj-
kowe stroje. Były zielone żabki, 
biedronki kotki, pieski, królewny 
i królowie i wiele innych ciekawych 

bajkowych postaci. W tym dniu za-
bawom i konkursom nie było koń-
ca. Przedszkolaki rozwiązywały 
zagadki dotyczące bajkowych po-
staci, słuchały fragmentów znanych 
bajek, rozpoznawały ich tytuły. Na 
koniec dzieci wykonały prace pla-
styczne ulubionych postaci z bajek. 
Ten dzień był doskonałą okazją do 
świetnej zabawy. / M. Nasiłowska
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WaRsztaty pszczelaRskie

W  l i s t o p a d z i e  go ś c i l i ś my 
w oddziałach przedszkolnych pa-
nią Kasię Bobrowicz, która popro-
wadziła zajęcia z pszczelarstwa. 
Przybyła do nas ze ślicznym ulem 
,strojem i narzędziami pszczelarza 

oraz pysznym miodem. Podczas 
warsztatów dzieci dowiedziały się 
wielu ciekawostek z życia pszczół, 
przede wszystkim tego jak ważną 
rolę odgrywają w życiu człowieka. 
Na koniec zrobiły świecę z węzy 
pszczelej i zajadały pyszny miód. 
/ RM. MZ. UP

Powiernik i pocieszyciel najmłod-
szych, nieodłączny towarzysz 

dziecięcych zabaw – pluszowy miś 
– swoje symboliczne urodziny ob-
chodzi 25 listopada. W tym dniu, 
dzieci z oddziałów przedszkol-

nych uczciły urodziny swojego 
ulubieńca. Oczywiście do przed-
szkola przybyły ze swoimi plusza-
kami i podzieliły się ze wszystkimi 
dziećmi informacjami na ich te-
mat. Z ciekawością obejrzały bajkę 
z ulubionym misiem w roli głównej. 
Przy tej okazji przypomniały sobie 
również imiona innych ulubionych 
misiów występujących w bajkach. 
Ten wyjątkowy dzień był też oka-
zją do przekazania najmłodszym 
ciekawych informacji dotyczących 
życia prawdziwych niedźwiedzi, 
szczególnie tych, żyjących w na-
szych górach. Nie zabrakło również 
piosenek i tańców dla misia, cieka-
wych prac plastycznych oraz bez-
troskich zabaw z pluszakami. / U.P. 
M.Z. R.M.
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dzień pluszoWego misia

Sz. Podstawowa Masłów

dzień pluszoWego misia 

Miś Pluszowy, a szczególnie ten 
nasz, wyjątkowy i ukochany, nie 
jest zwykłą, pluszową zabawką. 
Nie, nie! Taki Miś, po to misiem 
jest, żeby było kogo tulić, kiedy 
pada deszcz. Ma duże uszy, żeby 
mieć coś do targania i kochania. 
W końcu Miś ma bardzo miękkie 
łapki, za które możemy trzymać, 
kiedy tylko chcemy. Trudno so-
bie wyobrazić dzisiejszy świat bez 
Pluszowego Misia. Jest towarzy-
szem dzieci i dorosłych w świecie 
beztroskiej zabawy oraz przyjacie-

lem-powiernikiem największych 
sekretów i tajemnic. Każdy z nas 
był – a może nadal jeszcze jest – 
miłośnikiem pluszowych misiów 
i na pewno miał takiego swojego 
ulubieńca oraz towarzysza zabaw, 
z którym nie rozstawał się na krok. 
Dzieci z klasy „0” przy Szkole Pod-
stawowej w Masłowie 25 listopada 
także przyniosły swoje ulubio-
ne misie, aby opowiedzieć swoją 
misiową historię. Były zabawy 
z misiami, filmy, rysunki, piosen-
ki, a nawet misiowa fotobudka. 
Prace dzieci zdobią przedszkolny 
korytarz. / D. Paluch

Z okazji zbliżających się Mikoła-
jek klasa 6A wyruszyła 30 listo-
pada na wycieczkę do Wrocławia. 
Tym razem nie autokarem spod 
szkoły tylko szynobusem co było 

okazją do nabycia doświadczenia 
przemieszczania się pociągiem 
a później po mieście komunikacją 
miejską. Pierwszą atrakcją była 
wizyta w Laser Tag, który jest 
miejscem pełnym zabawy, emo-
cji i aktywności. Zaczęliśmy tam 

przygodę od sprawnego przeszko-
lenia przez instruktora, następnie 
w zbrojowni zostaliśmy wypo-
sażeni w broń i hełmy i podzie-
leni na grupy. Tak przygotowani 
wkroczyliśmy na Arenę, gdzie 
wypełnialiśmy misje czując się jak 
na poligonie wojskowym. Naszym 
celem było nie tylko przetrwać 
ale przede wszystkim działać ra-
zem, bo strategia zespołowa miała 
tu kluczowe znaczenie. Kiedy po 
wszystkich misjach opadł kurz, 
emocje i zmęczenie wyruszyli-
śmy na Rynek wrocławski gdzie 
czekała na nas kolejna atrakcja 
– Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Przywitał Nas tam zapach gorącej 
czekolady i ciepłych kołaczy. Jest 
to miejsce wyjątkowe, gdzie mo-
gliśmy zobaczyć liczne produkty 
lokalne i inne świąteczne atrak-
cje. Otuleni magiczną atmosferą 
świąt i pełni pozytywnych wrażeń 
wróciliśmy do domu. / Justyna 
Kędziora

„Dzięki zapadaniu się mgławic 
w galaktycznych dyskach rodziły 
się gwiazdy, takie jak nasze Słońce. 
W Wyniku niezliczonej liczby zde-
rzeń ciał planetoidalnych powstały 
planety.” Tak rozpoczyna się hi-
storia naszego Układu Słoneczne-
go. Jak powstał Układ Słoneczny, 

co widzimy na niebie w dzień a co 
w nocy, jakie są następstwa ruchu 
obrotowego i obiegowego Ziemi 
– to zagadnienia, które uczniowie 
klas 6 poznali na lekcjach geografii. 
Po krótkiej prelekcji, osoby chętne 
chcąc lepiej przyswoić sobie wie-
dzę wykonali dodatkowe zadanie 
prezentując Układ Słoneczny. Pra-
ce zrobiono w formie plakatu oraz 

modeli, które zostały wystawione 
na szkolnym korytarzu. Gratuluję 
wszystkim uczniom pomysłowości 
i cierpliwości w wykonaniu zada-
nia. / Katarzyna Kwiatkowska

Sz. Podstawowa Ujeździec

układ słoneczny 

Sz. Podstawowa Ujeździec

konkuRs RecytatoRski

16 listopada 2022 r. odbył się „Je-
sienny przedszkolny konkurs re-
cytatorski”. W konkursie wzięło 
udział 15 uczestników, wybranych 
po jesiennych recytacjach w każ-
dej grupie przedszkolnej. Komisja 
konkursowa w składzie: p. Kata-
rzyna Żebrowska, p. Katarzyna 
Kwiatkowska oraz p. Ida Wnukow-
ska wysłuchała recytacji wierszy 
o tematyce jesiennej: o powitaniu 
jesieni, o wizycie jesieni u fryzjera, 
o kasztanowym świecie, o spadają-

cych liściach, o jesiennych przygo-
towaniach zwierząt do zimy, o je-
sieni w sadzie i ogrodzie. 1 miejsce 
w konkursie zajęli: Julia Gorazdow-
ska, Rozalia Gorazdowska, Blan-
ka Borys i Natalia Jakubowska, 2 
miejsce: Emilia Mierzwa, Nela Łu-
kaszewska i Jan Zaremba, 3 miej-
sce natomiast: Iga Dąbek, Bruno 
Barwiński, Oliwier Dąbek i Lena 
Kasprzyk. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i życzymy sukcesów 
w kolejnych konkursach. / B. Wy-
szyńska-Borys

Życzliwość, wdzięczność, dobry na-
strój, świetny humor, uważność… 
Jakie to ważne słowa, niosące ze sobą 
ogromną dawkę pozytywnej energii. 
Taką energię wytworzyliśmy wspól-
nie dzięki UPRIGHTowemu Drzew-

ku Życzliwości, które wyrosło w holu 
naszej szkoły, a które nasi uczniowie 
ubrali w kolorowe karteczki ser-
deczności. Generalnie, nie przejmo-
waliśmy się gramatyką i ortografią. 
Najważniejsze było wyrażenie po-
zytywnych myśli, życzeń, podzię-
kowań, przepisów na dobry dzień, 

czy lepszy nastrój. Zainteresowanie 
uczniów przerosło nasze najśmielsze 
oczekiwania, codziennie musieliśmy 
dokładać nowe karteczki, tylu było 
chętnych. A nasze drzewo bogaciło 
się coraz bardziej, rozsiewając do-
brą energię. Drzewku towarzyszy-
ły zrywki rozwieszane przez kilka 
dni w całej szkole. Czasem trudno 
ubrać w słowa to, co chcielibyśmy 
powiedzieć. Zrywki dały gotowe 
rozwiązanie. Wystarczyło tylko 
oderwać odpowiednią i podaro-
wać. Każdy z nas może powiedzieć 
drugiemu coś miłego, każdy z nas 
ma za co dziękować. Doceniajmy 
siłę dobrego słowa oraz zauważaj-
my magię codziennych drobiazgów. 
Wtedy wszystkim nam będzie się 
żyło lepiej Działanie było realizowa-
ne w ramach Projektu UPRIGHT, 
który w naszej szkole trwa już drugi 
rok, a swym zasięgiem oddziaływa-
nia obejmuje całą szkołę i rodziców. 
/ Zespół UPRIGHT
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dRzeWko życzliWości
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konkuRs plastyczny

mikołaj tuż tuż...

W piątek 25.11.2022 r. odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród 

uczniom, którzy zwyciężyli i zostali 
wyróżnieni w Powiatowym Kon-
kursie Plastycznym "Mój przyjaciel 
Miś" organizowanym przez Szkołę 

Podstawową w Wiszni Małej. W ka-
tegorii klas I – III nagrody otrzymali: 
Oliwia Malewicz z klasy 1b za zajęcie 
I miejsca Leonard Michoń z klasy 2c 
za zajęcie I miejsca Aleksandra Kra-
wiec z klasy 3a za zajęcie II miejsca 
oraz Miłosz Grabowski z klasy 1a, 
który otrzymał wyróżnienie.

Dnia 24 listopada uczniowie klas 7 
i 8 uczestniczyli w przedstawieniu: 
„Treny Jana z Czarnolasu” w wy-
konaniu aktorów z Teatru Nowo-
czesnego w Krakowie. Spektakl 
z wielką starannością oddał emocje 

towarzyszące poecie podczas two-
rzenie cyklu XIX trenów. Utwory 
pojawiły się chronologicznie od 
I poprzez V, VII, VIII do XIX, co 
umożliwiło uczniom w sposób 
przejrzysty i klarowny zrozumieć 
proces twórczy, a także utożsamić 
się z trudnymi emocjami – bólem, 
rozpaczą, żałobą. Widzowie nie 
tylko uczyli się zrozumieć Treny, 
lecz także towarzyszyli Kochanow-
skiemu w jego trudnej drodze do 
ukojenia. Inscenizacja współgrała 
z autorską muzyką, która efektow-
nie podkreśliła osobisty charakter 
utworów, pobudziła do refleksji, po-
ruszyła serca. Kostiumy, szlachetna 
scenografia, rozbudowane kreacje 
aktorskie – to wszystko składało się 
na niesamowity i wyjątkowy spek-
takl o ojcowskiej miłości, emocjo-
nalności i stracie ukochanej osoby.

edukacja medialna

Szkoła Podstawowa nr 1

29 listopada odbył się XI Powiato-
wy Konkurs „Ścieżkami życia św. 

Jadwigi Śląskiej”. Naszą szkołę re-
prezentowali Aleksandra i Anto-
ni. Serdecznie gratulujemy udzia-
łu w konkursie.

o śWiętej jadzWidze

Szkoła Podstawowa nr 1
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21 listopada, w poniedziałek 
uczniowie z klasy I a i I b świętowa-
li na katechezie Dzień Życzliwości 
i Pozdrowień. Z tej okazji dzieci 
wykonały z kolorowych kartek ser-
ca z pozdrowieniami dla kolegi lub 
koleżanki z klasy. Wszystko po to, 

aby pokazać wzajemną sympatię, 
życzliwość i uśmiech na twarzy. 
Był czas na przytulanie, wspólną 
zabawę przy muzyce, śpiewy i tań-
ce. ,,Małe radości i drobne gesty 
życzliwości, są najpiękniejszymi 
iskierkami naszej codzienności…” 
Agnieszka Barełkowska-Goraś

Kilka dni temu nasza klasa ob-
chodziła Dzień Czarnego Kota. 
Wczoraj napisaliśmy swoje listy do 
trzebnickiego kotka – Super Kota. 
Razem z listami dzieci z innych 
klas młodszych zanieśliśmy je do 
specjalnej skrzynki pocztowej. 
Zaprosiliśmy Super Kota do na-
szej szkoły. Mamy nadzieję, że nas 
wkrótce odwiedzi. Czekamy!

Szkoła Podstawowa nr 3
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dzień życzliWości 

listy do superKota

Centrum Nauki i Sztuki Stara Ko-
palnia w Wałbrzychu to największa 

atrakcja turystyki poprzemysłowej 
w Polsce, mieszcząca się na terenie 
dawnej Kopalni Węgla Kamienne-
go "Julia". To tutaj, między innymi, 

klasa 6c spędziła dzisiejszy dzień. 
Naszym przewodnikiem był Pan 
Czesław – były górnik, który z za-
angażowaniem i pasją opowiadał 
o historii i tajnikach wydobywania 
węgla. Mieliśmy również okazję 
uczestniczyć w warsztatach arche-
ologicznych, na których ucznio-
wie mogli samodzielnie wydobyć 
elementy glinianych kafli i ułożyć 
je niczym puzzle. Kolejnym punk-
tem naszej wycieczki było Centrum 
Aktywnej Edukacji ExploraPark. 
Poprzez zabawę dzieci mogły zo-
baczyć jak działa dźwięk, poszukać 
drogi do wyjścia w gabinecie luster 
czy rozwiązać angażujące quizy. 
Dzieci chętnie wykonywały zada-
nia świetnie się przy tym bawiąc. 
Na zakończenie tego dnia czekał 
nas pyszny obiad w restauracji na 
terenie Starej Kopalni. / A.S.
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Wycieczka do kopalni 

zaWody mat-fiz

Szkoła Podstawowa nr 1

Wielki sukces naszych uczniów! 
Wspaniałe wyniki naszej drużyny 
w konkursie międzynarodowym 
NABOJ JUNIOR. Naboj Junior to 
drużynowe zawody matematycz-
no-fizyczne, wymagające innowa-
cyjnego i logicznego myślenia. Suk-
cesy naszych reprezentantów: Tola 
Matyasik, Lena Pluta, Szymon Ma-
tusiak, Maciej Skowroński zajęli: 

6 miejsce we Wrocławiu, 16 miejsce 
w Polsce (na 144 grup biorących 
udział). 101 miejsce międzynaro-
dowo z 1417 grup biorących udział 
w zawodach. GRATULUJEMY!!! 
Link do relacji z zawodów: https://
echo24.tv/120-minut-na-zadania
-matematyczno-fizyczne-ucznio-
wie-wroclawskich-podstawowek
-mierza-sie-z-czasem/ Koordynator 
konkursu Magdalena Świderska 
(nauczycielka matematyki)

Wycieczka do śWidnicy

Szkoła Podstawowa nr 1

03.11.2022 r. uczniowie klasy 5c 
oraz 9 wspaniałych wolontariuszy 
w ramach programu „Poznaj Pol-
skę” udało się na jednodniową wy-
cieczkę do zamku Książ i Kościoła 
Pokoju w Świdnicy. Młodzież swą 
wizytę rozpoczęła od obejrzenia 
prezentacji przedstawiającej fascy-
nującą historię zamku oraz postać 

księżnej Daisy. Następnie udaliśmy 
się do zwiedzania komnat, które no-
szą ślady chyba wszystkich stylów 
architektonicznych. Przedostat-
nim punktem był drużynowy quiz 
sprawdzający co dzieci zapamięta-
ły. Zabawa była świetna. Po krót-
kiej przerwie na dworze udaliśmy 
się do podziemi gdzie przybliżono 
nam teorie o celu ich powstania 
oraz tragiczną historię więźniów, 
których rękami te tunele zostały 

wydrążone. Trasa wzbogacona była 
specjalną ścieżką multimedial-
ną z efektami audiowizualnymi. 
Trochę zmęczeni udaliśmy się na 
obiad, a potem przejechaliśmy do 
Świdnicy. Kościół Pokoju im. Trój-
cy Świętej w Świdnicy – to najwięk-
sza drewniana barokowa świątynia 
w Europie. Jeden z trzech obiektów 
na Dolnym Śląsku wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
W pięknych wnętrzach wysłuchali-
śmy historii jego powstania. / Kata-
rzyna Proksza, Klaudia Kręgulew-
ska, Patrycja Wolar de Jong

W dniach 28.10.2022r. – 
18.11.2022r. w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Trzebnicy odbywał się kon-
kurs plastyczny pt. „Prawa Dziec-
ka”. Udział w konkursie mogli wziąć 
uczniowie wszystkich klas uczęsz-
czający na świetlicę szkolną. Tema-
tem przewodnim konkursu było 
stworzenie pracy plastycznej przed-
stawiającej prawa dziecka. W na-
wiązaniu do Międzynarodowego 
Dnia Praw Dziecka, który przypada 
na 20 listopada 2022r. czyli w dniu 
uchwalenia Konwencji o prawach 
dziecka powstała wystawa przed-

stawiająca najpiękniejsze prace 
konkursowe przygotowane przez 
uczestników konkursu. Ucznio-
wie przygotowali piękne, twórcze 
prace, które ukazały ich wiedzę na 
temat praw wszystkich dzieci. Wy-
niki konkursu przedstawiają się 
następująco: I miejsce: Aleksandra 
Chodała kl. 3b Małgorzata Paluch 
kl. 3a, II miejsc: Antonina Czarska 
kl. 3d, Iga Kalka kl. 3b, III miejsce: 
Maja Ogórek 3b, Michał Sielowski 
3a, Prace wyróżnione: Marysia Pi-
róg kl. 1c i Marcelina Dudzik kl. 1 d. 
Wszystkim uczestnikom oraz zwy-
cięzcom serdecznie gratulujemy! 
J. Drzewiecka, M. Przybylska

Szkoła Podstawowa nr 2

konkuRs – pRaWa dziecka

Kto z nas nie lubi czekolady? Cze-
kolada poprawia nam nastrój, do-
daje energii, jest lekiem na stres, 
smutek. Pełna świadomość po-
wyższych zalet – a nade wszyst-
ko przepyszny smak tego wyrobu 
cukierniczego – skłoniły nas do 
zorganizowania w naszym przed-
szkolu Warsztatów Czekolado-
wych. We wtorek 29 listopada na-
sze przedszkolaki poznały tajniki 
wyrobu czekolady i od razu od 
wiedzy przeszły do czynów. Dzie-

ci mieszały płynną czekoladę, 
nalewały ją do foremek w kształ-
cie choinek. Następnie fantazyj-
nie dekorowały swoje czekolady 
wybranymi ,,smakowitościami” 
– piankami, żelkami, suszonymi 
owocami, chrupkami, kolorowy-
mi posypkami... Po skończonej 
pracy – dla zregenerowania sił – 
przedszkolaki miały sposobność 
zasmakowania rozmaitych słod-
kości prosto z fontanny czeko-
ladowej. Warsztaty czekoladowe 
– dla każdego przedszkolaka – 
niewątpliwie pozostaną słodkim 
wspomnieniem... / (Ewa Łopąg)

WaRsztaty czekoladoWe

Gminne Przedszkole nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3

dyskoteki andRzejkoWe!

Środa i czwartek to dni, na które 
społeczność szkolna czekała z nie-
cierpliwością, ponieważ wówczas 

odbywały się dyskoteki andrzejko-
we. W środę bawili się uczniowie 
z klas czwartych, piątych i szóstych, 
a w czwartek – młodzież z klas siód-
mych i ósmych. W związku z tym, że 

były to pierwsze po okresie pande-
mii zabawy, obie cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem. O opra-
wę muzyczną zadbali fantastyczni 
chłopcy – DJ Błażej i DJ Wojtek, któ-
ry właśnie w środę obchodził swoje 
osiemnaste urodziny. Z tej okazji 
uczestnicy dyskoteki złożyli soleni-
zantowi życzenia, wręczyli symbo-
liczny prezent oraz odśpiewali „Sto 
lat”. Wieczór spędzony w szkole był 
okazją, aby potańczyć, posłuchać 
dobrej muzyki, po prostu pobyć ze 
sobą i na chwilę zapomnieć o tro-
skach dnia codziennego. Opiekunki 
Samorządu serdecznie dziękują tym, 
którzy mieli swój udział w organi-
zacji dyskoteki. Wdzięczne jesteśmy 
– naszym koleżankom i kolegom 
– wychowawcom, dyrekcji, paniom 
sprzątającym i panu konserwatoro-
wi oraz rodzicom. / Agnieszka Dro-
homirecka

Szkoła Podstawowa nr 2

magia słÓW i opoWieści 

Słowa mają wielką moc. Czasem 
jednak nie oddają rzeczywisto-
ści. A rzeczywistość była taka, że 
uczniowie klasy 3D Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Trzebnicy mieli okazję 
uczestniczyć w super-hiper-świet-
nych warsztatach czytelniczych, 
prowadzonych przez pana Mate-
usza Świstaka – edukatora i opo-
wiadacza. Spotkanie Magia słów 
i opowieści to oparte na storytellin-
gu zajęcia, które w humorystyczny 
i inteligentny sposób przybliżyły 
uczestnikom radość z obcowania 
z książkami oraz korzystania z wła-
snej wyobraźni. Wszak, wyobraź-
nia i praca ze słowem działa naj-

szybciej ze wszystkich twórczych 
narzędzi, jakimi dysponuje czło-
wiek. Poprzez opowieści oraz sze-
reg kreatywnych zabaw uczestnicy 
zapoznali się także z założeniami 
kampanii bookstartowej Instytutu 
Książki pt.: Mała Książka – wiel-
ki człowiek, w ramach której spo-
tkanie się odbyło. Warsztaty były 
bardzo angażującym dla uczniów, 
interaktywnym doświadczeniem 
z pogranicza opowieści, zabawy 
i rysunku. Pan Mateusz Świstak, 
z pomocą licznych dygresji i ele-
mentów gry aktorskiej, zainspiro-
wał dzieci do uwierzenia w twórczą 
moc słowa i zrozumienia, jak waż-
ną rolę w naszym życiu odgrywają 
opowieści i atrakcyjna literatura. / 
Joanna Sztyma

W ramach Dni Kultury Zdrowot-
nej, które odbywały się w dniach 
24-25.10.2022, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim 
bardzo aktywnie uczestniczyli 
w zajęciach przygotowanych przez 
nauczycieli. W trakcie długich 
przerw, nasi podopieczni na hali 
sportowej uczestniczyli w zaję-
ciach tanecznych prowadzonych 
przez Macieja Bartoszka, Marzenę 
Zarembę, Katarzynę Kwiatkow-
ską, w zajęciach rozciągających 
i relaksujących nasze ciało, pod 
opieką Katarzyny Żebrowskiej 
a także w rywalizacjach sporto-

wych przygotowanych przez Emila 
Pasternaka. Dodatkowo, klasy 4-8 
przy współpracy z wychowawcą 
zaprojektowały i wykonały plakat 
związany z aktywnością fizyczną 
i zdrowym odżywianiem, który 
zdobi drzwi klasowe na szkolnym 
korytarzu. Korzystając z pięknej 
jesiennej pogody klasy 7a i 8b pod 
opieką Katarzyny Żebrowskiej 
i Marzeny Zaremby mogły uczest-
niczyć w zajęciach na świeżym po-
wietrzu. Na dworze jest już coraz 
chłodniej a nasi wychowankowie 
chcą wciąż się ruszać. Efektem zor-
ganizowanych Dni Kultury Zdro-
wotnej jest powrót do aktywnych 
przerw, które będą prowadzone 

przez uczniów pod opieką Marze-
ny Zaremby. Klasy „zerowe” pod 
kierunkiem Iwony Mędryk przez 
cały tydzień również aktywnie 
uczestniczyły w Daniach Kultu-
ry Zdrowotnej. Przy współpracy 
z rodzicami, najmłodsi uczniowie 
naszej placówki zorganizowali 
„Dzień Marchewki”, „Czy sport to 
zdrowie?”, „Prowadzimy zdrowy 
tryb życia” i „Dbamy o higienę”. 
Zdrowe odżywianie, ilustrowane 
pogadanki, zajęcia plastyczne, gry 
i zabawy tematyczne oraz degusta-
cja zdrowych przekąsek wypełnia-
ły każdy dzień. Nie zabrakło oczy-
wiście rywalizacji sportowych na 
świeżym powietrzu. Wierzymy, że 
tematyka tego typu zajęć wprowa-
dzana od najmłodszych lat, na sta-
łe zagości w naszym codziennym 
życiu. Marzena Zaremba

Sz. Podstawowa Ujeździec

dni kultuRy zdRoWotnej 

zapRaszamy na kaszuby

Szkoła Podstawowa nr 1

W klasie 3a powstały biura po-
dróży, które proponowały swojej 
nauczycielce wyjazd właśnie w ten 
rejon Polski. Do wyjazdu zachęcały 
pięknie wykonane broszury infor-
macyjne. Uczniowie przedstawiali 

walory i atrakcje turystyczne na 
Kaszubach. Oczywiście kreatyw-
ność dzieci nie zna granic. Dodat-
kowo uczniowie przedstawili wy-
myślone przez siebie hotele z bogatą 
ofertą relaksacyjną. Rośnie przyszła 
konkurencja dla obecnych firm tu-
rystycznych. / Natalia Rupocińska

WaRsztaty Robienia śWiec

Gminne Przedszkole nr 2

W dniu 23.11.2022r. Przedszkola-
ki z naszej Niezapominajki wzięły 
udział w warsztatach, podczas któ-
rych samodzielnie wykonały świe-
ce żelowe. Tego dnia zaproszeni 
również byli niezwykli goście – Na-
uczycielki – Emerytki oraz Senio-
rzy z Dziennego Domu Pobytu dla 
Osób Starszych „Senior +” w Trzeb-

nicy. Dzieci miały wraz z naszymi 
seniorami do dyspozycji piasek 
w różnych kolorach oraz kamycz-
ki, skórki pomarańczy i jabłuszek. 
Dzięki nim każdy mógł zaprojek-
tować wygląd swojej świecy według 
własnego pomysłu. Na początku 
dzieci z nieco starszymi pomocni-
kami wsypywały do szklaneczek 
piasek w dowolnie przez siebie 
wybranych kolorach, a następnie 

wybierały i układały na piasku po-
dobające się im ozdoby. Na końcu 
Pani prowadząca warsztaty zalała 
świece ciepłym żelem, co wywar-
ło na wszystkich duże wrażenie! 
Dzieci jak i nasi seniorzy wykaza-
li się dużą pomysłowością, dzięki 
czemu każda świeca była piękna 
i wyjątkowa, jej zapach wprowadził 
nas wszystkich w klimat nadcho-
dzących świąt Bożego Narodzenia, 
o czym przekonali się Rodzice na-
szych Przedszkolaków… / Monika 
Dymińska

Gminna Szkoła Muzyczna

sukces skRzypaczki!

Laura Trzęsowska – uczennica 
klasy piątej – została laureatką II 
miejsca w Lubuskim Konkursie 
Smyczkowym „Barok i Miniatura” 
w Zielonej Górze (3.12.2022). Przy 
fortepianie towarzyszyła Jej Pani 
Agata Grudzień. Laura uczy się 
gry na skrzypcach pod kierunkiem 
Pani Małgorzaty Wojciechowskiej. 
Gratulujemy sukcesu!
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W trzecim tygodniu listopada, tak 
jak co roku w naszej szkole przepro-
wadzony został DZIEŃ ZDROWE-
GO ŚNIADANIA. Akcja polegała 

na zorganizowaniu w klasie wspól-
nego wartościowego posiłku. Bra-
ły w nim udział dzieci z oddziału 
przedszkolnego oraz edukacji wcze-
snoszkolnej. Najmłodsi uczniowie 
z klasy 0a i 0b przygotowali kolo-

rowe kanapki, do których przyrzą-
dzenia użyli zdrowych produktów. 
Natomiast pierwszoklasiści z 1a,1b 
i 1c zjedli pyszne śniadania przynie-
sione z domu. Ponadto dzieci z kla-
sy 1b wybrały KRÓLA i KRÓLO-
WĄ ZDROWEGO ŚNIADANIA. 
Smaczne i śmieszne kanapki z pro-
duktów przygotowanych przez ro-
dziców zrobili uczniowie z klasy 2a. 
Podczas prezentacji i konsumpcji 
przy wspólnym stole, drugoklasiści 
zwracali uwagę na wartości odżyw-
cze swoich zdrowych „przekąsek”. 
Natomiast uczniowie z klasy 2b do-
datkowo ułożyli hasło: W 2b moc 
wstępuje, gdy śniadanie "pałaszuje”. 
W pozostałych klasach dzieci spo-
żywały śniadania omawiając zna-
czenie produktów spożywczych, 
z których ich posiłek został przygo-
towany. Tak było w klasie 2c, 2d, 3a, 
3b, 3c czy w 3d. Podczas wspólnego 
śniadania, w każdej klasie zwraca-
no uwagę nie tylko na wartości od-
żywcze, ale i na kulturę jedzenia.
Koordynatorka J. Michalak

"Katarynka" to opowieść o samot-
ności, wrażliwości i empatii. In-
scenizacja wiernie oddała ducha 
epoki pozytywizmu, a autorska 
muzyka budowała niepowtarzal-
ny klimat epoki. Spektakl przypo-
mniał uczniom, że cuda potrafią 
dziać się w nich samych, a czasem 
mały gest jest początkiem nie-
samowitych zdarzeń mogących 
odmienić ludzkie życie. Tak było 
kiedyś... i tak będzie zawsze. Wia-
ra może czynić cuda! 

Sz. Podstawowa Masłów

kasztany dla schRoniska

15.11.2022 roku wolontariusze ze 
Szkolnego Koła Wolontariatu przy 
Szkole Podstawowej w Maslowie 
wybrali się z zapasem zebranych 
kasztanów do Ośrodka Badań 
Środowiska Leśnego i Hodowli 
Zwierząt Łownych Uniwersyte-
tu Przyrodniczego we Wrocławiu 
z siedzibą w Złotówku. Dostarczo-
ne kasztany będą smakołykiem dla 
przebywających w ośrodku muflo-
nów i alpak. Bardzo dziękujemy 
wszystkim osobom zaangażowa-
nym w zbiórkę oraz mamie jednej 
z wolontariuszek za pomoc w za-
wiezieniu kasztanów. / A.S.

kataRynka

Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2

dzień zdRoWego śniadania 

Szkoła Podstawowa nr 3

dzień toleRancji 

Jednym z listopadowych dni jest 
Dzień Tolerancji. Jest to wyjątkowy 
dzień, bo jest okazją do refleksji nad 
własną postawą w odniesieniu do 
innych. Szkolna codzienność stwa-
rza wiele sytuacji, dzięki którym 
można się uczyć tolerancji albo ją 
doskonalić. Klasa 6A na lekcji wy-
chowawczej obejrzała film dotyczą-

cy definicji tolerancji. Uczniowie 
pracując w grupach zastanawiali się 
czy są granice tolerancji, czy zawsze 
i wszystkie zachowania należy tole-
rować i akceptować i czym jest po-
stawa asertywna. Podsumowaniem 
zajęć było przygotowanie gazetki 
klasowej w której uczniowie za-
mieścili przykłady postaw i działań 
tolerancyjnych i przejawów nietole-
rancji. / Justyna Kędziora

Szkoła Podstawowa nr 3

mamy eneRgię

Uczniowie z klasy 2a, brali udział 
w przedsięwzięciu edukacyjnym 
„Mamy Energię”. Przy pomocy 
specjalnie zaprojektowanych inte-
raktywnych tablic edukacyjnych, 
bardzo ciekawie zostało zaprezen-
towane dzieciom jak można prze-
tworzyć na energię elektryczną od-
nawialne źródła energii pochodzące 
z wiatru, słońca, wody i ziemi zo-
stają. Na warsztatach została poru-
szona także kwestia prawidłowego 
segregowania odpadów i wybierania 
ekologicznych produktów pocho-
dzących z recyklingu. / L.D.

Tradycją Szkoły Podstawowej 
w Ujeźdźcu Wielkim stała się ak-
cja prowadzona przez Samorząd 

Uczniowski „ Rogale św. Marcina”. 
Podczas przerw brać uczniowska 
oraz pracownicy szkoły mogli na-
być za symboliczne kwoty wiele 
przeróżnych smakowitości z ma-

kiem, serem, jabłkami, budyniem 
oraz wszelkimi owocowymi mar-
moladami. Uzyskana kwota zasili 
fundusz Samorządu Uczniowskie-
go. W tym roku lista darczyńców 
jest długa: 4 b – Zuzia Wysota, 
Mikołaj Jarmużek, Hubert Zieliń-
ski, Witek Wojtasiński, 5a – Basia 
Adamczyk, 5 b – Maja Rak, Zuzia 
Kuryłowicz, Maja Szymańska, Zo-
sia Samól, Maria Tataryn, 6 a – Fi-
lip Chmielewski, 7 a – Paulina Dy-
dacka, Oliwia Podsada, 8 a – Zosia 
Ćwiertniak, 8 b – Wiktoria Ruszała, 
8 c – Robert Pietrusiak, Martyna 
Izydorczyk. Dziękujemy uczniom 
oraz rodzicom za niesioną pomoc 
i zaangażowanie. Nad sprawną 
dystrybucją i stroną techniczną 
czuwała klasa 5b pod kierunkiem 
opiekunek Samorządu Uczniow-
skiego p. Danutą Kowal – Woźniak 
i Iwoną Grochowiną

Sz. Podstawowa Ujeździec

Rogale śW. maRcina

Drukarki 3D to jeden z podstawo-
wych sprzętów, jakie nasza szkoła 
pozyskały w ramach rządkowego 
projektu Laboratoria Przyszłości. 
Dzięki otrzymanym funduszom 
posiadamy dwie takie drukarki 
wraz z obsługującymi je laptopami, 
oprogramowaniem i akcesoriami. 
Wzbudzają one bardzo duże zain-
teresowanie wśród uczniów, a sam 
druk 3D cieszy się stale rosnącą po-
pularnością. Cały listopad w naszej 
szkole stawialiśmy pierwsze kroki 
w poznaniu i włączeniu tej tech-
nologii w zajęcia. Zapoznawaliśmy 
się ze sprzętem, wraz z chętnymi 

uczniami uruchomiliśmy i po-
znawaliśmy podstawowe funkcje 
druku 3D. Początkowo w trakcie 
zajęć dodatkowych, ale za chwi-
le chcemy przenieść drukowanie 
przestrzenne na pozostałe zajęcia. 
Samo uruchomienie sprzętu i praca 
z drukiem nie byłaby jednak moż-
liwa bez modeli 3D. Zaczęliśmy od 
bardzo prostych projektów wyko-
nanych w programie #Tinkercad, 
który jest bardzo przyjaznym w ob-
słudze programem do projektowa-
nia 3D, po bardziej skomplikowane 
modele. Pierwsze prace wytwór-
cze mogliśmy zaprezentować przy 
okazji organizowanego w Gminnej 
Hali Widowiskowo – Sportowej 

finału projektu „Nasza Niepodle-
gła – festiwal historyczny”, gdzie 
zaprojektowane i drukowane przez 
nas breloki, były wręczane jako 
upominki uczestnikom festiwalu. 
Kolejną okazją, do wykorzystania 
drukarek #Zortrax M 200 Plus, 
było Święto Naszej Szkoły. Za po-
mocą druku 3D oraz platformy in-
ternetowej #Skriware uczeń Jakub 
Giełażun stworzył projekt Denara 
Naszej Szkoły, który wraz z certyfi-
katem autentyczności „Laboratoria 
Przyszłości” został wręczony panu 
burmistrzowi Markowi Długozi-
mie w ramach podziękowania za 
przystąpienie szkoły do projektu 
Laboratoria Przyszłości. Obecnie 
rozpoczęliśmy zabawę z projekto-
waniem różnych wydruków 3D, 
które powoli przygotowujemy, 
aby móc je wykorzystać w trakcie 
kiermaszu świątecznego. Będzie to 
świetna okazja do zaprezentowa-
nia nowych technologii nie tylko 
uczniom, ale także ich rodzicom. 
W planach mamy jeszcze wiele cie-
kawych pomysłów, o których bę-
dziemy informować. Technologię 
druku 3D można zastosować prak-
tyczne na każdej lekcji czy zajęciach 
dodatkowych. Teoretycznie ograni-
cza nas tylko wyobraźnia, jednak 
tej nam nie brakuje. Wkrótce po-
chwalimy się nowymi projektami. / 
Małgorzata Merczyńska 

Szkoła Podstawowa nr 2

#laboRatoRia pRzyszłości 

Już od starożytnych czasów wia-
domym było, że nauka przez za-
bawę jest prosta, konkretna, trafia 
do człowieka i co najważniejsze 
cieszy. Lekcje historii sprzyjają 
korzystaniu z dorobku poprzed-

nich pokoleń. Uczniowie klasy 
5C w myśl zasady Arystotelesa 
“nie dość nauczać, trzeba byś się 
bawił” w ramach podsumowania 
działu Starożytna Grecja przygo-
towali różnego rodzaju gry. Były 

quizy, karty z pytaniami, me-
mory, koła fortuny, planszówki, 
Grekopolis. Wszystkie gry zostały 
przetestowane a utrwalona wie-
dza na pewno pozostanie w gło-
wach na długo. / Justyna Kędziora 

W bieżącym roku szkolnym nasza 
szkoła bierze udział w Międzyna-

rodowym Projekcie Edukacyjnym 
wspierającym rozwój czytelnictwa 
CZYTAM Z KLASĄ – Lektur-
ki spod chmurki. Tegoroczna IV 
edycja nosi nazwę Podróżowanie 
przez czytanie. Swoją przygodę 
z projektem rozpoczęła klasa 2a. Po 
poznaniu chmurki Tosi, uczniowie 
wykonali klasową chmurkę, a po-
tem każdy zrobił swoją. Podróżo-
wanie przez czytanie rozpoczęli 
lekturą "Rany Julek! O tym jak 
Julian Tuwim został poetą" autor-
stwa Agnieszki Frączek. Realizując 
pierwszy moduł „ PODRÓŻE PO 
POLSCE” dzieci wykonały lapbooki 
oraz stworzyły plakat zachęcający 
innych uczniów do przeczytania tej 
lektury, który został umieszczony 
w bibliotece szkolnej. / J.Michalak 

Dnia 16. 11. 2022 r. w SP 2 zorga-
nizowano zajęcia profilaktyczne 
dla klas I pt. „ Bezpieczna droga 
do szkoły” przeprowadzone przez 
pana Tomasza Słuszniaka policjan-
ta z Wydziału Ruchu Drogowego 
z Wrocławia. Celem spotkania było 
przypomnienie zasad bezpieczeń-
stwa w szkole i poza nią. W czasie 
prelekcji funkcjonariusz omówił 
niebezpieczne sytuacje oraz sposo-
by unikania niebezpiecznych zda-
rzeń wynikających z niewłaściwego 
zachowania. Poza tym policjant 
w oparciu o prezentację multime-
dialną przypomniał dzieciom za-
sady prawidłowego poruszania się 
po drodze do szkoły. Szczególną 
uwagę zwrócił na konieczność no-
szenia elementów odblaskowych, 
które poprawiają widoczność pie-
szych. Wszyscy uczniowie zdali test 

praktycznego przechodzenia po 
pasach. Prowadzący poruszył tak-
że kwestie dotyczące zasad bezpie-
czeństwa w kontaktach z obcymi, 
w przypadku gdy dziecko zostanie 
samo w domu lub zgubi się podczas 
zakupów. Funkcjonariusz wręcz 
ostrzegał o zachowaniu ostrożno-
ści w kontaktach z nieznajomymi. 
Dzieci podczas pogadanki bardzo 
chętnie odpowiadały na zadawane 
pytania, wykazując się dużą wiedzą 
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Największą atrakcją 
był film edukacyjny przedstawia-
jący pokaz strojów i wyposażenia 
policjantów na służbie. Na koniec 
wszyscy uczestnicy zrobili sobie pa-
miątkowe zdjęcia z funkcjonariu-
szem Policji. Aktywne zajęcia pro-
filaktyczne organizowane w naszej 
szkole każdego roku przyczynią się 
na pewno do podniesienia bezpie-
czeństwa dzieci podczas drogi do 

szkoły i ze szkoły. Pozostaje mieć 
nadzieję, że tego typu spotkania 
uczulą najmłodszych na zagroże-
nia, jakie mogą spotkać w ruchu 
drogowym. / Koordynatorzy: Re-
nata Marszałek, Jolanta Straszak, 
Jolanta Rainczuk.1 grudnia klasa 0c i 1e pojecha-

ły na wycieczkę do bombkarni 
– "Szklany Świat" w Krośnicach. 
Dzieci zapoznały się z procesem 
produkcyjnym bombki od nada-

nia kształtu aż po jej zdobienia. 
Uczniowie uczestniczyli również 
w warsztatach, na których samo-
dzielnie ozdabiały swoją bombkę. 
Każdy otrzymał swoją bombkę ze 
swoim imieniem. Wycieczka prze-
biegła w bardzo miłej atmosferze.

Wycieczka do bombkaRni

Szkoła Podstawowa nr 1
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bezpieczna dRoga do szkoły

czytam z klasą 

Szkoła Podstawowa nr 3
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Wycieczka do poznania

ucząc baWić.. 

Uczniowie z klas piątych wybra-
li się 22 listopada do Poznania. 
Pierwszym punktem programu 
były zajęcia “Survival w Palmiar-
ni”. Piątoklasiści zdobywali różne 
sprawności potrzebne w prze-
trwaniu na tropikalnej wyspie 
– znaleźli wodę, pożywienie, po-
znali przydatne i niebezpieczne 
rośliny oraz ciekawe zwierzęta. Po 

zajęciach przyrodniczych przyszła 
pora na porcję historii. Odwie-
dzając Ostrów Tumski i poznań-
ską katedrę, uczniowie poznali 
miejsca, w których rodziła się pol-
ska państwowość. Następnie od-
byli podróż przez wieki, poznając 
broń, zbroje i mundury z różnych 
epok w Wielkopolskim Muzeum 
Wojskowym. Na koniec, ogląda-
jąc Poznańskie Koziołki, spotkali 
się z jedną z lokalnych legend.

Sz. Podstawowa Ujeździec

dzień kRedki

Kolorowe kredki w pudełeczku no-
szę, kolorowe kredki bardzo lubią 
mnie – każdy z nas z sentymentem 
nuci znaną piosenkę. Dnia 22 listo-
pada 2022 roku nasze przedszkola-
ki świętowały Dzień Kredki. Z tej 
okazji dzieci ubrały się w kolorach 
ulubionych kredek. Kredki to wspa-
niały przedmiot, który pozwala wy-
razić swoje emocje i uczucia. Nasze 
przedszkolaki miały okazję poznać 
różnego rodzaju kredki. Tego dnia 
dzieci śpiewały, oglądały bajkę 
o żółtej kredce, było mnóstwo za-
baw gdzie rolę główną odrywały – 
kolorowe kredki. / Justyna Sudoł

Sz. Podstawowa Ujeździec

dzień życzliWości

Świętowanie Dnia Życzliwości 
i Pozdrowień stało się już tradycją 
w Szkole Podstawowej w Ujeźdźcu 
Wielkim. Z tej okazji uczniowie 
klasy 8 „b” – inicjatorzy i organi-
zatorzy akcji – zaproponowali, iż 
21 listopada będzie także Dniem 
Koloru Żółtego. Wszyscy ucznio-
wie ubrani w tym dniu na żółto 

zwolnieni zostali z wszelkiego ro-
dzaju odpytywania. Przygotowano 
również okolicznościowe plakaty, 
„Miłe Słowa” oraz słodkie niespo-
dzianki z „Uśmiechami na każdą 
okazję”. Organizatorzy akcji prze-
kazali także całej społeczności 
szkolnej życzenia wszelkiej po-
myślności, życzliwości i uśmiechu. 
Zachęcali do czynienia dobrych 
uczynków oraz promowania życz-

liwości, jako najlepszej formy kon-
taktu międzyludzkiego. Zawsze 
warto być życzliwym, bowiem na-
wet proste gesty, miłe słowa mogą 
odmienić czyjś dzień. Niewymu-
szona uprzejmość i życzliwość 
mogą czasami zdziałać więcej niż 
wielki, ale nieszczery gest. Bądźmy 
więc życzliwi i uśmiechnięci przez 
cały rok i pamiętajmy, że „uśmiech 
to taka krzywa, która wszystko 
prostuje!” / Agnieszka Walczyń-
ska-Jeleń
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Dnia 21 listopada 2022 lekcję wy-
chowawczą dla klas 7. i 8. w Szkole 
Podstawowej w Kuźniczysku po-
prowadził pan sierżant Adrian Za-
lewski z KPP w Trzebnicy. Tematem 
spotkania była głównie przemoc 
rówieśnicza w szkole i poza nią oraz 
odpowiedzialność nastolatków za 
nią. Poruszyliśmy również problem 
nakłaniania kolegów i koleżanek 
do nagannych zachowań a także 
hejtu wobec nich nie tylko w In-
ternecie. Nie zawsze zdajemy sobie 
sprawę z tego, jak tragiczne skutki 
może przynieść obraźliwe określe-
nie, wyśmiewanie czy nawet odtrą-
cenie w grupie. Pan policjant starał 
się to uświadomić uczniom poda-

jąc wiele przykładów. Dużo uwagi 
poświęciliśmy także odpowiedzial-
ności za udostępnianie w sieci zdjęć 
i treści, dotyczących osób, które nie 
wyraziły na to zgody, oraz nielegal-

nym kontom w mediach społeczno-
ściowych zakładanym przez nielet-
nich. Dziękujemy panu sierżantowi 
Adrianowi Zalewskiemu z KPP 
w Trzebnicy za cenną wiedzę i po-
moc w kształtowaniu właściwych 
postaw oraz zachowań naszych 
uczniów. / Wych. kl.7.

21 listopada obchodzony jest jako 
Światowy Dzień Życzliwości i Po-
zdrowień, dzień dobrych uczyn-
ków i pozytywnych emocji. Idea 
tego święta wywodzi się ze Stanów 
Zjednoczonych. Oryginalna na-
zwa święta brzmi Hallo World Day 
i symbolizuje cel tego dnia, czyli 

mówienie hallo (cześć) do przy-
najmniej dziesięciu osób dziennie. 
Obecnie Dzień Życzliwości obcho-
dzony jest w ponad 180 krajach. Jego 
celem jest uwrażliwienie ludzi na 
wzajemną życzliwość, wzbudzenie 
w nich pozytywnych emocji. Jest to 
apel przeciwko problemom i często 
smutnej rzeczywistości. Przesłanie 
akcji jest proste bądźmy życzliwi 

codziennie, a nie tylko od święta. 
Pamiętajmy, że pozytywna energia, 
którą przekazujemy w świat do lu-
dzi, wraca do nas z nawiązką. Tego 
dnia warto uwierzyć, że w każ-
dym z nas drzemią niewyczerpa-
ne pokłady dobra i – tak na próbę 
– okazać komuś bezinteresowną 
życzliwość. Tym bardziej, że w tej 
akurat kwestii naukowcy nie mają 
wątpliwości: bycie miłym, okazy-
wanie dobra, rozbudzanie u siebie 
życzliwości wobec innych ma moc 
uszczęśliwiania – nie tylko obda-
rowanego życzliwością, ale przede 
wszystkim tego, który ją okazu-
je. Każdy z uczniów naszej szkoły 
otrzymał naklejkę – uśmiechniętą 
buźkę przygotowaną przez Samo-
rząd Szkolny. Na korytarzu szkol-
nym postawiliśmy żółtą skrzynkę. 
Przy niej znajdują się kolorowe, 
papierowe liście. Chcielibyśmy, aby 
chętni napisali na liściach coś miłe-
go dla swoich kolegów. Z tych liści 
powstanie szkolne drzewo życzli-
wości. Pamiętajmy, że życzliwość 
należy okazywać nie tylko w dniu 
dzisiejszym, ale przez cały rok. / 
S .Siwik, P. Tronina

„Uprzejmość jest cennym kluczem, 
który otwiera wszystkie drzwi…” 
Jak co roku w przedszkolu im. Pol-
skiej Niezapominajki obchodzili-
śmy ,,Dzień życzliwości”. Wdraża-
nie naszych wychowanków w świat 
wartości – jest dla nas nauczycieli 
– niezwykle ważnym zadaniem. 
Wspaniałą sposobnością do tego 
jest właśnie ten niezwykle miły 

dzień przypadający na 21 listopada. 
W tym roku szkolnym w organi-
zację „Dnia Życzliwości” zaanga-
żowała się młodzież ze Szkolnego 
Klubu Wolontariusza z trzebnic-
kiego Liceum Ogólnokształcącego 
pod czujnym okiem Pani Lucyny 
Lasoty oraz Magdaleny Szewczuk. 
Najstarsze przedszkolaki miały 
przyjemność odwiedzić młodzież 
w liceum i tam uczestniczyć w zor-
ganizowanych zajęciach. Natomiast 

do młodszych dzieci wolontariusze 
przyszli do przedszkola. W każ-
dej z grup	 ,,Dzień	 Życzliwości	 ''	
pełen był ciekawych zajęć i zabaw. 
Dzieci słuchały piosenek, wierszy, 
uczestniczyły w zabawach rucho-
wych. Każdy przedszkolak złożył 
też obietnicę, że wszyscy będziemy 
używać magicznych słów: proszę, 
dziękuję, przepraszam, będziemy 
dla siebie mili i życzliwi, zawsze 
uśmiechnięci i będziemy sobie po-
magać nawzajem. To był naprawdę 
miły dzień. / Agata Pomorska

dzień pluszoWego misia dzień życzliWości
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,, Miś – na smutki i radości
Miś – gdy coś Cię bardzo złości
Miś – gdy czasem jest Ci źle
Miś – gdy gorzej czujesz się.
Miś – dla małych i dla dużych
Miś – w przedszkolu i podróży”
25 listopada w Przedszkolu im. 
Polskiej Niezapominajki obcho-
dziliśmy ,,Światowy Dzień Plu-
szowego Misia”. Z tej okazji grupy 
starsze odwiedziły Bibliotekę Miej-
ską w Trzebnicy, gdzie Pani Alicja 
Falandys przygotowała dla naszych 
przedszkolaków ,,garść informacji” 
na temat historii Pluszowego Misia 
i jego święta oraz zaprezentowała 
dzieciom wiele książek, w których 
głównym bohaterem był oczywiście 

miś. Dzieci z grup młodszych świę-
towały w przedszkolu. Wspólnie 
z nauczycielkami słuchały bajek, 
piosenek, wierszy o misiach. Przed-
szkolaki wykonały również ,,Misio-
we prace plastyczne” i zatańczyły 
taniec ,,Misie dwa”. O przedszkol-
nych maluchach pamiętała również 
Pani Bibliotekarka, która przyniosła 
ze sobą całe mnóstwo książeczek. 
Mali czytelnicy z uwagą słuchali 
czytanych bajek i z zaciekawieniem 
przeglądali kolorowe książki. Na ko-
niec zajęć – dla upamiętnienia tegoż 
wyjątkowego święta – przedszko-
laki pozowały do zdjęć w ,,misio-
wej fotobudce”. Dzień Pluszowego 
Misia uświadamia nam wszystkim 
jedno – Miś to zabawka ponadcza-
sowa i niezastąpiona! / Ewa Łopąg

Sz. Podstawowa Boleścin

dzień życzliWości

lekcja z policjantem
Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Sz. Podstawowa Masłów

dzień kRedki

22 listopada obchodzimy Dzień 
Kredki. Kredki towarzyszą nam od 
najmłodszych lat, wspierają nasz 
rozwój, wpływają na kreatywność. 
Dzięki nim każdy może zmienić 
się w czarodzieja i w artystę. "Ko-
lorowe kredki w pudełeczku no-
szę, kolorowe kredki bardzo lubią 
mnie..." – wszyscy znamy kredko-
wą piosenkę Fasolek i nawet mimo 

upływu lat stanowiła ona świetne 
rozpoczęcie obchodów Dnia Kred-
ki w naszym oddziale przedszkol-
nym przy Szkole Podstawowej 
w Masłowie. W rytmach tego dzie-
cięcego przeboju sprawdzaliśmy 
umiejętności liczenia, malowania 
oraz wycinania. Każdy przedszko-
lak wyczarował swoimi kredkami 
niezapomniany obraz. Wszyscy 
doskonale się bawili, a na koniec 
zajęć każdy otrzymał pamiątkowy 
dyplom. / D. Paluch W dniu 16 listopada kolejny już 

raz, dzięki projektowi „Poznaj Pol-
skę” uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Kuźniczysku wyruszyli 
w podróż pełną wrażeń. Tym ra-
zem do Kłodzka wyjechały klasy 
7. i 8. Naszym głównym celem była 
Twierdza Kłodzko. Poznaliśmy 
historię tej niezwykłej budowli od 
czasów jej powstania w wieku X do 
czasów nam współczesnych. Samo 
wejście na wzniesienie wymagało 
dobrej kondycji, a to był dopiero 
początek przygody. Ze względu 
na swoje położenie przez tysiąc lat 
miejsce to było świadkiem wielu 

dramatycznych wydarzeń, zwią-
zanych z walką o Ziemię Kłodzką, 
dlatego począwszy od drewniane-
go grodu a skończywszy na zacho-
wanej do dziś potężnej twierdzy 
z przełomu wieków XVII i XVIII, 
zawsze miało charakter obron-
ny. Z ciekawością przyjrzeliśmy 
się odtworzonym z ogromną sta-
rannością mundurom żołnierzy 
pruskich z epoki napoleońskiej, 
broni, którą się posługiwali a na-
wet salom szpitalnym dla rannych 
i sali tortur. Mieliśmy nadzieję, że 
z wysokich bastionów twierdzy 
będziemy mogli podziwiać pano-
ramę miasta i Sudety, ale mgli-
sta pogoda znacznie ograniczyła 

nam te przyjemności, choć może 
to być zachętą do kolejnej wypra-
wy w te malownicze okolice. Tę 
stratę wynagrodziły nam jednak 
tajemnicze podziemia, znajdujące 
się miejscami nawet na głęboko-
ści 5m pod ziemią. To blisko 20 
kilometrowy labirynt korytarzy 
minerskich o wysokości od 0,90 m 
do 2m, stanowiący ważny element 
obronny. W drodze powrotnej na 
obrzeżach miasta zwiedziliśmy 
Park Miniatur – ręcznie wykona-
nych makiet najpopularniejszych 
zabytków architektury polskiej 
i europejskiej. Te prawdziwe dzie-
ła sztuki usytuowano na niewiel-
kim wzniesieniu pośród rzadkich 
gatunków roślin, co stanowi do-
datkową atrakcję dla zwiedzają-
cych. / Wychowawczynie kl.7. i 8.

Sztuka pisania listów staje się powoli 
zapomniana, a w swoich skrzyn-
kach znajdujemy przeważnie rekla-
my lub pisma z urzędów. W dniach 
9-15 października obchodziliśmy 
Międzynarodowy Tydzień Pisania 
Listów, w ramach którego odbył się 
szkolny konkurs na najpiękniejszy 
list. Głównym celem było zachęce-
nie do refleksji nad odchodzącym
w przeszłość sposobem komunika-

cji. Obchodząc Międzynarodowy 
Tydzień Pisania Listów chciałam 
zachęcić naszych uczniów do odkry-
cia magii korespondencji, czerpania 
radości z pisania i otrzymywania 
listów. Dzieci pisały do wybranych 
przez siebie osób. List miał być życz-
liwy i sprawić przyjemność adresa-
towi. Głównymi celami konkursu 
było: zainteresowanie dzieci trady-
cyjną formą korespondencji, przy-
pomnienie formy i znaczenia listu, 
zwrócenie uwagi na staranność, po-

prawność stylistyczną i ortograficz-
ną wypowiedzi pisemnej oraz roz-
budzanie wyobraźni. Szczegółowe 
zasady określał regulamin. Konkurs 
cieszył się dużym zainteresowaniem, 
bowiem wzięło w nim udział 37 
uczniów. Chętni mogli napisać list 
w języku angielskim. Wiktoria Mel-
kowska oraz Hanna Malińska zo-
stały nagrodzone przez panią Martę 
Krysiak za piękne anglojęzyczne 
listy. Niektóre wypowiedzi były bar-
dzo osobiste i wzruszające. Bardzo 
dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za udział i zachęcamy do kolejnej 
edycji, która odbędzie się za rok. 24 
listopada zostały ogłoszone wyniki 
– oto lista laureatów: Kategoria klas 
młodszych: I m. – Gabriela Kowal-
czyk, II m. – Zuzanna Janowska, 
Kategoria klas IV-VI: I m. – Tamara 
Rzeźnik, II m. – Hanna Malińska, 
II m. Gabriela Perczak, II m. Olga 
Perczak, III m. – Julia Bystryk, III m. 
Julia Malarz, III m. – Wiktoria Mel-
kowska, III m. – Krzysztof Witkow-
ski, Kategoria klas VII – VIII, I m. 
– Jakub Staroń, I m. – Wojciech Wit-
kowski, II m. – Adam Bystryk, II m. 
Mateusz Syta, Serdecznie dziękuję 
Radzie Rodziców za sfinansowanie 
nagród. / Anna Leszczyńska – Janik

Gminne Przedszkole nr 1Gminne Przedszkole nr 1

dzień pluszoWego misiaWizyta W bibliotece

W dniu 25.11.2022 r. przedszko-
laki z Gminnego Przedszkola nr 1 
uczestniczyły w obchodach Świato-
wego Dnia Pluszowego Misia. Każ-
de dziecko przyszło do przedszkola 
ze swoim "milutkim przyjacielem". 
Można było zobaczyć misie małe, 
średnie, duże. Wszystkie z nich były 
śliczne i wyjątkowe. W tym weso-
łym dniu przedszkolaki czekało 
wiele atrakcji. Na początku poznały 
historię powstania dnia pluszowego 
misia, zostały zaproszone do wspól-

nej zabawy z misiami, brały udział 
w zabawach ruchowych, konkur-
sach i zgadywankach. Każdy mógł 
zrobić sobie zdjęcie z misiem w spe-
cjalnie na tę okazję przygotowanej 
fotobudce. Na zakończenie każda 
grupa, w przedszkolnym kinie, 
oglądała bajkę, oczywiście o mi-
siach, zajadając się pysznym pop-
cornem. Dzień Pluszowego Misia 
był pełen uśmiechu i świetnej zaba-
wy. Dzieci były szczęśliwe, że mo-
gły pochwalić się swoimi pluszaka-
mi i spędzić z nimi tak szczególny 
dzień. / E. Kubinka

W związku z obchodzonym 25 li-
stopada Światowym Dniem Pluszo-
wego Misia, dzieci z grupy Pszczó-
łek w poniedziałek 28 listopada br. 
wybrały się z wizytą do Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki mieszczącej 
się w budynku GCKiS w Trzebni-
cy. Przedszkolaki z zainteresowa-
niem zapoznały się z nowym dla 
nich miejscem. Kilkoro z nich, było 
wcześniej w bibliotece ze swoimi 
rodzicami, ale dla zdecydowanej 

większości była to pierwsza wizyta 
wśród tylu książek. Pani Ala poka-
zała dzieciom wiele książek, których 
bohaterami były misie, z odgad-
nięciem których małe „Pszczółki” 
nie miały najmniejszego kłopotu. 
Wspólnie „przeczytaliśmy” książ-
kę o Niedźwiedziu Brunatnym , 
podczas czytania przegoniliśmy 
sroki, zaśpiewaliśmy misiowi ko-
łysankę, próbowaliśmy odgadnąć 
co kryje się w pniu drzewa stukając 
w nie piąstką. Dowiedzieliśmy się, 
że misie mają doskonały węch i tak-

że mieliśmy okazję aby sprawdzić 
swój węch, wąchając z zamknię-
tymi oczami słoiczki z miodem 
i z cytryną. Na koniec zaśpiewali-
śmy grupową piosenkę o pszczół-
kach. Podczas wizyty w bibliotece 
dzieci miały możliwość oglądnąć 
książeczki o misiach, które przeglą-
dały z wielkim zainteresowaniem. 
Wszystkim spodobały się koloro-
we i bogato ilustrowane książeczki. 
Pani bibliotekarka we wspaniały 
sposób opowiadała o bibliotece 
i o zbiorach znajdujących się na pół-
kach. Dzieci zobaczyły jak wygląda 
karta czytelnika oraz poznały za-
sady wypożyczania książek. Do-
wiedziały się także, jak należy dbać 
o książki. Dzieci zakończyły wizytę 
od wręczenia paniom bibliotekar-
kom pięknego kwiatka, który bę-
dzie przypominał o ich wizycie. Na 
pamiątkę pobytu dostały naklejki 
z misiem oraz misiowe żelki. Każdy 
przedszkolak wyszedł z biblioteki 
z uśmiechem na twarzy ale przede 
wszystkim z obietnicą, że wróci do 
tego miejsca. Dziękujemy Pani Ali 
za miło spędzony czas, dostarcze-
nie wielu niezapomnianych wrażeń 
oraz za ciekawe przekazanie wiedzy 
dotyczącej pracy bibliotekarza. / 
E. Zawada

Sz. Podstawowa Boleścin Sz. Podstawowa Boleścin

ludzie listy piszą… zabaWa andRzejkoWa

Jest taki wieczór, kiedy świat realny 
łączy się ze światem magii, czarów 
i wróżb. Ten wieczór nazywany jest 
Andrzejkami, które są wspaniałą 
okazją do dobrej zabawy i jednocze-
śnie źródłem szacunku dla tradycji 
i obrzędów ludowych. Przed ad-
wentem, tj. 25 listopada uczniowie 
klas 4 i 5 uczestniczyli w integru-
jącej długo wyczekiwanej zabawie 
andrzejkowej. Dzieci pięknie przy-
gotowały się do imprezy. Kultywu-
jąc tradycje związane z wigilią św. 
Andrzeja uczennice – Hania i Ta-
mara wróżyły, przepowiadały przy-
szłość oraz zorganizowały kon-

kursy z nagrodami. Nie zabrakło 
symboli wiedzy magicznej, świec, 
lampionów i innych elementów 
dekoracji, które dodawały tajem-
niczości całej scenerii. Uczniowie 
tańczyli i bawili się przy dźwiękach 
skocznej muzyki oraz układach 
„Just Dance”. W przerwach był czas 
na poczęstunek, o który zadbali ko-
chani rodzice. Była również pizza. 
Zabawy, radości oraz uśmiechu 
było wiele i wszyscy z utęsknieniem 
czekają na następne andrzejkowe 
spotkanie. Dzieci wracały do do-
mów pełne wiary, że spełni im się 
to, co wywróżyły sobie magicznego 
wieczoru. Marta Krysiak i Anna 
Leszczyńska – Janik

Wycieczka do kłodzka
Sz. Podstawowa Kuźniczysko
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Osoby, które dostarczą rozwiąza-
ną krzyżówkę do Redakcji Pano-
ramy Trzebnickiej, ul. Prusicka 12, 
pok. 201 lub do skrzynki kore-
spondencyjnej przy wejściu do bu-
dynku, wezmą udział w losowaniu:

• 50 zł
ufundowane przez GCKiS, 

do odbioru: ul. Prusicka 12

Rozwiązanie z / nr 18 (223)
1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę

 którym został (a) : Joanna Kafara
 hasło: DORSZ PO PROWANSALSKU

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika / nr 19 (224)

R E K L A M A
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50 zł Trzebnica
ul. Prusicka 12

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-
ne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmin-
ne Centrum Kultury i Sztuki, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica; możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@
um.trzebnica.pl; moje dane będą przetwarzane 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 przechowywane przez okres do wydania kolejnego numeru Panoramy: dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profi-
lowaniu; przysługuje Pani/Panu prawo: wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze-
twarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Kącik
wdzięczności
Nie ma nic cenniejszego

niż wdzięczność

serdeczne 
PodziękoWanie
Wszystkim przyjaciołom, 
sąsiadom, znajomym oraz 

Pracownikom Powiatowego 
Urzędu Pracy w Trzebnicy, 
którzy w dniu 2.12.2022 r. 
uczestniczyli w ostatniej 

drodze i pożegnaniu 
mojej najukochańszej żony 

Barbary Głuszek

składa 
Roman Głuszek z Rodziną

I n f o r m a t o r
GminneGo Centrum Kultury i  Sz tuKi

KULTURA Gminne Centrum Kultury i Sztuki ul. Prusicka 12, 
tel. 71 312 09 47, pon. – pt. 7:30 -15:30

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć 2022/2023. Więcej szczegółów 
na stronie gckis.trzebnica.pl, FB, plakatach

grudzień Wystawa prac sekcji KADR „HIGH & LOW”  
/ Galeria Klatka GCKiS / wstęp wolny

12 grudnia 
sobota 
13:00

Mikołaj na Trzebnickim Rynku. 
Więcej szczegółów na stronie gckis.trzebnica.pl, 
FB, plakatach

16 grudnia
piatek 
18:00

KONCERT CHARyTATyWNy 
„Bądź ludzki dla Lucka 2.0” 
artKawiarnia, cegiełka wstępu 30 zł. 
Dochód ze sprzedaży cegiełek zostanie 
przeznaczony na cele charytatywne dla 
Lucjana Piętki.

artKawiarnia
Zapraszamy na domowe 
ciasta, najlepszą kawę, 
chrupiące gofry...

ul. Prusicka 12 (wejście ul. Jana Olszewskiego)
pon. – niedz. 12:00 – 20:00

Przyjęcia okolicznościowe i animacje dla dzieci.
tel. 669 886 997 wiecej : gckis.trzebnica.pl

każdy czwartek / 10:00
„Klub odkrywców Montessori” 
Zajęcia dla najmłodszych/ odpłatne

każdy wtorek / 10:30 Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla 
dzieci/ odpłatne

KINO POLONIA GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 12 43 (kino – biuro), pon.-pt. 7:30-15:30

BILETy online kinopolonia.bilety24.pl

KASy KINA
tel. 71/312 09 47 wew. 221

Kasy kina czynne od piątku do wtorku w godz. 14:00 do 
15 min. po rozpoczęciu ostatniego seansu.

9-13 grudnia

„Wielki zielony krokodyl domowy” PREMIERA 
6+ / familijny / USA / 2D dubbing / 1 godz. 46 min.

„Święta inaczej” 12+ / komedia świąteczna / 
Polska/ 2D PL / 2 godz. 53 min.

16-20 grudnia
„Avatar: Istota wody” PREMIERA 
12+ / Sci-fi / USA / 2D dubbing/napisy 3D 
dubbing/napisy / 3 godz. 13 min.

12 grudnia / 19:00 Balet „Dziadek do orzechów” 

19 stycznia / 19:00
Noworoczny koncert 
„Trzech Tenorów” VINCERO

BIBLIOTEKA
GCKiS, ul. Prusicka 12, parter
tel. 669 767 871

poniedziałek 09:00 – 16:00 / w torek 09:00 – 16:.00 / śro -
da prace wewnętrzne / czwartek 11:00 – 18:00 / piątek 
09:00 – 16:00 / Sobota 09:00 – 13:00 pierwsza i trzecia 
sobota mies.

9 grudnia 
17:00
sala 106

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
W programie: Wanda Rutkiewicz we 
wspomnieniach prof. Barbary Miszewskiej
-Świąteczne nowości książkowe
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KULTURATVP SPORT TRWAM

TV6

TVP 1 TVP 2 TVN
PULS

STOPKLATKA

TVP INFOEUROSPORT

TVN 7

TVP POLONIA iTVN HISTORIAKULTURA TVN 24SILESIA

TTV

TV 4

TV 4

POLSAT

POLSAT 2 SUPER POLSAT

TVP KATOWICE

TV6STOPKLATKA

iTVSALE KINOKINO POLSKA AXN

TELE 5

TTVTVP OPOLE

XXXPOLONIA 1

 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 7.40 Rok w ogrodzie
 8.05 Rok w ogrodzie Extra 
 8.20 wojsko - polskie.pl (49) 
 8.45 Pełnosprawni - magazyn
 9.15 Fascynujący świat - Nie-

znane skarby Watykanu 
 10.20 Sprawa dla reportera
 11.20 Batura. Góra Śniegu 
 11.55 Gwiazdy w południe 

- Nevada Smith - western, 
USA, reż. Henry Hathaway, 
wyk. Steve Mc Queen, Karl 
Malden, Brian Keith, Martin 
Landau

 14.10 Z pamięci - felieton
 14.25 Okrasa łamie przepisy 

- Dzikie kanapki z ognia 
 15.00 Gra na Maksa s.II - /18/ 

- Strzały znikąd - serial
 15.10 Mundial 2022 - 1/4 finału
 18.45 Jaka to melodia?
 19.30 Wiadomości
 19.40 Mundial 2022 - 1/4 finału
  - Anglia - Francja
 22.30 Gra na Maksa s.II - /18/ 

- Strzały znikąd - serial
 22.35 Wiadomości wieczorne
 22.50 Hit na sobotę - Spectre - film 

sensacyjny, Wielka Brytania, 
USA, reż. Sam Mendes, wyk. 
Daniel Craig, Christoph Waltz, 
Lea Seydoux, Ralph Fiennes

 1.25 Dziewczyna w sieci pająka 
- dramat, Niemcy, Szwecja, 
USA, reż. Fede Alvarez, wyk. 
Claire Foy, Lakeith Stanfield, 
Sylvia Hoeks

 3.30 Jaka to melodia?
 4.20 Z pamięci - felieton
 4.25 Zakończenie dnia

 5.20 Barwy szczęścia (2707 - 2709) 
- serial

 7.00 M jak miłość (1690) - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 12.10 Rodzinny ekspres
 12.50 Tak to leciało! - teleturniej
 13.45 Gra na Maksa s.II - /18/ 

- Strzały znikąd - serial
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.15 Szansa na sukces. Opole 2023 

- Robert Chojnacki 
 16.20 Na dobre i na złe (863) 

- Dziewczyny - serial
 17.20 Smaki świata - po bałkańsku
 17.50 Słowo na niedzielę 
 18.00 Panorama
 18.20 Va Banque - teleturniej
 18.45 Postaw na milion - teleturniej
 19.30 Lajk!
 19.50 Gra na Maksa s.II - /18/ 

- Strzały znikąd - serial
 20.00 Gala French Touch - święto 

kultury francuskiej 
 22.20 Paryż może poczekać 

- komedia obyczajowa, Japo-
nia, USA, reż. Eleanor Coppola, 
wyk. Diane Lane, Arnaud Viard, 
Alec Baldwin

 0.05 Gliniarz z Belleville - kome-
dia, Francja, Wielka Brytania, reż. 
Rachid Bouchareb, wyk. Luis 
Guzman, Omar Sy, Tatum Price

 2.05 Żelazny most - film fabularny, 
reż. Monika Jordan - Młodzia-
nowska, wyk. Bartłomiej Topa, 
Julia Kijowska, Łukasz Simlat, 
Cezary Łukaszewicz

 3.40 Szef - komedia, USA, reż. Jon 
Favreau, wyk. Jon Favreau, 
John Leguizamo, Dustin Hof-
fman, Sofia Vergara

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.55 Tajemnica Zielonego Króle-

stwa - film anim.
 10.05 Ewa gotuje
 10.35 Nasz nowy dom
 11.40 Bogaty Dom - Biedny Dom
 12.55 Górale
 13.40 Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu
 14.35 Rolnicy. Podlasie
 15.45 Więzienie
 17.45 Chłopaki do wzięcia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.15 Prezydenci i Premierzy
 20.00 Dzieciak rządzi - film anim.

 22.10 Anioły i demony - thriller, 
USA, 2009, reż. Ron Howard, 
wyk. Tom Hanks, Ewan 
McGregor, Ayelet Zurer, Stellan 
Skarsgard

  - Robert Langdon, wykła-
dowca na Harvardzie, 
znawca symboli, zostaje pil-
nie wezwany do położonego 
koło Genewy centrum badań 
jądrowych. Jego zadaniem jest 
zidentyfikowanie zagadko-
wego wzoru wypalonego na 
ciele zamordowanego fizyka. 

 1.10 Pierwszy strzał - thriller, 
Wielka Brytania, Kanada, USA, 
2017, reż. Steven C. Miller, wyk. 
Bruce Willis, Hayden Christen-
sen, Tyler Jon Olson, Magi Avila

 5.55 Uwaga! 
 6.10 Ukryta prawda
 7.05 Kuchenne rewolucje - pro-

gram kulinarno - rozrywkowy
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.30 Na Wspólnej Omnibus - serial
 13.30 MasterChef 
 15.15 Top Model 
 16.55 Mieszkanie na miarę - pro-

gram lifestylowy
 17.55 Kuchenne rewolucje - pro-

gram kulinarno - rozrywkowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.30 Kroniki Pucharu Świata 

w skokach narciarskich 
 19.45 Uwaga!

 20.00 Wiek Adaline - melodramat, 
USA, Kanada 2015, reż. Lee 
Toland Krieger, wyk. Blake Lively, 
Michiel Huisman, Harrison Ford, 
Kathy Baker, Ellen Burstyn

 22.25 Laski na gigancie - komedia, 
USA, Kanada 2017, reż. Malcolm 
D. Lee, wyk. Queen Latifah, Jada 
Pinkett Smith, Regina Hall, Tif-
fany Haddish, Larenz Tate

 1.00 Uciekaj! - horror, USA, Japo-
nia 2017, reż. Jordan Peele, 
wyk. Daniel Kaluuya, Allison 
Williams, Catherine Keener, 
Bradley Whitford

 3.15 Zabójcza broń - serial
 4.10 Uwaga! 

 5.10 Dom weselny 
 5.55 Paloma - serial
 6.50 Express - informacje 
 7.10 DeFacto 
 8.05 Usterka 
 8.35 Gogglebox. Przed telewizorem
 9.45 Express, Pogoda
 10.05 Gogglebox. Przed telewizorem
 11.05 Kto to kupi? 
 11.50 Walk the Line. Prosto do celu 
 12.25 Dobra robota 
 13.25 Damy i wieśniaczki. PL 
 14.30 Gogglebox. Przed telewizorem
 15.40 MądrzeGotujemy z Kata-

rzyną Bosacką 
 15.45 Express, Pogoda
 16.00 Gogglebox. Przed telewizorem
 17.05 Usterka 
 17.45 Express, Pogoda
 18.05 Usterka 
 18.35 Ciężarówką przez Stany
 19.45 Express, Pogoda
 20.00 Damy i wieśniaczki. PL 
 21.00 Gogglebox. Przed telewizorem
 22.00 Orzeł czy Reszka 
 23.00 Gogglebox. Przed telewizorem
 0.00 Gogglebox. Przed telewizorem
 1.00 Królowe życia - serial
 1.30 Paloma - serial
 2.35 Paloma - serial
 3.40 Druga twarz 

 5.05 Szkoła - serial
 6.05 Przystanek Bieszczady
 7.00 Tom i Jerry Show - animacja
 7.30 Dennis znów rozrabia 

- komedia, USA 1998
 9.05 Ukryta prawda
 13.00 Papiery na szczęście - serial
 14.05 Los numeros - komedia
 15.45 Rybki z ferajny - komedia
 17.40 Złoty kompas - film przygo-

dowy, USA, Wielka Brytania
 20.00 Grawitacja - film sci - fi, USA, 

Wielka Brytania 2013, reż. Alfonso 
Cuarón, wyk. Sandra Bullock, 
George Clooney, Ed Harris

 22.00 Milion sposobów, jak zginąć 
na Zachodzie - western, USA 
2014, reż. Seth MacFarlane, 
wyk. Seth MacFarlane, Char-
lize Theron, Amanda Seyfried, 
Liam Neeson, Giovanni Ribisi

 0.25 Na granicy - film sensacyjny, 
Polska 2016, reż. Wojciech 
Kasperski, wyk. Marcin Doro-
ciński, Andrzej Chyra, Andrzej 
Grabowski, Bartosz Bielenia

 2.30 NASA - archiwum tajemnic 
 3.35 Druga strona medalu 
 4.10 Druga strona medalu 

 6.00 Następny proszę!
 7.00 Taki jest świat
 8.00 Lombard: Życie pod zastaw
 9.00 Lombard: Życie pod zastaw
 10.00 Lombard: Życie pod zastaw
 11.00 Lombard: Życie pod zastaw
 12.00 Lombard: Życie pod zastaw
 13.00 Lombard: Życie pod zastaw
 14.00 Lombard: Życie pod zastaw
 15.00 Lombard: Życie pod zastaw
 16.00 Lombard: Życie pod zastaw
 17.00 Lombard: Życie pod zastaw
 20.00 W obronie własnej - film 

sensacyjny, USA 2013, reż. 
Gary Fleder, wyk. Clancy 
Brown, Frank Grillo, Jason 
Statham, Rachelle Lefevre, 
Winona Ryder, James Franco

 22.00 Riddick - film sci - fi, USA 
2013, reż. David Twohy, wyk. 
Bokeem Woodbine, Dave Bau-
tista, Jordi Molla, Katee Sack-
hoff, Matt Nable, Raoul Trujillo, 
Vin Diesel

 0.35 13. dzielnica - film akcji, Fran-
cja 2004, reż. Pierre Morel, 
wyk. Bibi Naceri, Cyril Raffaelli, 
Dany Verissimo - Petit

 2.10 Na jedwabnym szlaku

8.00 Komisarz Rex - serial 10.00 Hud-
son i Rex - serial 12.00 To nie ze mną 
- serial 13.25 Różowa Pantera - kome-
dia kryminalna 15.10 Komedia małżeń-
ska - komedia obyczajowa 17.35 Intruz 
- thriller sci - fi 20.00 Głośne Hity: Resi-
dent Evil - horror 22.00 Karmazynowy 
przypływ - dramat wojenny

6.00 Jaś Fasola 6.30 Galileo 10.45 
Kung Fu Yoga - komedia przygodowa
13.00 Agenci. Biuro Detektywistyczne 
15.00 STOP Drogówka 17.00 Policjant-
ki i Policjanci 22.00 Sprawiedliwi - Wy-
dział Kryminalny 0.00 Ulepszenie - film 
sci - fi, USA, 2018, reż. Leigh Whannell 
2.05 Ucho Prezesa 2.25 SuperLudzie 

9.05 Bingo - film familijny 11.00 STOP 
Drogówka 12.00 Okręt - dramat wo-
jenny 14.35 Nieustraszeni bracia 
Grimm - film fantasy 17.00 Troje pod 
przykrywką 19.00 Agenci. Biuro Detek-
tywistyczne 21.00 Kryminalne zagad-
ki Miami 23.00 Błękitna laguna - film 
przygodowy, USA, 19806.55 Mundial 

2022 - 1/4 finału 9.05 Mundial 2022 
- studio Katar 10.00 Mundial 2022 
- Halo Katra sportowy 10.50 Biathlo-
nowe historie (7) 11.05 Biathlon - PŚ, 
Hochfilzen - bieg pościgowy kobiet 
11.25 Biathlon - PŚ, Hochfilzen - bieg 
pościgowy kobiet 13.10 Biathlon - PŚ, 
Hochfilzen - sztafeta mężczyzn 13.35 
Biathlon - PŚ, Hochfilzen - sztafeta 
mężczyzn 15.20 Mundial 2022 - 1/4 
finału 15.50 Mundial 2022 - 1 finału 
19.00 Mundial 2022 - 1/4 23.00 Mun-
dialowy Wieczór - 23.55 Mundial 2022 
- 1 finału 2.05 Sporty walki - MMA Bel-
lator 3.45 Boks - Gala w Nowym Jorku

7.30 Skoki narciarskie. PŚ, Titisee - Ne-
ustadt 9.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, 
Val d’Isere 10.30 Narciarstwo Alpejskie. 
PŚ, Sestriere, Włochy Gigant kobiet
11.45 Skoki narciarskie. PŚ, Titisee - Ne-
ustadt 13.30 Narciarstwo Alpejskie. 
PŚ, Sestriere 15.00 Biegi narciarskie. 
PŚ, Beitostolen 16.00 Narciarstwo Do-
wolne. PŚ, Val Thorens 17.05 Skoki nar-
ciarskie. PŚ, Titisee - Neustadt 18.00 
Tenis. Diriyah Cup, Diriyah 20.00 Ły-
żwiarstwo figurowe. Grand Prix, Tu-
ryn 23.05 Skoki narciarskie. PŚ, Titisee 
- Neustadt, Niemcy Konkurs drużyn 
mieszanych,  HS 142 0.00 Narciarstwo 
Alpejskie. PŚ, Val d’Isere, Francja 

6.00 Disco Gramy 7.00 Drwale i  inne 
opowieści Bieszczadu 7.30 Z klimatem 
i z  pasją 8.00 Nasz nowy dom 9.00 
Dlaczego ja? 15.00 Nasz nowy dom 
16.00 Ślubne pogotowie Izabeli Jana-
chowskiej 17.00 Dr Emma 17.30 Świat 
według Kiepskich 18.00 Sekrety rodzi-
ny 19.00 Tatuśkowie 20.05 Wydarze-
nia 21.00 44  minuty - dramat sensa-
cyjny 23.00 Underworld: Przebudzenie 
- horror sci - fi 1.40 Interwencja 2.00 
Wydarzenia wieczorne 2.45 #Jeste-
śmyDlaDzieci 3.15 Echo lasu 3.45 Echo 
lasu 4.10 Interwencja 4.30 Interwencja 
4.50 Interwencja 5.10 Górale 5.45 Te-
lezakupy TV Okazje 

6.00 SuperLudzie 7.00 SpongeBob 
Kanciastoporty 10.05 #JesteśmyDla-
Dzieci 10.30 Kopernik była kobietą 
11.00 Polacy za granicą 12.00 Świat 
według Kiepskich 14.30 Kabareto-
wa Ekstraklasa 14.50 Ania z Zielonego 
Wzgórza - nowy początek,  cz. 2 - film 
obyczajowy 16.35 Logan Lucky - ko-
media kryminalna 19.00 Świat według 
Kiepskich 20.00 Gala Bablion MMA /
Ożarów Mazowiecki 0.00 Niesamo-
wity Spider - Man 2 - film sci - fi, USA, 
2014, reż. Marc Webb, wyk. Andrew 
Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Da-
ne DeHaa 3.00 Magiczne Zakończenie 
Wakacji 2022 5.00 Na ratunek 112 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 14.29 Serwis Info 
14.53 Pogoda 15.00 Debata TVP INFO 
15.29 Info Dzień 16.30 Czym żyje świat 
Extra 16.45 Info med 17.00 Teleexpress 
17.15 Teleexpress Extra 17.30 Studio 
Wschód 18.00 Panorama 18.18 Serwis 
Info 18.30 Kobiecym okiem 18.52 Ser-
wis Info 19.00 Między słowami 19.20 
Mszy św. 19.40 Wiadomości 19.58 
Gość Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 
21.00 Nie da się ukryć 21.15 Śledczym 
okiem 21.40 Serwis Info 21.50 W ty-
le wizji 22.25 Serwis Info 22.30 W ty-
le wizji Extra 23.00 Magazyn śledczy 
23.25 INFO Wieczór 0.00 Wiadomości

14.35 Natura Obiektywnie 15.00 Regał 
15.30 Wierzę w  Boga 16.00 Informa-
cje dnia 16.10 Historia PL 16.30 Powo-
łani 17.00 Z Parlamentu Europejskiego 
17.25 Święty na każdy dzień 17.30 No-
wa Ewangelizacja 17.55 Poczet Wiel-
kich Polaków 18.00 Anioł Pański 18.05 
Informacje dnia 18.15 Rozmowy nie-
dokończone 18.55 Święty na każdy 
dzień 19.00 Msza Święta 20.00 In-
formacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 
Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogór-
ski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski 
Punkt Widzenia 22.00 Nie siedem, lecz 
siedemdziesiąt siedem 23.35 Ukraiń-
ska zbrodnia w Hucie Pieniackiej 

8.40 Wydarzenie aktualne 9.05  Wie-
sław Ochman - magazyn 9.45 Świat 
Alfonsa Muchy - film dok. 11.30 Kapi-
tan Sowa na tropie - serial 12.45 Pad-
dington 2 - film familijny 14.40 Dzika 
muzyka - Pieśń o rzece 15.20 Muzyka 
w Opactwie Mischa Maisky 16.15 Pod 
dachami Paryża film fabularny, Fran-
cja 17.55 Mr. Hublot - film anim. 18.15 
Eureka biblioteka! 18.40 Kabaret Star-
szych Panów - Zielony karnawał 20.00 
Lion. Droga do domu - dramat 22.05 
Informacje kulturalne 22.25 Legendy 
Rocka - Soul Crooners, Country s. 11 
- cykl dok. 23.40 Seans kultowy - Ka-
cza zupa - komedia, USA

 6.00 Polonia 24
 6.30 Wojownicy czasu - Szary ich 

strój, czyli Legiony w War-
szawie 1916 

 7.05 Giganci historii - Jan 
Zamoyski - kanclerz, het-
man, mecenas - teleturniej

 7.55 Pytanie na śniadanie
 12.00 Zoom Polonii
 12.10 Dziewczyna i chłopak 

- Oliwa do ognia - serial
 13.05 Okrasa łamie przepisy 
 13.35 Magiczne Podhale z Sebastia-

nem Karpielem Bułecką (9) 
 14.05 Na dobre i na złe (854) 

- Pozwól mi być przy tobie 
- serial

 15.00 Kabaret. Super Show 
Dwójki (34) 

 16.00 Kulturalni PL - magazyn
 17.00 Teleexpress
 17.20 M jak miłość (1684) - serial
 18.10 Program rozrywkowy
 18.40 Informacje kulturalne
 18.55 Zoom Polonii
 19.00 Msza Święta w intencji Ofiar 

Katastrofy Smoleńskiej
 20.15 Wiadomości
 20.30 Stulecie Winnych (50) - serial
 21.25 Trójkąt Bermudzki - film kry-

minalny, Polska, reż. Wojciech 
Wójcik, wyk. Marian Kociniak, 
Jan Peszek, Grażyna Trela, 
Leonard Pietraszak

 23.30 Polacy to wiedzą! (24) 
- teleturniej

 0.00 Midnight News
 0.35 M jak miłość (1684) - serial
 1.30 Wiadomości
 1.45 Pensjonat nad rozlewiskiem 

(3, 4) - serial
 3.30 Rozdroże cafe - dramat, Polska

 6.15 Śledztwa na rajskich 
wyspach 2 - serial

 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.30 Co za tydzień - magazyn
 11.55 Doradca smaku
 12.00 Zanim Cię zobaczę - pro-

gram rozrywkowy
 12.45 Nowa Maja w ogrodzie 
 13.10 Top Model 11 
 14.20 Jak siostry - program dok.
 14.45 Śledztwa na rajskich 

wyspach 2 - serial
 15.40 Śledztwa na rajskich 

wyspach 2 - serial
 16.30 Gwiazdy prywatnie 2 
 16.55 Naprawy nie do naprawy 2 

- program motoryzacyjny
 17.30 Totalne remonty Szelągow-

skiej - program rozrywkowy
 18.15 Dobra robota 2
 19.00 Fakty - program informacyjny
 19.25 Najpiękniejsza muzyka 

filmowa
 19.40 Pogoda
 19.45 Uwaga! 
 20.00 Top Model
 21.10 101 gadżetów motoryzacyj-

nych - program motoryzacyjny
 21.35 Zanim Cię zobaczę - pro-

gram rozrywkowy
 22.20 Zawodowi handlarze - pro-

gram motoryzacyjny
 22.55 Zły chłopak - dramat, Francja 

2020, reż. Xavier Durringer, 
wyk. Richard Anconina, Isa-
belle Renauld, Juliette Gillis

 0.30 Jak siostry - program dok.
 0.55 Kto tu mieszka? - program 

rozrywkowy
 1.30 Dzień Dobry TVN - magazyn
 4.10 Doradca smaku
 4.15 Fakty, Pogoda

 7.05 Ocalić od zapomnienia - kon-
cert piosenek Marka Grechuty

 8.15 Informacje kulturalne
 8.40 Wydarzenie aktualne
 9.05 Tamte lata, tamte dni - Wie-

sław Ochman - magazyn
 9.45 Świat Alfonsa Muchy 
 11.30 Serialowa nostalgia - Kapi-

tan Sowa na tropie (6) 
- Szantażysta - serial

 12.05 Serialowa nostalgia - Kapi-
tan Sowa na tropie (7) 
- Śpiący nie kłamie - serial

 12.45 Paddington 2 - film familijny, 
Wielka Brytania, Francja

 14.40 Dzika muzyka - Pieśń 
o rzece - magazyn

 15.20 Muzyka w Opactwie Mischa 
Maisky, cz. I

 16.15 Retro kino - Pod dachami 
Paryża - film fabularny, Francja

 17.55 MR. HUBLOT - film anim.
 18.15 Eureka biblioteka! 
 18.40 Kabaret Starszych Panów 

- Zielony karnawał - widowisko
 20.00 Bilet do kina - Lion. Droga do 

domu - dramat, Australia, USA, 
reż. Garth Davis, wyk. Dev Patel, 
Nicole Kidman, Sunny Pawar, 
Abhishek Bharate

 22.05 Informacje kulturalne
 22.25 Legendy Rocka - Soul Cro-

oners - cykl dok.
 23.00 Legendy Rocka - Country 
 23.40 Kacza zupa - komedia, USA
 1.00 Wieczór kinomana - The 

Doors - film biograficzny, USA
 3.30 Reżyserzy - Vincente Min-

nelli - cykl dok.
 4.35 Informacje kulturalne
 5.15 Tamte lata, tamte dni - Wie-

sław Ochman - magazyn

 6.50 Był taki dzień - 10 grudnia 
 7.05 Biblia - Mojżesz, cz. 1 - serial
 7.55 Wojownicy czasu - Średnio-

wieczna turystyka, czyli 
pielgrzymki 

 8.35 W pustyni i w puszczy (1) 
- Porwanie - serial przygodowy

 9.30 Informacje kulturalne
 9.55 W Polskę jedziemy (13) 
 10.30 Amur. Amazonka Azji. Rzeka 

Czarnego Smoka - film dok.
 11.35 Wszystkie kolory świata 

- Urugwaj, kraina prostoty 
- serial dok.

 12.40 Widoki z raju. Kultura ogro-
dowa w świecie Islamu (3) 
- Maroko. Marzenie o pięk-
nie - serial dok.

 13.40 Z wieszaka historii (11) 
 14.15 Brunet wieczorową porą 

- komedia kryminalna, Polska
 15.55 Nie taka prosta historia 

- Rodzina Borgiów - magazyn
 16.25 Chiny: starodawne króle-

stwo przyrody - Wschód, 
czyli azyl - cykl dok.

 17.25 Spór o historię - Utrata 
Pomorza Zachodniego

 18.05 Przygody pana Michała (7, 8) 
- serial

 19.00 Giganci historii - Józef Mac-
kiewicz i jego Wilno - teleturniej

 19.50 Rok 1982. Kalendarium (49) 
 20.05 Prywatna wojna Murphy’ego 

- dramat wojenny, USA, reż. 
Peter Yates, wyk. Peter O’Toole, 
Sin Phillips

 22.00 Traperzy, którzy zbudowali 
Amerykę (1)

 23.30 Rzeka życia - film fabularny, 
USA, reż. Robert Redford

 1.45 Będziemy Polakami - film dok.

 6.00 Jaś Fasola
 6.30 Galileo
 8.35 Galileo
 10.45 Kung Fu Yoga - komedia 

przygodowa, Chiny, Indie, 
USA, Hongkong, 2017, reż. 
Stanley Tong, wyk. Jackie Chan

 13.00 Agenci. Biuro Detektywi-
styczne

 14.00 Agenci. Biuro Detektywi-
styczne

 15.00 STOP Drogówka
 16.00 STOP Drogówka
 17.00 Policjantki i Policjanci
 18.00 Policjantki i Policjanci
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Policjantki i Policjanci
 21.00 Policjantki i Policjanci
 22.00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
 23.00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
 0.00 Ulepszenie - film sci - fi, USA, 

2018, reż. Leigh Whannell, wyk. 
Logan Marshall - Green, Mela-
nie Vallejo, Steve Danielsen

 2.05 Ucho Prezesa
 2.25 SuperLudzie
 3.25 Top 10 - Lista Przebojów

6.00 Telesprzedaż 7.10 Koncert życzeń 
9.00 Muzyczne dzień dobry 10.00 
Muzyczne podróże 11.10 Spotkanie 
z balladą - program rozrywkowy 12.25 
Spotkanie z balladą - program rozryw-
kowy 13.30 Film fabularny 15.25 Szla-
groteka 16.00 Koncert życzeń 17.50 
Muzyczne podróże 18.50 Muzyczne 
podróże 19.45 Śląska karuzela -  pro-
gram muzyczny 21.15 Szlagierowa li-
sta 23.10 Koncert życzeń 0.50 Przy 
muzyce po śląsku 1.30 Program kuli-
narny 2.00 Pasmo ciekawostek - pro-
gram popularnonaukowy 3.05 Kon-
cert w TVS 4.00 Koncert w TVS 5.00 
Telesprzedaż

PASMO „WSTAJESZ I WEEKEND” 6.00 
Serwis informacyjny 7.50 As Strefy Ki-
bica 8.00 Serwis informacyjny 8.35 
Strefa Kibica - Zima 9.00 Serwis in-
formacyjny 9.05 Jeden na jeden 9.30 
Serwis informacyjny 9.50 Kadr na ki-
no 10.00 Serwis informacyjny PASMO 
„SOBOTA NA ŻYWO” 11.00 Serwis in-
formacyjny co 30 minut 15.30 Ranking 
Mazura 16.00 Fakty po południu PA-
SMO „WIECZÓR” 18.00 Serwis infor-
macyjny 19.20 Fakty po Faktach 20.00 
Superwizjer 21.00 Serwis informacyjny 
21.50 Kadr na kino 22.00 Szkło kontak-
towe 23.00 Dzień po dniu 23.35 Strefa 
Kibica - Zima 23.50 Kroniki Mundialu

6.00 Kroniki młodego Indiany Jonesa s. 2 
8.00 Komisarz Rex  s.  4 10.00 Hudson 
i Rex s. 1 12.00 To nie ze mną - serial 13.25 
Różowa Pantera - komedia kryminalna, 
USA, Czechy 15.10 Komedia małżeńska 
- komedia obyczajowa, Polska 17.35 In-
truz - thriller sci - fi, USA 20.00 Głośne 
Hity: Resident Evil - horror, Francja, Niem-
cy, USA, Wlk. Brytania 22.00 Karmazyno-
wy przypływ - dramat wojenny, USA 0.30 
Niewierna - dramat, Francja, USA, Niemcy

7.00 Gwiazdy Kabaretu 7.30 Maszyny 
parowe z krainy Oz - film anim. 9.05 Bin-
go - film familijny, USA, 1991 11.00 STOP 
Drogówka 12.00 Okręt - dramat wojenny, 
Niemcy, 1997 14.35 Nieustraszeni bracia 
Grimm - film fantasy, USA, Czechy, Wlk. 
Brytania, 2005 17.00 Troje pod przykryw-
ką 19.00 Agenci. Biuro Detektywistycz-
ne 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
23.00 Błękitna laguna - film przygodo-
wy, USA, 1980 1.10 Dancing with the Stars

10.00 Bitwa tiktokerów 10.30 E-miło-
ści 11.00 Rozbitkowie - serial 11.55 Na 
osi 12.35 Remont na  5 13.00 Bitwa tik-
tokerów 14.00 Był sobie złodziej - serial 
16.00 Uroczystość - komedia roman-
tyczna, USA 2010 17.55 Latający chłop-
cy - film przygodowy, USA 2008 20.00 
Droga ucieczki - thriller, USA 2008 21.55 
Po drugiej stronie korytarza - thriller, USA 
2009 23.55 Inwazja kosmicznych pają-
ków - thriller sci - fi, USA 2013

16.00 Starszaki 16.30 Aktualności 
16.39 Sport 16.45 Express Regionów 
17.00 Śląskie 4 YOU 17.30 Głos Regio-
nów 18.00 Rączka gotuje 18.30 Aktu-
alności 18.53 Wiadomości sportowe 
19.05 Magazyn Meteo 19.10 Z histo-
rią w tle 19.30 Aktualności sprzed lat 
19.45 Między tajemnicami. Różaniec 
20.30 Tygodnik polityczny 21.00 Ro-
la życia - Tatiana Sosna - Sarno 21.25 
Dziennik Regionów 21.30 Aktualności 
Wieczorne 21.37 Sport weekend 21.45 
Dziennik Regionów 22.00 Studio LOT-
TO 22.10 Kryminalna Siódemka 22.30 
Bazary i bazarki 23.00 Moda na język 
polski (76) 23.25 Poczytalnia 

6.00 Dwie korony - dok. 7.45 Zabić na 
końcu - komedia sensacyjna, Polska 
9.45 Lalka  cz.  I - film obyczajowy, Pol-
ska 11.35 Lalka cz.  II - film obyczajowy, 
Polska 13.15 Dzięcioł - komedia, Polska 
15.00 Bóg w Krakowie - film obyczajo-
wy, Polska 17.05 Kolejność uczuć - ko-
mediodramat, Polska 18.55 To nie ze 
mną - serial 19.25 To nie ze mną - serial 
20.00 Milion dolarów - komediodramat, 
Polska, reż. Janusz Kondratiuk, wyk. Kin-
ga Preis, Tomasz Karolak, Joanna Kulig 
22.10 Weekend - komedia, Polska 0.45 
Poniedziałek - film sensacyjny, Polska 
2.45 Mały Jakub - dramat psychologicz-
ny, Polska 4.30 Lincz - thriller, Polska

7.30 Nie widzieliście tego, co ja widziałam 
- kr. metr. 8.05 Rydwany ognia - dramat, 
Wlk. Brytania 1981 10.20 Najpiękniejszy 
chłopiec na świecie - dok. 12.10 Wulkan 
- film katastroficzny, USA 1997 14.05 Ki-
no Mówi: Niepewność - Samba - kome-
diodramat, Francja 2014 16.30 Vera 11 (5) 
- serial 18.15 Niewidzialny wróg - thril-
ler, RPA, Wlk. Brytania 2015 20.10 Misja 
w High Ground - dramat sensacyjny, Au-
stralia 2020 22.10 Kobieta w czerni - hor-
ror, USA, Szwecja, Kanada 2012 23.55 
Possessor - horror, Wlk. Brytania, Kana-
da 2020 1.45 Tak - Ludzie - kr. metr. 2020 
2.00 Kruk. Szepty słychać po zmroku (6) 
- serial 3.15 Dog Days - kr. metr.

6.15 Agenci NCIS: Los Angeles XII - se-
rial 8.10 The Good Doctor IV - serial 
9.05 The Good Doctor IV - serial 10.05 
Zagadki Hailey Dean: Śmierć na po-
sterunku - film kryminalny, USA 2019 
11.55 Emotki. Film - film anim. 13.45 
A.X.L. - film przygodowy, USA 2018 
15.45 1000 lat po Ziemi - film sci - fi, 
USA 2013 17.45 AXN PlayWatch 2022 
17.50 Life - horror, USA 2017 19.54 
AXN PlayWatch 2022 20.00 Premiera: 
Blackway - thriller, USA 2015 22.00 The 
Raid 2 - film akcji, Indonezja/USA 2014 
1.15 S.W.A.T. Jednostka Specjalna - film 
sensacyjny, USA 2003 3.45 Znaki - se-
rial 4.45 Znaki - serial

5.55 Paloma - serial 6.50 Express 7.10 
DeFacto 8.05 Usterka 8.35 Gogglebox. 
Przed telewizorem 9.45 Express 10.05 
Gogglebox. Przed telewizorem 11.05 
Kto to kupi? 11.50 Walk the Line. Pro-
sto do celu 12.25 Dobra robota 13.25 
Damy i wieśniaczki. PL 14.30 Goggle-
box. Przed telewizorem 15.40 Mądrze-
Gotujemy z Katarzyną Bosacką 15.45 
Express 16.00 Gogglebox. Przed tele-
wizorem 17.05 Usterka 17.45 Express 
18.05 Usterka 18.35 Ciężarówką przez 
Stany 19.45 Express 20.00 Damy i wieś-
niaczki. PL 21.00 Gogglebox. Przed tele-
wizorem 22.00 Orzeł czy Reszka 23.00 
Gogglebox. Przed telewizorem 

7.04 Silesia Flesz 7.14 Koncert TVS 8.47 
Rokolinowy świat 9.17 Perły Śląska 9.47 
Szlagierowa biesiada 11.20 Telesprze-
daż szlagierowa 11.40 Program kulinar-
ny 12.05 Szlagierowa lista 13.38 Koncert 
życzeń 14.36 Perły Śląska 15.01 Śląska 
karuzela 15.46 Szlagroteka 16.11 Tury-
ści 16.36 Silesia Flesz 16.41 Koncert ży-
czeń 17.39 Rokolinowy świat 18.09 Na 
dwóch kołach/SUPERSKI 18.34 Aka-
demia NOSPR 18.59 Przebojowe smaki 
Mariusza Kalagi 19.44 Kopalnia histo-
rii 20.09 Silesia Flesz 20.19 Koncert TVS 
21.52 Szlagierowa biesiada 23.25 Pro-
gram kulinarny 0.00 Akademia NOSPR 
0.25 Przebojowe smaki Mariusza Kalagi

6.00 Ktoś cię obserwuje - serial 9.00 
Klub Winx 9.30 Yattaman 10.55 Kró-
lik bez uszu, Niemcy 2007 13.20 W po-
szukiwaniu Felliniego, Włochy/USA 2017 
15.30 Niedościgli Jonesowie, USA 2009 
17.25 Czas na film 18.00 Telesprzedaż 
21.00 Siostry - dramat kryminalny, Ka-
nada 2014 23.10 Miłe rozmowy 23.25 
W  tajemnicy - dramat kryminalny, Wę-
gry/USA/Serbia 2013 1.40 Telesprzedaż

SOBOTA, 10 GRUDNIA 
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 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 8.00 Tydzień
 8.30 Zakochaj się w Polsce
 9.05 Czas w las - /5/ - magazyn
 9.35 Okrasa łamie przepisy 
 10.10 Klasztorne smaki według 

Remigiusza Rączki
 10.45 Zmiennicy (12) - serial
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.50 Misja Zambia - Przychodzą 

do nas, by coś zjeść 
 13.15 Kamery wśród zwierząt
 14.10 Z pamięci - felieton
 14.25 Weterynarze z sercem 
 15.00 Ojciec Mateusz (350) - serial
 16.00 20. Konkurs Piosenki Euro-

wizji dla Dzieci Erywań 2022
 18.45 Jaka to melodia?
 19.30 Wiadomości, Pogoda, Sport
 20.20 Jack Strong - film sensacyjny, 

reż. Władysław Pasikowski, 
wyk. Marcin Dorociński, Maja 
Ostaszewska, Patrick Wilson, 
Oleg Maslennikow, Ireneusz 
Czop, Mirosław Baka, Krzysz-
tof Pieczyński

 22.35 Zakochana Jedynka - Duma 
i uprzedzenie - film fabu-
larny, Wielka Brytania, Francja, 
USA, reż. Joe Wright, wyk. 
Keira Knightley, Matthew 
MacFayden, Donald Suther-
land, Brenda Blethyn

 0.50 Spectre - film sensacyjny, 
Wielka Brytania, USA, reż. Sam 
Mendes, wyk. Daniel Craig, 
Christoph Waltz, Lea Seydoux

 3.25 S. W. A. T. - Jednostka spe-
cjalna. s.II (42) - serial

 4.10 Jaka to melodia?

 5.50 Barwy szczęścia (2710 - 2711) 
- serial

 7.00 M jak miłość (1691) - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 11.25 Gala Jubileuszowa - 70 lat 

Telewizji Polskiej - koncert
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.15 Szansa na sukces. Opole 2023 
  - Aleksander Maliszewski 
 16.15 Tak to leciało! - teleturniej
 17.05 Lajk!
 17.30 Zacznij od zdrowia 
 18.00 Panorama
 18.20 Va Banque - teleturniej
 18.50 Na sygnale (397 - 398) 

- serial
 20.00 Postaw na milion - teleturniej
 21.00 Program rozrywkowy
 22.45 Kochając Pabla, nienawidząc
  Escobara - dramat, Bułgaria, 

Hiszpania, reż. Fernando Leon 
de Aranoa, wyk. Javier Bar-
dem, Penelope Cruz, Peter Sar-
sgaard

 0.55 Kino bez granic - Ciao Italia! 
- film fabularny, Włochy, reż. 
Pif, wyk. Pif, Merian Leone, 
Andrea di Stefano, Stella 
Egitto, Maurizio Marchetti

 2.50 Prosta historia o morder-
stwie - dramat, reż. Arkadiusz 
Jakubik, wyk. Filip Plawiak, 
Andrzej Chyra, Kinga Preis, 
Anna Smołowik

 4.30 Paryż może poczekać 
- komedia obyczajowa, Japo-
nia, USA, reż. Eleanor Coppola, 
wyk. Diane Lane, Arnaud Viard, 
Alec Baldwin

 4.40 Rodzinka.pl - serial
 5.05 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Doktor Dolittle - komedia 

familijna, USA, 1998
 9.55 Garfield 2 - komedia fami-

lijna, Wielka Brytania, USA
 11.50 Pan Popper i jego pingwiny 

- komedia, USA, 2011
 13.55 Dzieciak rządzi - film anim.
 16.10 Jak rozpętałem II wojnę 

światową cz. 2 - Za bronią 
- komedia, Polska, 1970

 17.40 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.00 Kabaret na żywo. 
  - Nowy skŁAD

 22.05 Jumanji: Następny poziom 
- film przygodowy, USA, 
2020, reż. Jake Kasdan, wyk. 
Dwayne Johnson, Kevin Hart, 
Jack Black, Karen Gillan

  - Profesor Sheldon, doktor 
Smolder, Franklin “Mose” Fin-
bar oraz piękna Ruby stają 
przed nowym wyzwaniem. 
Muszą wrócić po przyjaciela, 
któremu nie udało się opuścić 
świata Jumanji. 

 0.50 Monster Hunter - film fantasy, 
Niemcy, USA, Japonia, Chiny, 
RPA, Kanada, 2021, reż. Paul 
W.S. Anderson, wyk. Milla Jovo-
vich, Tony Jaa, Ron Perlman

 3.15 Świat według Kiepskich

 5.55 Uwaga! 
 6.10 Ukryta prawda
 7.05 Kuchenne rewolucje - pro-

gram kulinarno - rozrywkowy
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.30 Co za tydzień - magazyn 
 12.05 Historia Kopciuszka - kome-

dia, USA, Kanada 2004
 14.10 Totalne remonty Szelągow-

skiej 
 15.15 Skoki narciarskie: PŚ, 
  - Titisee Neustadt 
 18.25 Milionerzy 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.30 Kroniki Pucharu Świata 

w skokach narciarskich 
 19.45 Uwaga!

 20.00 Zielona mila - film obycza-
jowy, USA 1999, reż. Frank 
Darabont, wyk. Tom Hanks, 
David Morse, Bonnie Hunt, 
Michael Clarke Duncan, James 
Cromwell, Michael Jeter, Gra-
ham Greene, Doug Hutchison, 
Sam Rockwell

 23.50 Wojna Charliego Wilsona 
- film obyczajowy, USA, 
Niemcy 2007, reż. Mike Nichols, 
wyk. Tom Hanks, Julia Roberts, 
Philip Seymour Hoffman, Amy 
Adams, Ned Beatty, Emily Blunt

 2.00 MasterChef 
 3.30 Kwatery Hitlera
 4.30 Uwaga! 

 4.55 Paloma - serial
 5.55 Express - informacje 
 6.15 DeFacto 
 7.05 Gigantyczne konstrukcje 

według Hammonda
 8.05 Usterka 
 8.35 Orzeł czy Reszka 
 9.45 Express, Pogoda
 10.05 Gogglebox. Przed telewizorem
 11.15 Zamiana żon 
 12.20 Ciężarówką przez Stany
 13.25 99 - Gra o wszystko. VIP 
 14.30 Damy i wieśniaczki. PL 
 15.45 Express, Pogoda
 16.05 Gogglebox. Przed telewizorem
 17.05 Kossakowski. Wtajemniczenie
 17.45 Express, Pogoda
 18.05 MądrzeGotujemy z Kata-

rzyną Bosacką 
 18.10 Królowe życia - serial
 19.45 Express, Pogoda
 20.00 Damy i wieśniaczki. PL 
 21.00 Gogglebox. Przed telewizorem
 22.00 Down the road. Zespół 

w trasie - serial
 22.30 99 - Gra o wszystko. VIP
 23.30 Dżentelmeni i wieśniacy 
 0.30 Królowe życia - serial
 1.15 Ciężarówką przez Stany
 2.20 Fachowcy 
 3.00 Detektywi. Na zlecenie 

 5.05 Szkoła - serial
 6.05 Przystanek Bieszczady
 7.00 Tom i Jerry Show - animacja
 7.35 Beethoven VIII: Na tropie 

skarbu - film familijny, USA
 9.35 Ukryta prawda
 13.50 Szkoła moich koszmarów 

- film familijny, USA 2016
 15.45 Geosztorm - film katastro-

ficzny, USA 2017
 18.05 Grawitacja - film sci - fi, USA, 

Wielka Brytania 2013, reż. Alfonso 
Cuarón, wyk. Sandra Bullock, 
George Clooney, Ed Harris

 20.00 Kobieta - Kot - film przygo-
dowy, USA, Australia 2004, reż. 
Pitof, wyk. Halle Berry, Benjamin 
Bratt, Sharon Stone, Lambert 
Wilson, Frances Conroy

 22.20 Szczęki II - film sensacyjny, 
USA 1978, reż. Jeannot Szwarc, 
wyk. Roy Scheider, Lorraine 
Gary, Murray Hamilton, Joseph 
Mascolo, Collin Wilcox

 0.40 Pitch Perfect II - komedia, 
USA 2015, reż. Elizabeth Banks, 
wyk. Anna Kendrick, Rebel Wil-
son, Hailee Steinfeld

 3.00 NASA - archiwum tajemnic 

 6.00 Prawdziwe motywy - serial
 9.15 Kraina jutra - film przygo-

dowy, USA 2015, reż. Brad Bird
 11.40 Stare wygi - komedia, USA 

2009, reż. Walt Becker
 13.30 Trzej muszkieterowie - film 

przygodowy, Niemcy, Francja
 15.40 Wyścig szczurów - komedia, 

USA, Kanada 2001
 17.50 Dorwać Smarta - komedia, 

USA 2008, reż. Peter Segal
 20.00 Iluzja - film kryminalny, USA, 

Francja 2013, reż. Louis Leter-
rier, wyk. Jesse Eisenberg, 
Mark Ruffalo, Mélanie Lau-
rent, Michael Caine, Morgan 
Freeman, Woody Harrelson

 22.05 Zawrotna prędkość - film 
akcji, Francja 2017, reż. Antonio 
Negret, wyk. Ana de Armas, 
Freddie Thorp, Scott Eastwood, 

 0.00 13. dzielnica: Ultimatum 
- film akcji, Francja 2009, reż. 
Patrick Alessandrin, wyk. Cyril 
Raffaelli, Daniel Duval, David 
Belle, Philippe Torreton

 2.00 Dyżur
 3.00 Taki jest świat
 4.00 Następny proszę!

7.00 Przygody Merlina - serial 8.00 Ko-
misarz Rex - serial 10.00 Hudson i Rex 
- serial 11.55 Jak zostać kotem - kome-
dia 13.40 Bitwa pod Wiedniem - dramat 
historyczny 17.00 To nie ze mną - serial 
18.15 Poirot: Kurtyna - film kryminalny 
20.00 Niebiańska plaża - dramat przy-
godowy 22.30 Nie oddychaj - horror

6.30 Jak powstało życie - film dok. 
2008 8.30 Galileo 10.40 Nieustrasze-
ni bracia Grimm - film fantasy 13.05 
Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - film fanta-
sy 16.40 Łowca i Królowa Lodu - film 
fantasy 19.00 Łowcy Skarbów. Kto da 
więcej 20.00 Pasja - dramat historycz-
ny 22.40 Łowcy umysłów - thriller

6.00 Detektywi w akcji 7.00 Food Fac-
tory 8.00 Columbo 9.55 Ostatni smo-
kobójca - film fantasy 12.05 Ninja 
Warrior Polska 14.00 Policjantki i  Poli-
cjanci 19.00 Agenci. Biuro Detektywi-
styczne 21.00 Agenci NCIS: Los Ange-
les 23.00 Mordercza zaraza - horror, 
USA, 2006, reż. Hal Masonberg6.00 

Mundialowy Wieczór - 6.50 Mundial 
2022 - 1/4 finału 9.05 Mundial 2022 
- studio Katar 10.50 Biathlonowe hi-
storie (8) 11.05 Biathlon - PŚ, Hoch-
filzen  13.05 Mundial 2022 - Gole 1/4 
finału 13.45 Biathlon - PŚ, Hochfilzen 
- bieg pościgowy 15.30 Mundial 2022 
- 1/4 finału 17.40 Piłka ręczna męż-
czyzn - PGNiG Superliga 13.seria . Or-
len Wisła Płock - Łomża Industria Kiel-
ce 20.00 Mundial 2022 - po 1 finału 
- magazyn sportowy 22.00 Mundialo-
wy Wieczór - 23.00 Biathlon - PŚ, Ho-
chfilzen - sztafeta kobiet 0.20 Mundial 
2022 - 1 finału 2.30 Boks - Gala w Car-
son. J. Zapeda R. - Prograis

8.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Sestriere, 
Włochy 9.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, 
Val d’Isere 10.30 Narciarstwo Alpejskie. 
PŚ, Sestriere, Włochy Slalom kobiet
12.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Val 
d’Isere, Francja 13.30 Narciarstwo Al-
pejskie. PŚ, Sestriere 14.30 Skoki nar-
ciarskie. PŚ, Titisee - Neustadt 18.00 
Biegi narciarskie. PŚ, Beitostolen 19.00 
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Val d’Isere 
19.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Se-
striere  20.05 Skoki narciarskie. PŚ, Ti-
tisee - Neustadt 21.00 Biegi narciarskie. 
PŚ, Beitostolen 22.05 Narciarstwo Al-
pejskie. PŚ, Val d’Isere 23.00 Narciar-
stwo Alpejskie. PŚ, Sestriere

6.00 Disco Gramy 7.00 Drwale i  inne 
opowieści Bieszczadu 7.30 Z klimatem 
i z  pasją 8.00 Nasz nowy dom 9.00 
Trudne sprawy 14.00 Przyjaciółki 15.00 
Nasz nowy dom 16.00 Kabaret na ży-
wo. Nowy skŁAD 18.00 Komisarz Ma-
ma 19.00 Tatuśkowie 20.05 Wydarze-
nia 20.45 Underworld: Przebudzenie 
- horror sci - fi, USA, Kanada, 2012, reż. 
Mans Marlind, Björn Stein 22.45 Do-
da. 12 kroków do miłości 23.45 Świat 
według Kiepskich 0.45 #JesteśmyDla-
Dzieci 1.15 Interwencja 2.00 Wyda-
rzenia wieczorne 2.45 #JesteśmyDla-
Dzieci 3.15 Oblicza Ameryki 3.45 Piotr 
Rubik Koncert Wielkanocny 

6.00 SuperLudzie 7.00 SpongeBob 
Kanciastoporty 10.05 Artur ratuje 
Gwiazdkę - film anim. 12.20 Jak dłu-
go jeszcze? - komedia familijna 14.05 
Karate Kid 2 - film przygodowy 16.25 
Niesamowity Spider - Man 2 - film sci 
- fi 20.05 Karate Kid - film przygo-
dowy, USA, Chiny, 2010, reż. Harald 
Zwart, wyk. Jaden Smith, Jackie Chan, 
Taraji P. Henson, Wenwen Han 23.00 
Supersamiec - komedia, USA, 2007, 
reż. Greg Mottola, wyk. Jonah Hill, Mi-
chael Cera, Christopher Mintz - Plasse, 
Martha MacIsaac 1.30 Backdoor - wyj-
ście awaryjne 2.00 Polacy za granicą 
4.00 Nasz nowy dom 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 13.59 Serwis In-
fo 14.29 Serwis Info 14.53 Pogoda 
15.00 Debata Senior  15.29 Serwis In-
fo 15.54 Pogoda 16.00 Okiem Wiary 
- magazyn 16.29 Serwis Info 17.00 Te-
leexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.30 
Teleexpress na deser - 17.45 Serwis In-
fo 18.00 Panorama 18.18 Serwis Info 
18.25 Studio Zachód - magazyn 18.50 
INFO V4+ 19.05 Głębia ostrości 19.30 
Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 
20.13 Minęła 20ta 21.00 W pełnym 
świetle 21.24 Serwis Info 21.42 Po-
goda 21.50 Strefa starcia 23.00 INFO 
Wieczór 23.55 Serwis Info

15.00 Wieś - to też Polska 16.00 Infor-
macje dnia 16.10 Koncert życzeń 16.45 
Warkocz królewny Wisły 16.55 Słowo 
życia 17.00 Zostań Żołnierzem RP 17.15 
Muzyczne chwile 17.30 Sól Ziemi 17.55 
Poczet Wielkich Polaków 18.00 Anioł 
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Roz-
mowy niedokończone 19.25 Święty na 
każdy dzień 19.30 Moja katolicka rodzi-
na 20.00 Informacje dnia 20.20 Róża-
niec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 
Retrospekcja 21.45 Stan Bezpieczeń-
stwa Państwa 21.55 Święty na każdy 
dzień 22.00 Pamięć Sybiru 23.00 Jak my 
to widzimy 23.30 Tam, gdzie Bóg płacze 

9.15 Teatr dla Dzieci - Kopciuszek 10.10 
Angielskie śniadanie  - serial 11.15 
Trzeci punkt widzenia 12.00 Dwa ży-
cia Rotmistrza Majchrowskiego 12.50 
Lion. Droga do domu - dramat 14.55 
Wędrowiec Polski - Kraków 15.35 Hy-
brydy. 65 lat - koncert 16.50 Zaginione 
- odnalezione - magazyn 17.15 Tomasz 
Stańko i Kroke - koncert 18.45 Tomasz 
Stańko - koncert solo 19.10 Niedziela 
z… 20.00 Moje córki krowy - film oby-
czajowy 21.35 Informacje kulturalne 
22.00 Ensemble Kompopolex - kon-
cert 22.55 Trzeci punkt widzenia 23.35 
Zabicie świętego jelenia, Irlandia, USA 
1.50 Wędrowiec Polski - Kraków 

 6.00 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka 
- Polska poezja w piosence

 6.35 Wojna domowa (7) - Polski 
joga - serial

 7.05 Wojna domowa (8) - Wizyta 
starszej pani - serial

 7.55 Pytanie na śniadanie
 11.10 Zoom Polonii
 11.20 Powroty - /108/ - magazyn
 11.40 Misja Zambia - Ktoś nad 

tym czuwa 
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.50 Słowo na niedzielę
 13.00 Transmisja Mszy Świę-

tej z parafii Bożego Ciała 
w Warszawie

 14.15 Wojna domowa (9) - Dzień 
matki - serial

 15.00 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Rozum 

 15.30 Polacy to wiedzą! (25)
 15.55 Zoom Polonii
 16.00 20. Konkurs Piosenki Euro-

wizji dla Dzieci Erywań 2022 
 18.35 Co dalej? - O tym mówi świat 
 19.10 Informacje kulturalne
 19.25 Zoom Polonii
 19.30 Wiadomości, Pogoda, Sport
 20.20 Ojciec Mateusz (357) - Młot 

na czarownice - serial
 21.15 Ostatni prom - dramat, Polska 

reż. Waldemar Krzystek, wyk. 
Krzysztof Kolberger, Agnieszka 
Kowalska, Dorota Segda

 22.50 Program rozrywkowy
 23.25 Słownik polsko@polski
 0.00 Midnight News
 0.35 Wniebowzięci - film TVP
 1.25 Zoom Polonii

 6.15 Zawodowi handlarze - pro-
gram motoryzacyjny

 6.50 Nowa Maja w ogrodzie 
 7.15 Kuchenne rewolucje 25
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.30 Naprawy nie do naprawy 2 

- program motoryzacyjny
 12.05 Kubańska klasyka Patryka 

Mikiciuka
 12.30 Miasto Kobiet 
 13.15 Na Wspólnej Omnibus - serial
 14.40 Top Model
 15.55 Między nami kobietami 

- program lifestylowy
 16.20 Wojny samochodowe - pro-

gram motoryzacyjny
 17.05 Doradca smaku
 17.10 Najlepsze samochody 

wszech czasów 
 17.35 Kto tu mieszka? - program 

rozrywkowy
 18.10 Gwiazdy prywatnie 2
 18.35 Między nami kobietami 
 19.00 Fakty - program informacyjny
 19.25 Najpiękniejsza muzyka 

filmowa
 19.40 Pogoda
 19.45 Uwaga! 
 20.00 Kuchenne rewolucje 
 20.45 Miasto Kobiet 
 21.30 Doradca smaku
 21.35 Dobra robota 2 - program 

obyczajowy
 22.20 Totalne remonty Szelągow-

skiej - program rozrywkowy
 23.05 Jestem z Polski
 23.50 Śledztwa na rajskich 

wyspach 2 - serial
 0.40 Śledztwa na rajskich 

wyspach 2 - serial
 1.30 Dzień Dobry TVN - magazyn
 4.15 Fakty, Pogoda

 7.00 Maryla Rodowicz i jej gita-
rzyści - koncert

 8.00 Nabożeństwo ewangelickie 
 9.05 Od ucha do ucha - Teatr dla 

Dzieci - Kopciuszek - spektakl
 10.10 Robin z Sherwood (15) - Syn 

Herne’a - serial
 11.15 Trzeci punkt widzenia
 12.00 Dwa życia Rotmistrza Maj-

chrowskiego - film dok.
 12.50 Lion. Droga do domu - dra-

mat, Australia, USA
 14.55 Wędrowiec Polski - Kraków 
 15.35 Hybrydy. 65lat - koncert
 16.50 Zaginione - odnalezione 
 17.15 Niedziela z… muzyką Toma-

sza Stańko
 18.05 Niedziela z…muzyką Toma-

sza Stańki - Tomasz Stańko 
i Kroke

 18.45 Tomasz Stańko - koncert solo
 19.10 Niedziela z…
 20.00 Moje córki krowy - film oby-

czajowy, Polska, reż. Kinga 
Dębska, wyk. Agata Kulesza, 
Gabriela Muskała, Marian 
Dziędziel, Marcin Dorociński

 21.35 Informacje kulturalne
 22.00 Scena muzyczna - Ensemble 

Kompopolex - koncert
 22.55 Trzeci punkt widzenia
 23.35 Zabicie świętego jelenia 

- thriller, Irlandia, USA
 1.50 Wędrowiec Polski - Kraków 
 2.30 Teraz animacje! - Super 

Rzecz - film anim.
 2.40 Teraz animacje! - Kaprysia 

- film anim.
 2.55 Legendy Rocka - Soul Crooners
 3.40 Legendy Rocka - Country 
 4.20 Informacje kulturalne
 5.15 Podróże z historią - cykl dok.

 6.45 Był taki dzień - 11 grudnia 
 6.55 Biblia - Mojżesz, cz. 2 - serial
 8.00 Liturgia greckokatolicka 

z Archikatedry w Przemyślu 
 9.05 W pustyni i w puszczy (2) 

- Chartum - serial
 10.00 Informacje kulturalne
 10.20 W kotle historii - Gębą 

i ręką. Polski sobór w Kon-
stancji - magazyn

 10.55 Przestrzeń pamięci 
- Muzeum Ks. Jerzego 
Popiełuszki - magazyn

 11.25 Południowa Hiszpania z lotu 
ptaka - serial dok.

 12.25 Klejnoty Alp, wielkie jeziora 
Włoch (4) - Lugano - serial dok.

 13.25 Wojownicy czasu - „Gotuj 
się!”, czyli żołnierska kuchnia 

 14.05 Prywatna wojna Murphy’ego 
- dramat wojenny, USA

 15.55 W Polskę jedziemy - magazyn
 16.30 Giganci historii - Józef Mac-

kiewicz i jego Wilno - teleturniej
 17.25 Przygody pana Michała (9, 10) 

- serial
 18.30 Historia Mediów - Media 

story - Drugi obieg - magazyn
 19.00 Drugie życie Bristol Scouta 

- film dok.
 20.05 Śniadanie w Wannsee 

- film dok.
 21.20 Brunet wieczorową porą 

- komedia kryminalna, Polska, 
reż. Stanisław Bareja, wyk. 
Krzysztof Kowalewski, Bożena 
Dykiel, Wojciech Pokora

 23.05 Polscy. Seryjni (7) - Tadeusz 
Ołdak - cykl dok.

 0.00 Dien Bien Phu - dramat 
wojenny, Francja

 2.20 Szerokie tory - reportaż

 6.00 Jaś Fasola
 6.30 Jak powstało życie - film dok. 
 8.30 Galileo 
 10.40 Nieustraszeni bracia Grimm 

- film fantasy, USA, Czechy, 
Wlk. Brytania, 2005, reż. Terry 
Gilliam, wyk. Matt Damon, 
Heath Ledger, Peter Stormare

 13.05 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 
- film fantasy, USA, Nowa 
Zelandia, 2014, reż. Peter Jack-
son, wyk. Ian McKellen, Martin 
Freeman, Richard Armitage

 16.40 Łowca i Królowa Lodu - film 
fantasy, USA, 2016, reż. Cedric 
Nicolas - Troyan, wyk. Chris 
Hemsworth, Charlize Theron, 
Jessica Chastain, Emily Blunt

 19.00 Łowcy Skarbów. Kto da więcej
 20.00 Pasja - dramat historyczny, 

USA, 2003, reż. Mel Gibson, 
wyk. James Caviezel, Maia 
Morgenstern, Monica Bellucci

 22.40 Łowcy umysłów - thriller, 
USA, Wlk. Brytania, Holandia, 
2004, reż. Renny Harlin, wyk. 
Val Kilmer, Jonny Lee Miller

 0.55 Wielkie tajemnice historii
 2.45 Ucho Prezesa

6.00 Telesprzedaż 7.05 Koncert ży-
czeń 8.50 Muzyczne dzień dobry 9.30 
Muzyczne dzień dobry 10.00 Muzycz-
ne podróże 11.00 Przy muzyce po ślą-
sku 11.35 Szlagroteka 12.15 Spotkanie 
z  balladą 13.25 Spotkanie z  balladą 
14.30 Śląska karuzela -  program mu-
zyczny 16.00 Koncert życzeń 17.50 
Szlagierowa lista 19.45 Koncert w TVS 
21.45 Film fabularny 23.35 Koncert 
życzeń 1.20 Śląska karuzela - program 
muzyczny 2.45 Pasmo ciekawostek 
-  program popularnonaukowy 4.15 
Śląska karuzela -  program muzyczny 
5.20 Pasmo ciekawostek -  program 
popularnonaukowy

6.00 Serwis informacyjny 7.15 Kadr na 
kino 7.30 Serwis informacyjny 7.50 As 
Strefy Kibica 8.00 Serwis informacyjny 
8.35 Strefa Kibica - Zima 9.00 Serwis 
informacyjny PASMO „NIEDZIELA NA 
ŻYWO” 10.45 Kawa na ławę 11.55 Loża 
prasowa 12.50 Ewa Ewart poleca 14.00 
Serwis informacyjny 15.50 Kadr na kino 
16.00 Fakty po południu PASMO „WIE-
CZÓR” 18.00 Serwis informacyjny 18.35 
Ranking Mazura 19.15 Serwis informa-
cyjny 19.20 Fakty po Faktach 20.00 Ka-
wa na ławę 21.00 Loża prasowa 22.00 
Szkło kontaktowe 23.00 Dzień po dniu 
23.40 Strefa Kibica - Zima PASMO 
„PROGRAM POWTÓRKOWY”

7.00 Przygody Merlina s. 1 8.00 Komisarz 
Rex s. 4 10.00 Hudson i Rex s. 1 11.55 Jak 
zostać kotem - komedia, Francja, Kanada, 
Chiny 13.40 Bitwa pod Wiedniem - dra-
mat historyczny, Polska, Włochy 17.00 To 
nie ze mną - serial 18.15 Poirot: Kurtyna 
- film kryminalny, Wlk. Brytania 20.00 Nie-
biańska plaża - dramat przygodowy, USA, 
Wlk. Brytania 22.30 Nie oddychaj - horror, 
USA 0.10 Ostatnie dni na Marsie - horror 
sci - fi, Irlandia, Wlk. Brytania

6.00 Detektywi w akcji 7.00 Food Facto-
ry 8.00 Columbo 9.55 Ostatni smokobój-
ca - film fantasy, Wlk. Brytania, 2016 12.05 
Ninja Warrior Polska 14.00 Policjantki i Po-
licjanci 15.00 Policjantki i  Policjanci 16.00 
Policjantki i Policjanci 17.00 Policjantki i Po-
licjanci 18.00 Policjantki i  Policjanci 19.00 
Agenci. Biuro Detektywistyczne 21.00 
Agenci NCIS: Los Angeles 23.00 Morder-
cza zaraza - horror, USA, 2006 0.55 Włat-
cy móch 2.25 Ucho Prezesa

9.00 Klub Winx 10.00 Bitwa tiktokerów 
10.30 E-miłości 11.00 Rozbitkowie - serial 
12.00 To nie tak miało być - serial 13.55 
Był sobie złodziej - serial 14.55 Tata do 
pary - komedia, Niemcy 2011 17.35 Tata 
do pary 2 - komedia, Niemcy 2013 20.00 
Po drugiej stronie korytarza - thriller, USA 
2009 22.00 Nocny pociąg do Lizbony 
- thriller, Szwajcaria//Niemcy/Portuga-
lia 2012 0.15 Na osi 1.00 Latający chłopcy 
- film przygodowy, USA 2008

16.45 Express Regionów 17.00 Senior 
na fali 17.30 Telezwierz 17.45 Dlaczego 
krowa… 18.00 CREDO 18.20 Czy o tym 
wiecie 18.30 Aktualności 18.53 Wiado-
mości sportowe 19.05 Magazyn Meteo 
19.10 Dej pozór 19.50 Z historią w tle 
20.00 Trzciny, ryby i grzyby 20.25 Mię-
dzy tajemnicami. Różaniec 20.30 Śnia-
danie samorządowe 21.00 Między sło-
wami 21.25 Dziennik Regionów 21.30 
Aktualności 21.37 Sport weekend 21.45 
Dziennik Regionów 22.00 Studio LOT-
TO 22.10 Kryminalna Siódemka Extra 
22.30 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
wie 23.00 Regionalny Magazyn Sporto-
wy 23.25 Piosenka dla Ciebie

6.00 Tarapaty 2 - film przygodowy, Pol-
ska 7.50 Lekarstwo na miłość - kome-
dia, Polska 9.55 To nie ze mną - serial 
10.25 To nie ze mną - serial 11.00 Cu-
downe lato - komedia obyczajowa, 
Polska 13.00 Co lubią tygrysy - kome-
dia, Polska 14.50 Party przy świecach 
- komedia obyczajowa, Polska 16.00 
Zamknąć za sobą drzwi - film sensa-
cyjny, Polska 17.50 Ambassada - ko-
media, Polska 20.00 Big Love - me-
lodramat, Polska 22.00 7  minut - film 
sensacyjny, Polska 0.05 Król życia - ko-
media, Polska 2.05 Ciało - komedia, 
Polska 4.20 Nieruchomy poruszyciel 
- thriller, Polska

7.45 Mój rok z Salingerem - dramat, Ir-
landia, Kanada 2020 9.30 Ale krót-
kie: Raisa 10.00 Jane według Charlot-
te - dok. 11.45 Mój tydzień z  Marilyn 
- dramat biograficzny, Wlk. Brytania, 
USA 2011 13.35 Po prostu przyjaźń - ko-
media, Polska 2017 16.00 Kupiliśmy zoo 
- komediodramat, USA 2011 18.15 Kino 
Mówi: Młodzi - Do jutra - dramat, Fran-
cja, Iran, Katar 2022 20.10 Premiera: Ve-
ra 11 (6) - serial 21.55 Matthias i Maxime 
- dramat, Kanada 2019 0.05 Syn Szaw-
ła - dramat, Węgry 2015 2.00 Krafftów-
na w krainie czarów - film dok. 3.30 Lo-
ve Machines - kr. metr. 4.05 Kiler  - ów 
2 - óch - komedia, Polska 1999 

6.10 Znaki - serial 7.20 The Good Doc-
tor  IV - serial 9.15 Tajemnicze barwy 
Sycylii - serial 10.25 Nowe życie - serial 
11.25 A.X.L. - film przygodowy, USA 
2018 13.25 50 pierwszych randek - ko-
media romantyczna, USA 2004 15.23 
AXN PlayWatch 2022 15.30 Hitch: 
Najlepszy doradca przeciętnego face-
ta - komedia romantyczna, USA 2005 
17.55 AXN PlayWatch 2022 18.00 Salt 
- thriller, USA 2010 20.00 W pogoni za 
zemstą - film akcji, USA 2010 22.00 
Blackway - thriller, USA 2015 23.55 
Kiedy dzwoni nieznajomy - horror, 
USA 2006 1.50 Znaki - serial 3.50 Zna-
ki II - serial 4.55 Znaki II - serial

6.15 DeFacto 7.05 Gigantyczne kon-
strukcje według Hammonda 8.05 
Usterka 8.35 Orzeł czy Reszka 9.45 
Express 10.05 Gogglebox. Przed tele-
wizorem 11.15 Zamiana żon 12.20 Cię-
żarówką przez Stany 13.25 99 - Gra 
o wszystko. VIP 14.30 Damy i wieśniacz-
ki. PL 15.45 Express 16.05 Gogglebox. 
Przed telewizorem 17.05 Kossakowski. 
Wtajemniczenie 17.45 Express 18.05 
MądrzeGotujemy z Katarzyną Bosac-
ką 18.10 Królowe życia - serial 19.45 
Express 20.00 Damy i wieśniaczki. PL 
21.00 Gogglebox. Przed telewizorem 
22.00 Down the road. Zespół w trasie 
- serial 22.30 99 - Gra o wszystko. VIP

7.04 Silesia Flesz 7.14 Koncert TVS 8.47 
Rokolinowy świat 9.17 Perły Śląska 9.47 
Szlagierowa biesiada 11.20 Telesprze-
daż szlagierowa 11.40 Program kulinar-
ny 12.05 Szlagierowa lista 13.38 Koncert 
życzeń 14.36 Perły Śląska 15.01 Śląska 
karuzela 15.46 Szlagroteka 16.11 Tury-
ści 16.36 Silesia Flesz 16.41 Koncert ży-
czeń 17.39 Rokolinowy świat 18.09 Na 
dwóch kołach/SUPERSKI 18.34 Aka-
demia NOSPR 18.59 Przebojowe smaki 
Mariusza Kalagi 19.44 Kopalnia histo-
rii 20.09 Silesia Flesz 20.19 Koncert TVS 
21.52 Szlagierowa biesiada 23.25 Pro-
gram kulinarny 0.00 Akademia NOSPR 
0.25 Przebojowe smaki Mariusza Kalagi

6.00 Ktoś cię obserwuje - serial 9.00 Wiel-
ki napad na pociąg: Opowieść gangstera, 
Wlk. Brytania 2013 10.55 Królik bez uszu 2, 
Niemcy 2013 13.25 Wesoły ambulans - se-
rial 14.00 Zagadkowa niedziela 16.00 Nasz 
brat idiota, USA 2011 17.50 Uśmiechnij sie 
18.00 Telesprzedaż 21.00 Łajdackie nasie-
nie, USA 2014 23.10 Miłe rozmowy 23.25 
Morderstwo mojej matki, USA 2018 1.10 
Autostrada do nieba - serial
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 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 7.30 Studio Raban - magazyn
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.35 Ranczo s.VIII (101) - Grecy 

i Bułgarzy - serial
 9.35 Komisarz Alex (102) 

- Feralna impreza - serial
 10.30 Ojciec Mateusz (1) - serial 
 11.25 Kasta - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Magazyn Rolniczy
 12.55 Kamery wśród zwierząt
 14.00 Wspaniałe stulecie (157) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Alarm! - magazyn
 15.35 Gra słów. Krzyżówka - /640/
 16.05 Przysięga (764) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (4062) - telenowela
 18.20 Kasta - Gra o wszystko - serial
 19.00 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.30 Wiadomości, Pogoda, Sport
 20.15 Alarm! - magazyn
 20.30 Leśniczówka (622) - serial
 21.00 Teatr Telewizji - Konrad
  Wallenrod - spektakl 

teatralny, reż. Jerzy Machow-
ski, wyk. Karol Pocheć, Marta 
Żmuda - Trzebiatowska, 
Marek Barbasiewicz, Dariusz 
Biskupski, Edyta Januszewska, 
Alicja Karluk, Lech Mackiewicz

 22.30 Paszporty wolności - Gala
 0.00 Podwójne uderzenie - film 

fabularny, USA, reż. Sheldon 
Lettich, wyk. Jean Claude Van-
Damme, Geoffrey Lewis

 2.00 S. W. A. T. - Jednostka spe-
cjalna. s.II (43 - 44) - serial

 4.55 Na sygnale (256) - serial
 5.25 M jak miłość (1675) - serial
 6.20 Wadowickie spotkania ze 

Świętym Janem Pawłem II 
 6.55 Rodzinka.pl s.XI (225) - serial
 7.30 Pytanie na śniadanie 
 11.15 Rodzinka.pl s.V (129) - serial
 11.50 Barwy szczęścia (2711) - serial
 12.25 Koło fortuny - teleturniej
 13.05 Paszporty Wolności. Wizy-

tówki - Wojciech Stawi-
szyński (9) - cykl dok.

 13.15 Zranione ptaki (183) - serial
 14.05 Va Banque - teleturniej
 14.35 Na sygnale (320) - serial
 15.10 Wydział kryminalny 

Kitzbühel (104) - serial
 16.00 Koło fortuny - teleturniej
 16.35 Familiada - teleturniej
 17.15 Zakazany owoc (112) - serial
 18.00 Panorama
 18.20 Va Banque - teleturniej
 18.45 Zranione ptaki (184) - serial
 19.30 Barwy szczęścia (2711 - 2712) 

- serial
 20.40 Kulisy serialu
 20.55 M jak miłość (1692) - serial
 21.55 Izabela, królowa Hiszpanii (13) 

- serial
 22.45 Paszporty Wolności. Wizy-

tówki - Sławomir Hanusz 
Kretkowski (10) - cykl dok.

 22.55 Niemcy. Fatalne zauroczenie 
- film dok.

 0.00 Walc w alejkach - film oby-
czajowy, Niemcy, reż. Thomas 
Stuber, wyk. Franz Rogowski, 
Sandra Hüller, Peter Kurth

 2.15 O mnie się nie martw s.X (5) 
- serial

 3.15 Kochając Pabla, nienawi-
dząc Escobara - dramat

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.40 Malanowski i Partnerzy
 9.40 Sekrety rodziny
 10.40 Dlaczego ja?
 11.40 Gliniarze
 12.50 Wydarzenia
 13.20 Interwencja
 13.40 Trudne sprawy
 14.40 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
 19.25 Gość Wydarzeń

 20.00 MEGA HIT - Uprowadzona 3 
- film sensacyjny, Francja, 2014, 
reż. Olivier Megaton, wyk. Liam 
Neeson, Forest Whitaker, Famke 
Janssen, Maggie Grace

 22.20 Pewnego razu… w Holly-
wood - komediodramat, USA, 
Wielka Brytania, Chiny, 2019, 
reż. Quentin Tarantino, wyk. 
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie, Emile Hirsch

 2.00 8 MM/Osiem milimetrów 
- thriller, USA, Niemcy, 1999, reż. 
Joel Schumacher, wyk. Nicolas 
Cage, Joaquin Phoenix, James 
Gandolfini, Peter Stormare

 4.40 Disco Gramy

 5.55 Uwaga! 
 6.10 Ukryta prawda
 7.05 Kuchenne rewolucje - pro-

gram kulinarno - rozrywkowy
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.40 Doradca smaku 
 11.50 Ukryta prawda
 12.55 Tajemnice miłości 
 14.00 Ukryta prawda
 16.10 Ten moment 
 16.45 Kuchenne rewolucje - pro-

gram kulinarno - rozrywkowy
 17.55 Ukryta prawda
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.55 Uwaga! 
 20.10 Doradca smaku
 20.15 Na Wspólnej - serial
 20.55 Milionerzy 
 21.35 Totalne remonty Szelągow-

skiej

 22.40 Inwazja - film sci - fi, USA, 
Australia 2007, reż. Oliver Hir-
schbiegel, wyk. Nicole Kidman, 
Daniel Craig, Jeremy Northam, 
Jackson Bond, Jeffrey Wright, 
Veronica Cartwright

 0.35 Co za tydzień - magazyn 
 1.15 Bates Motel - serial
 2.20 Kuchenne rewolucje - pro-

gram kulinarno - rozrywkowy
 3.20 Uwaga! 
 3.40 Zamieszkać na plaży 
 4.10 Recepta na stary dom 
 4.40 Jak to jest zrobione - serial

 5.00 Kossakowski. Wtajemniczenie
 5.30 Nauka jazdy 
 6.00 Express - informacje 
 6.15 Królowe życia - serial
 6.55 Ukryta prawda
 7.55 Szpital - program obyczajowy
 8.55 Szpital - program obyczajowy
 9.55 Damy i wieśniaczki. Ukraina 
 10.55 Ukryta prawda
 11.55 SOS. Ekipy w akcji 
 12.55 Ukryta prawda
 13.55 Piękna i bystrzak. Australia 
 15.15 Królowe życia - serial
 15.45 Express, Pogoda
 16.05 DeFacto 
 16.35 Gogglebox. Przed telewizorem
 17.45 Express, Pogoda
 18.03 Raport smogowy
 18.05 Usterka 
 18.35 Złomowisko PL 
 19.45 Express, Pogoda
 20.05 Zamiana żon 
 21.10 Rzeczy, których nie nauczył 

mnie ojciec - serial
 21.45 Express, Pogoda
 22.00 Gogglebox. Przed telewizorem
 0.05 Nic do ukrycia 
 1.05 Orzeł czy Reszka 
 2.05 Fachowcy 
 2.50 Sędzia Anna Maria Weso-

łowska 

 4.50 Szkoła - serial
 6.45 40 kontra 20
 7.45 Ukryta prawda
 10.50 Opowieści małżeńskie 
 11.50 Zagadki losu 
 12.50 Ten moment 
 13.55 Rozwód. Walka o wszystko 
 14.55 Tajemnice miłości 
 15.55 Ukryta prawda
 16.55 Zagadki losu 
 17.55 Opowieści małżeńskie 
 19.00 Papiery na szczęście - serial
 20.00 40 kontra 20
 21.00 Na granicy - film sensacyjny, 

Polska 2016, reż. Wojciech 
Kasperski, wyk. Marcin Doro-
ciński, Andrzej Chyra, Andrzej 
Grabowski, Bartosz Bielenia, 
Kuba Henriksen

 23.10 Geosztorm - film katastro-
ficzny, USA 2017, reż. Dean 
Devlin, wyk. Gerard Butler, Jim 
Sturgess, Abbie Cornish, Ale-
xandra Maria Lara, Daniel Wu, 
Andy Garcia, Ed Harris

 1.15 NASA - archiwum tajemnic
 3.15 NASA - archiwum tajemnic 
 4.15 Druga strona medalu 

 6.00 Kobra - oddział specjalny 
 8.00 Lombard: Życie pod zastaw
 10.00 Prawdziwe motywy - serial
 11.00 Rodzinny interes - serial
 13.00 Lombard: Życie pod zastaw
 14.00 Rodzinny interes - serial
 15.00 Lombard: Życie pod zastaw
 16.00 Prawdziwe motywy - serial
 18.00 Lombard: Życie pod zastaw
 20.00 Najwyższy wyrok - film akcji, 

USA 2012, reż. Keoni Waxman, 
wyk. Ian Robison, Michael 
Paré, Steve Austin, Steven 
Seagal

 22.00 Zabójcze polowanie - thril-
ler, Kanada 2010, reż. Keoni 
Waxman, wyk. Eric Roberts, 
Gary Daniels, Michael Hogan, 
Steve Austin

 0.00 Hansel i Gretel: Łowcy cza-
rownic - film fantasy, USA 
2013, reż. Tommy Wirkola, 
wyk. Derek Mears, Famke 
Janssen, Gemma Arterton, 
Jeremy Renner, Joanna Kulig, 
Pihla Viitala

 2.00 Taki jest świat
 3.00 Lombard: Życie pod zastaw
 4.00 Menu na miarę

9.25 Allo, Allo - serial 10.00 Bibliotekarze 
- serial 11.50 Diabli nadali - serial 12.50 
Katastrofy w przestworzach 15.05 Zna-
ki destrukcji - film sci - fi 17.00 Szpital 
New Amsterdam - serial 18.00 Wojny 
magazynowe 19.00 Łowcy okazji 20.00 
Oddział Delta 2 - film sensacyjny 22.25 
Głośne Hity: Panama - film akcj

9.50 Agenci. Biuro Detektywistyczne 
10.50 Anatomia głupoty 11.55 Sędzia 
Judy 13.55 STOP Drogówka 16.00 Poli-
cjantki i Policjanci 17.00 Łowcy Skarbów. 
Kto da więcej 19.00 Policjantki i Policjanci 
20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 
21.00 Ulepszenie - film sci - fi 23.05 Nie-
uchwytny cel 2 - film kryminalny 

10.00 Kobra - oddział specjalny 11.05 
Galileo 12.05 Miodowe lata 14.00 Poli-
cjantki i Policjanci 15.00 Detektywi w ak-
cji 16.00 Medicopter 117 17.05 Miodowe 
lata 19.00 Galileo 21.00 CSI. Kryminalne 
zagadki Nowego Jorku 22.00 CSI. Kry-
minalne zagadki Nowego Jorku 23.00 
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 

6.45 Mundial 2022 - po 1/4 finału 
11.00 PN - Mundial 2022 - najlepsze 
mecze 11.55 PN - Mundial 2022 - naj-
lepsze mecze 12.50 PN - Mundial 2022 
- najlepsze mecze 13.40 PN - Mun-
dial 2022 - najlepsze mecze 14.40 
PN - Mundial 2022 - najlepsze mecze 
15.50 PN - Mundial 2022 - najlepsze 
mecze 16.50 PN - Mundial 2022 - naj-
lepsze mecze 17.55 Piłka ręczna męż-
czyzn - PGNiG Superliga 20.00 Mun-
dial 2022 - przed 1 finału - magazyn 
sportowy 22.00 Mundialowy Wieczór 
- 23.00 Biathlon - PŚ, Hochfilzen - bieg 
pościgowy kobiet 23.50 Biathlon - PŚ, 
Hochfilzen - sztafeta kobiet 

8.35 Snooker. Scottish Open 10.15 Te-
nis. Diriyah Cup, Diriyah, Arabia Saudyj-
ska Finał 11.45 Golf. The Match, Pelican 
Golf Club w Belleair, Stany Zjednoczone
13.00 The Minute 13.05 Snooker. Scot-
tish Open, Home Nations Series, Llan-
dudno, Wielka Brytania Finał 13.45 
Snooker. English Open, Home Na-
tions Series, Brentwood, Wielka Bry-
tania 1. runda 18.00 JUDO. Judo show 
19.00 Biegi narciarskie. PŚ, Beitostolen, 
Norwegia Sztafeta mieszana 4x5  km 
19.45 Snooker. English Open, Home 
Nations Series, Brentwood, Wielka Bry-
tania 1.  runda 0.00 Skoki narciarskie. 
PŚ, Titisee - Neustadt

6.00 Disco Gramy 7.00 Drwale i  inne 
opowieści Bieszczadu 7.30 Ewa gotuje 
8.00 Trudne sprawy 9.00 48h. Zaginie-
ni 10.00 Na ratunek 112 10.30 Sekrety 
rodziny 11.30 Dlaczego ja? 12.30 Nasz 
nowy dom 13.30 Świat według Kiep-
skich 15.00 Trudne sprawy 16.00 Nasz 
nowy dom 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
48h. Zaginieni 19.00 Gliniarze 20.05 
Wydarzenia 21.00 Gliniarze 22.00 Dla-
czego ja? 23.00 Świat według Kiep-
skich 0.00 Malanowski i Partnerzy 1.00 
Zdrady 2.00 Wydarzenia wieczorne 
2.45 #JesteśmyDlaDzieci 3.15 Echo la-
su 3.45 Trans World Sport 4.45 Super-
Ludzie 5.15 Gliniarze 5.45 Telezakupy 

6.00 SuperLudzie 6.30 Psi patrol 8.30 
Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 10.00 
Wydarzenia 24 10.30 Nasz nowy dom 
11.30 Chirurdzy 12.30 Świat według 
Kiepskich 14.15 Hell’s Kitchen - Piekiel-
na Kuchnia 15.50 Wydarzenia 16.10 
Więcej wydarzeń 16.20 Gość Wyda-
rzeń  24 16.55 Nasz nowy dom 17.55 
Nasz nowy dom 19.00 Świat według 
Kiepskich 20.00 Święty - serial 20.40 
Norbit - komedia 22.50 Hot Shots  II 
- komedia sensacyjna 0.45 Kabareto-
wa Ekstraklasa 1.00 Polacy za granicą 
2.00 Tatuśkowie 3.00 Tatuśkowie 4.00 
Nasz nowy dom 5.00 Na ratunek  112 
5.30 Świat według Kiepskich 

5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 13.59 Serwis Info 
14.29 Serwis Info 14.49 Pogoda 14.59 
Serwis Info 15.29 Info Dzień 16.45 IN-
FO Kultura 16.49 Rodzina i praca 17.00 
Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 
17.30 O co chodzi 18.00 Panorama 
18.19 Serwis Info 18.37 O tym się mó-
wi 19.15 INFO Kultura 19.20 O tym się 
mówi 19.30 Wiadomości 19.58 Gość 
Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00 
Nie da się ukryć 21.20 Serwis Info 21.41 
Pogoda 21.50 W tyle wizji 22.25 Serwis 
Info 22.30 W tyle wizji Extra 23.00 IN-
FO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Serwis 
Info 0.03 Wiadomości 

16.00 Informacje dnia 16.10 Sanktuaria 
polskie 16.30 Porady Medyczne Boni-
fratrów 16.55 Muzyczne chwile 17.00 
Świadkowie 17.30 Na łowy 17.55 Po-
czet Wielkich Polaków 18.00 Anioł Pań-
ski 18.05 Informacje dnia 18.15 Roz-
mowy niedokończone 19.25 Święty 
na każdy dzień 19.30 Opowieści Theo 
19.45 Modlitwa z telefonicznym udzia-
łem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Mojżesz - 10  przykazań 22.50 Mu-
zyczne chwile 23.00 Guadaloupe - ży-
wy obraz 23.55 Święty na każdy dzień

7.00 Muzyczne poranki 7.20 Infor-
macje kulturalne 7.50 Co dalej? 8.35 
Wydarzenie aktualne 9.05 Popiół 
i diament - dramat 11.00 Jan Serce 
- Kalina - serial 12.45 Reżyserzy - Vin-
cente Minnelli 4 sezon 2 - cykl dok. 
13.50 Za Króla Krakusa - film anim. 
14.15 Informacje kulturalne 14.40 Um-
berto D. - dramat 16.25 Powrót do 
Cranford - serial 17.30 Trzeci punkt 
widzenia 18.10 Winnetou - I - Złoto 
Apaczów - serial 20.00 Kino Mocnych 
Wrażeń - Czas Apokalipsy, USA 22.35 
Informacje kulturalne 23.00 Ensemble 
Kompopolex - koncert 0.00 Syberiada 
polska - dramat 

 6.00 Polacy to wiedzą! (25) 
- teleturniej

 6.30 Byłem głodny - daliście mi jeść
 6.50 Rok 1982. Kalendarium (42) 
 7.00 Okrasa łamie przepisy 

- Domowe keczupy
 7.30 Pytanie na śniadanie 
 10.35 Panorama
 10.40 Pytanie na śniadanie
 11.10 Przystanek Ameryka - /66/
 11.30 Barwy szczęścia (2668) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.15 Stulecie Winnych (50) - serial
 13.05 Ojciec Mateusz (357) - Młot 

na czarownice - serial
 14.00 Wirtuozi V4+. Międzynaro-

dowy talent show 2022, cz. 2
 16.00 Leśniczówka (453) - serial
 16.30 Barwy szczęścia (2668) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.20 Słownik polsko@polski
 17.55 INFO V4+
 18.15 Polacy Światu - magazyn
 18.30 Informacje kulturalne
 18.45 Czym żyje świat
 19.05 Gra słów. Krzyżówka - /634/
 19.30 Wiadomości, Pogoda, Sport
 20.20 Ludzie i bogowie (4) 

- Kuzyn diabła - serial
 21.10 Ludzie i bogowie (5) - Trzej 

muszkieterowie - serial
 22.05 Polonia 24
 22.35 100 pytań do… Wandy Rut-

kiewicz
 23.15 Zezem - Pęd do wiedzy - serial
 23.30 Leśniczówka (453) - serial
 0.00 Midnight News
 0.35 Gra słów. Krzyżówka - /634/
 1.00 Ola Polonia - Polacy w Brazylii 

i Ameryce Południowej - /107
 1.20 Polacy Światu - magazyn

 6.15 Druga szansa - serial
 7.05 Szpital - serial
 7.50 Wszystkiego słodkiego
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.35 Nowa Maja w ogrodzie 
 12.00 Zakochani po uszy 2 - serial
 12.25 Opowieści małżeńskie 2 

- serial
 13.10 Ukryta prawda
 13.55 Kuchenne rewolucje 
 14.40 Druga szansa - serial
 15.30 Papiery na szczęście - serial
 15.55 Jak siostry - program dok.
 16.20 Szpital - serial
 17.05 Opowieści małżeńskie 2 

- serial
 17.50 Zakochani po uszy 2 - serial
 18.15 Ukryta prawda
 19.00 Fakty - program informacyjny
 19.35 Klan z Alaski - serial
 20.20 Pogoda
 20.25 Uwaga! 
 20.40 Na Wspólnej - serial
 21.05 Papiery na szczęście - serial
 21.30 Doradca smaku
 21.35 Totalne remonty Szelągow-

skiej - program rozrywkowy
 22.20 Naprawy nie do naprawy 2 

- program motoryzacyjny
 22.55 Co za tydzień - magazyn
 23.20 Zawodowi handlarze - pro-

gram motoryzacyjny
 23.55 Ukryta prawda
 0.40 Doradca smaku
 0.45 Ukryta prawda
 1.30 Dzień Dobry TVN - magazyn
 4.10 Doradca smaku
 4.15 Fakty, Pogoda
 4.50 Uwaga! 
 5.05 Papiery na szczęście - serial
 5.30 Ukryta prawda

 7.00 Muzyczne poranki
 7.20 Informacje kulturalne
 7.50 Co dalej? - O tym mówi świat 

- program publicystyczny
 8.35 Wydarzenie aktualne
 9.05 Popiół i diament - dramat, 

Polska
 11.00 Jan Serce(10) - Kalina - serial
 12.45 Reżyserzy - Vincente Min-

nelli - cykl dok.
 13.50 Za Króla Krakusa - film anim.
 14.15 Informacje kulturalne
 14.40 Umberto D. - dramat, Włochy
 16.25 Powrót do Cranford (3) 

- serial
 17.30 Trzeci punkt widzenia
 18.10 Winnetou - I - Złoto Apa-

czów - serial
 20.00 Kino Mocnych Wrażeń - Czas 

Apokalipsy - dramat wojenny, 
USA, reż. Francis Ford Coppola, 
wyk. Marlon Brando, Robert 
Duvall, Martin Sheen, Frederic 
Forrest, Albert Hall, Sam Bot-
toms, Laurence Fishburne

 22.35 Informacje kulturalne
 23.00 Scena muzyczna - Ensemble 

Kompopolex - koncert
 0.00 Panorama kina polskiego 

- Syberiada polska - dramat, 
Polska

 2.20 Moje córki krowy - film oby-
czajowy, Polska

 4.00 Informacje kulturalne
 4.25 Robert Mitchum, buntownik 

z Hollywood - film dok.
 5.35 Afisz kulturalny ekstra
 5.50 Jeszcze więcej kultury w TVP 

Kultura 2 na stream.tvp.pl
 5.53 Zakończenie dnia

 6.50 Był taki dzień - 12 grudnia 
 7.05 Czas honoru (71) - serial
 7.50 Polska na Mundialu (16) 
 8.00 Ex Libris (520) - magazyn
 8.30 Historia Polski - Na przekór 

grudniowej nocy - film dok.
 9.30 Informacje kulturalne
 9.50 Sensacje XX wieku - Jak 

umierali bogowie, cz. 1, 2 
 10.40 Widoki z raju. Kultura ogro-

dowa w świecie Islamu (3) 
- Maroko. Marzenie o pięk-
nie - serial dok.

 11.35 Archiwum zimnej wojny 
- Meandry czerwonej 
dyplomacji - magazyn

 12.15 Rzeka życia - film fabularny, 
USA, reż. Robert Redford

 14.30 Wszystkie kolory świata 
- Urugwaj, kraina prostoty 
- serial dok.

 15.20 Klejnoty Alp, wielkie jeziora 
Włoch (4) - Lugano - serial dok.

 16.20 Flesz historii (618) 
 16.40 Czas honoru (72) - serial
 17.35 Było, nie minęło (291) 
 18.00 Paszporty Wolności - Sła-

womir Hanusz Kretkowski 
 18.35 Spór o historię - Stan wojenny 
 19.15 Historia Polski - Taksówkarz 

- cichy bohater grudnia - dok.
 20.15 Ameryka, ojczyzna przy-

byszów (1)
 22.30 Gala „Paszporty wolności”
 23.40 Sądy, przesądy - W powięk-

szeniu - magazyn publicystyczny
 0.40 Putin: historia rosyjskiego 

szpiega (3) - Wieczny przy-
wódca - film dok.

 1.35 Info Wilno - 816
 2.00 Było, nie minęło (291)

 6.00 Strażnik Teksasu
 8.00 Nasz nowy dom
 9.00 Pierwsza miłość
 9.50 Agenci. Biuro Detektywi-

styczne
 10.50 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda: Sport
 11.55 Sędzia Judy
 12.55 Sędzia Judy
 13.55 STOP Drogówka
 14.55 STOP Drogówka
 16.00 Policjantki i Policjanci
 17.00 Łowcy Skarbów. Kto da więcej
 18.00 Łowcy Skarbów. Kto da więcej
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
 21.00 Ulepszenie - film sci - fi, USA, 

2018, reż. Leigh Whannell, wyk. 
Logan Marshall - Green, Mela-
nie Vallejo, Steve Danielsen

 23.05 Nieuchwytny cel 2 - film 
kryminalny, USA, 2016, reż. 
Roel Reiné, wyk. Scott Adkins, 
Robert Knepper, Rhona Mitra

 1.30 Ulice strachu: Ostatnia 
odsłona - horror, USA, Kanada, 
2000, reż. John Ottman

 3.35 Ucho Prezesa

6.30 Szlagierowe propozycje 7.00 Tele-
sprzedaż 9.00 Szlagierowa telesprzedaż 
9.20 Przegląd prasy 9.30 Kierunek zdro-
wie 10.00 Pasmo ciekawostek 10.30 Pa-
ranienormalni Tonight 11.30 Muzyczne 
podróże 12.30 Spotkanie z balladą 13.40 
Columbo - serial 15.20 Weterynarz z pla-
ży - serial dok. 16.00 Silesia Flesz 16.10 Pa-
smo ciekawostek 16.20 Srebrne Katowice 
16.45 Detektyw Monk - serial 17.45 Silesia 
Flesz 18.00 Napisała: Morderstwo - serial 
19.00 Detektyw Monk - serial 20.00 Co-
lumbo - serial 21.45 Napisała: Morderstwo 
- serial 22.35 Pasmo ciekawostek 23.00 
Silesia Flesz 23.15 Paranienormalni Tonight 
0.20 Pasmo ciekawostek

7.30 Rozmowa Piaseckiego 7.50 As Stre-
fy Kibica 8.00 Serwis informacyjny 8.35 
Strefa Kibica - Zima 9.00 Serwis informa-
cyjny 9.55 Biznes PASMO „DZIEŃ NA ŻY-
WO” 10.00 Serwis informacyjny 10.55 Biz-
nes 11.00 Serwis informacyjny 11.55 Biznes 
12.00 Serwis informacyjny 13.55 Biznes 
14.00 Serwis informacyjny 14.55 Biznes 
15.00 15  na żywo 16.00 Fakty po połu-
dniu PASMO „WIECZÓR” 18.00 Tak jest 
19.10 Serwis informacyjny 19.30 Fakty po 
Faktach 20.00 Kropka nad i 20.35 Czarno 
na białym 21.00 Polska i Świat 22.00 Szkło 
kontaktowe 23.00 Dzień po dniu 23.40 
Biznes 23.45 Strefa Kibica - Zima PASMO 
„PROGRAM POWTÓRKOWY”

6.25 Scena Śmiechu 7.10 Złotopolscy - se-
rial 8.25 Plebania - serial 9.25 Allo, Allo 
- serial 10.00 Bibliotekarze s. 3 11.50 Diabli 
nadali s. 4 12.50 Katastrofy w przestwo-
rzach - serial 15.05 Znaki destrukcji - film 
sci - fi, Kanada 17.00 Szpital New Amster-
dam s. 3 18.00 Wojny magazynowe Ka-
nada s. 2 19.00 Łowcy okazji s. 4 - serial 
20.00 Oddział Delta  2 - film sensacyjny, 
USA 22.25 Głośne Hity: Panama - film ak-
cji, USA 0.05 Z Archiwum X - serial

6.00 Detektywi w  akcji 7.00 Słonecz-
ny patrol 10.00 Kobra - oddział specjal-
ny 11.05 Galileo 12.05 Miodowe lata 
14.00 Policjantki i Policjanci 15.00 Detek-
tywi w  akcji 16.00 Medicopter  117 17.05 
Miodowe lata 19.00 Galileo 20.00 Ga-
lileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki No-
wego Jorku 23.00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 0.00 Hawaje 5 - 0 1.00 STOP 
Drogówka 2.00 Pamiętniki z wakacji 3.00 
Benny Hill 3.40 Disco Polo Life

12.00 Młodzi muszkieterowie - serial 
13.00 Był sobie złodziej - serial 13.55 Pla-
stelinkowy angielski 14.15 Klub Winx 15.10 
Wesoły ambulans 16.15 To nie tak mia-
ło być - serial 17.00 Autostrada do nieba 
18.05 Rozbitkowie - serial 19.00 Wesoły 
ambulans 19.30 To nie tak miało być - se-
rial 20.15 Nocny pociąg do Lizbony, Szwaj-
caria/Niemcy/Portugalia 2012 22.30 To 
nie tak miało być - serial 23.20 Zew krwi, 
USA 2009 1.10 Porachunki - serial

16.15 Echa dnia 16.30 Aktualności 16.39 
Sport Flash 16.45 Express Regionów 
17.00 Aktualne Śląskie 17.15 Całkiem 
niezła historia 17.30 Telekurier 18.00 
Bilans zdrowia 18.20 Wręcz przeciw-
nie - magazyn 18.30 Aktualności 18.53 
Wiadomości sportowe 19.05 Maga-
zyn Meteo 19.10 Pokój na poddaszu 
19.31 Moja historia 19.45 Optyka poli-
tyka 20.35 Tajemnice (67) - serial 21.30 
Aktualności Wieczorne 21.39 Magazyn 
sportowy TVP Katowice 21.45 Dziennik 
Regionów 22.00 Studio LOTTO 22.10 
Kryminalna Siódemka 22.30 Zamknięty 
świat 23.00 Agrorozmowa 23.20 Tele-
kurier 23.45 Całkiem niezła historia 

6.00 Nie ma jak Polska - Katowice - serial 
6.25 Perła w koronie - dramat obyczajo-
wy, Polska 8.45 Pięści w ciemności - dra-
mat, Czechosłowacja 10.50 Męskie spra-
wy - dramat historyczny, Polska 13.15 To 
nie ze mną - Making of - film dok. 13.40 
Listy miłosne - dramat psychologiczny, 
Polska 15.55 Ambassada - komedia, Pol-
ska 18.05 Kabaretowy rejs 20.00 Mała 
wielka miłość - komedia romantyczna, 
Polska 22.30 Zero - dramat obyczajowy, 
Polska 0.50 Ostatni prom - dramat psy-
chologiczny, Polska 2.40 Lincz - thriller, 
Polska 4.20 Saszka - etiuda 4.50 Fools 
gold - etiuda 5.10 Kabaretowy rejs - pro-
gram rozrywkowy

8.00 Rozłąka - kr. metr. 8.30 Sprawa Ste-
phena Lawrence’a  (1  -  3) - serial 11.30 
Dialog - kr. metr. 12.25 Kochany tato 
- kr. metr. 12.45 Literatura i  film: Miłość 
i  romans - dok. 13.50 Pod powierzch-
nią - thriller, Szwecja, Norwegia, Belgia 
2020 15.25 Nie taki znowu święty Miko-
łaj - komedia, Polska 2018 16.50 Jacques 
Tati. Z nieba do piekła - dok. 18.00 Kukuł-
ka - kr. metr. 18.15 Mój rok z Salingerem 
- dramat, Irlandia, Kanada 2020 20.10 
Imperium wilków - film sensacyjny, Fran-
cja 2005 22.30 Pokonani  (1,  2) - serial 
0.35 Basen - film obyczajowy, Wlk. Bry-
tania, Francja 2003 2.20 Belfer (1) - se-
rial 3.15 Jestem REN - thriller, Polska 2019 

6.20 SEAL Team IV - serial 8.10 Agen-
ci NCIS: Los Angeles XII - serial 10.05 
The Good Doctor IV - serial 11.05 SEAL 
Team  IV - serial 12.55 Agenci NCIS: Los 
Angeles XIII - serial 13.55 Agenci NCIS: 
Los Angeles XIII - serial 14.50 Karate Kid 
- film familijny, USA/Chiny 2010 17.50 
50 pierwszych randek - komedia roman-
tyczna, USA 2004 19.49 AXN PlayWatch 
2022 19.55 Life - horror, USA 2017 22.00 
Premiera: Tajemnicze barwy Sycylii - serial 
23.15 The Raid 2 - film akcji, Indonezja/
USA 2014 2.25 Agenci NCIS: Los Ange-
les XIII - serial 3.20 Agenci NCIS: Los An-
geles XIII - serial 4.15 SEAL Team IV - se-
rial 5.05 SEAL Team IV - serial

5.00 Kossakowski. Wtajemniczenie 
5.30 Nauka jazdy 6.00 Express 6.15 
Królowe życia - serial 6.55 Ukryta praw-
da 7.55 Szpital - program obyczajowy 
9.55 Damy i wieśniaczki. Ukraina 10.55 
Ukryta prawda 11.55 SOS. Ekipy w ak-
cji 12.55 Ukryta prawda 13.55 Piękna 
i bystrzak. Australia 15.15 Królowe ży-
cia - serial 15.45 Express 16.05 DeFac-
to 16.35 Gogglebox. Przed telewizorem 
17.45 Express 18.03 Raport smogowy 
18.05 Usterka 18.35 Złomowisko PL 
19.45 Express 20.05 Zamiana żon 21.10 
Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec 
- serial 21.45 Express 22.00 Gogglebox. 
Przed telewizorem 0.05 Nic do ukrycia

7.04 Silesia Flesz 7.14 Koncert TVS 8.47 
Rokolinowy świat 9.17 Perły Śląska 9.47 
Szlagierowa biesiada 11.20 Telesprze-
daż szlagierowa 11.40 Program kulinar-
ny 12.05 Szlagierowa lista 13.38 Koncert 
życzeń 14.36 Perły Śląska 15.01 Śląska 
karuzela 15.46 Szlagroteka 16.11 Tury-
ści 16.36 Silesia Flesz 16.41 Koncert ży-
czeń 17.39 Rokolinowy świat 18.09 Na 
dwóch kołach/SUPERSKI 18.34 Aka-
demia NOSPR 18.59 Przebojowe smaki 
Mariusza Kalagi 19.44 Kopalnia histo-
rii 20.09 Silesia Flesz 20.19 Koncert TVS 
21.52 Szlagierowa biesiada 23.25 Pro-
gram kulinarny 0.00 Akademia NOSPR 
0.25 Przebojowe smaki Mariusza Kalagi

9.30 Yattaman 10.00 Celeste - telenowe-
la 13.35 Ktoś cię obserwuje - serial 14.40 
Autostrada do nieba - serial 15.45 SAF3 
- Oddział ratunkowy - serial 16.35 Wesoły 
ambulans - serial 17.40 Czas na film 18.00 
Telesprzedaż 21.00 Doktory - serial 21.30 
Wojna z mafią - serial 22.50 Miłosny trój-
kąt 23.20 Miłe rozmowy 23.35 Prowin-
cjuszka - komediodramat, USA 2011 1.45 
Autostrada do nieba - serial
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 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 7.30 Kościół z bliska
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.35 Ranczo s.VIII (102) - serial
 9.35 Komisarz Alex (103) - serial
 10.30 Ojciec Mateusz (2)  - serial
 11.25 Kasta - Gra o wszystko - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.40 Magazyn Rolniczy
 13.00 Tajemnice zwierząt 

- Mistrzowie szybkości 
 14.00 Wspaniałe stulecie (158) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Alarm! - magazyn
 15.35 Gra słów. Krzyżówka - /641/
 16.05 Przysięga (765) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (4063) - telenowela
 18.20 Kasta - Ślub dla pieniędzy 

- serial
 18.50 Gra na Maksa s.II - /19/ 

- Efekt kanapy - serial
 19.00 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.30 Wiadomości
 19.40 Mundial 2022 - 1/2 finału 
 22.00 Mundial 2022 - 1 finału 1
 22.30 Gra na Maksa s.II - /19/ 

- Efekt kanapy - serial
 22.35 Wiadomości
 22.50 Ocaleni - reality show
 23.55 Magazyn śledczy
 0.35 Tomb Raider - film akcji, 

Wielka Brytania, USA, reż. Roar 
Uthaug, wyk. Alicia Vikander, 
Dominic West, Walton Goggins

 2.40 S. W. A. T. - Jednostka spe-
cjalna. s.II (45) - serial

 3.30 Notacje - Gustaw Holoubek. 
Stan wojenny - cykl dok.

 5.35 M jak miłość (1676) - serial
 6.25 Zuzanna - reportaż
 6.55 Rodzinka.pl s.XII (226) - serial
 7.30 Pytanie na śniadanie 
 10.35 Panorama
 10.45 Pytanie na śniadanie
 11.15 Rodzinka.pl s.V (130)  - serial
 11.50 Barwy szczęścia (2712) - serial
 12.30 Koło fortuny - teleturniej
 13.15 Zranione ptaki (184) - serial
 14.05 Va Banque - teleturniej
 14.35 Na sygnale (321) - serial
 15.10 Wydział kryminalny 

Kitzbühel (105) - serial
 15.50 Gra na Maksa s.II - /19/ 

- Efekt kanapy - serial
 16.00 Koło fortuny - teleturniej
 16.35 Familiada - teleturniej
 17.15 Zakazany owoc (113) - serial
 18.00 Panorama
 18.20 Va Banque - teleturniej
 18.45 Zranione ptaki (185) - serial
 19.30 Barwy szczęścia (2712 - 2713) 

- serial
 20.40 Kulisy serialu
 20.55 M jak miłość (1693) - serial
 21.45 Gra na Maksa s.II - /19/ 

- Efekt kanapy - serial
 21.55 Izabela, królowa Hiszpanii (14) 

- serial
 22.55 Historia bez tajemnic 

- Dzielnieśmy stali, celnie 
rzucali - film dok.

 0.05 Mój Nikifor - dramat, reż. 
Krzysztof Krauze, wyk. Kry-
styna Feldman, Roman Gan-
carczyk, Jerzy Gudejko, Jowita 
Miondlikowska, Lucyna Malec, 
Katarzyna Paczyńska

 2.00 Ciao Italia! - film fabularny, 
Włochy

 3.50 Rodzinka.pl - serial

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.40 Malanowski i Partnerzy
 9.40 Sekrety rodziny
 10.40 Dlaczego ja?
 11.40 Gliniarze
 12.50 Wydarzenia
 13.20 Interwencja
 13.40 Trudne sprawy
 14.40 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
 19.25 Gość Wydarzeń

 20.00 Transformers: Wiek zagłady 
- film sci - fi, USA, Chiny, 2014, 
reż. Michael Bay, wyk. Mark 
Wahlberg, Stanley Tucci, Kelsey 
Grammer, Nicola Peltz

 23.30 Uprowadzona 3 - film sensa-
cyjny, Francja, 2014, reż. Olivier 
Megaton, wyk. Liam Neeson, 
Forest Whitaker, Famke Jans-
sen, Maggie Grace

 2.00 Śmiertelna rozgrywka - film 
sensacyjny, Rumunia, 2016, reż. 
Keoni Waxman, wyk. Steven 
Seagal, Russell Wong, Jemma 
Dallender, Mircea Drambareanu

 4.00 Świat według Kiepskich

 5.50 Uwaga! 
 6.10 Ukryta prawda
 7.05 Kuchenne rewolucje - pro-

gram kulinarno - rozrywkowy
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.40 Doradca smaku 
 11.50 Ukryta prawda
 12.55 Tajemnice miłości 
 14.00 Ukryta prawda
 16.10 Ten moment 
 16.45 Kuchenne rewolucje - pro-

gram kulinarno - rozrywkowy
 17.55 Ukryta prawda
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.55 Uwaga! 
 20.10 Doradca smaku
 20.15 Na Wspólnej - serial
 20.55 Milionerzy

 21.35 Uciekaj! - horror, USA, Japonia
  2017, reż. Jordan Peele, wyk. 

Daniel Kaluuya, Allison Wil-
liams, Catherine Keener, Bra-
dley Whitford, Caleb Landry 
Jones

 23.45 Superwizjer - magazyn 
reporterów

 0.20 Kuba Wojewódzki 
 1.25 MasterChef 
 2.55 Zabójcza broń - serial
 3.55 Uwaga! 
 4.15 Zamieszkać na plaży 
 4.45 Recepta na stary dom 
 5.15 Jak to jest zrobione - serial

 5.00 Kossakowski. Wtajemniczenie
 5.30 Nauka jazdy 
 6.00 Express - informacje 
 6.15 Królowe życia - serial
 6.55 Ukryta prawda
 7.55 Szpital - program obyczajowy
 9.55 Damy i wieśniaczki. Ukraina 
 10.55 Ukryta prawda
 11.55 SOS. Ekipy w akcji 
 12.55 Ukryta prawda
 13.55 Damy i wieśniaczki. Ukraina 
 15.00 Królowe życia - serial
 15.45 Express, Pogoda
 16.05 DeFacto 
 16.35 Gogglebox. Przed telewizorem
 17.45 Express, Pogoda
 18.03 Raport smogowy
 18.05 Usterka 
 18.35 Złomowisko PL 
 19.45 Express, Pogoda
 20.05 Zamiana żon 
 21.10 Rzeczy, których nie nauczył 

mnie ojciec - serial
 21.45 Express, Pogoda
 22.00 Dobra robota 
 23.00 Damy i wieśniaczki. PL 
 0.05 Ciężarówką przez Stany
 1.05 99 - Gra o wszystko. VIP 
 2.05 Usterka 
 2.50 Usterka 
 3.30 Testerzy 

 4.50 Szkoła - serial
 5.45 Szkoła - serial
 6.45 Ukryta prawda
 10.50 Opowieści małżeńskie 
 11.50 Zagadki losu 
 12.50 Ten moment 
 13.25 Ten moment 
 13.55 Rozwód. Walka o wszystko 
 14.55 Tajemnice miłości 
 15.55 Ukryta prawda
 16.55 Zagadki losu 
 17.55 Opowieści małżeńskie 
 19.00 Ukryta prawda
 20.00 40 kontra 20
 21.00 Godzina zemsty - film sen-

sacyjny, USA 1999, reż. Brian 
Helgeland, wyk. Mel Gibson, 
Gregg Henry, Maria Bello, 
David Paymer, Bill Duke, Debo-
rah Unger, Lucy Liu, William 
Devane, Kris Kristofferson, 
James Coburn

 23.15 Chłopak z sąsiedztwa - film 
sensacyjny, USA 2015, reż. Rob 
Cohen, wyk. Jennifer Lopez, 
Ryan Guzman, Ian Nelson, John 
Corbett, Kristin Chenoweth

 1.05 NASA - archiwum tajemnic 
 4.10 Druga strona medalu 

 6.00 Kobra - oddział specjalny 
 8.00 Lombard: Życie pod zastaw
 10.00 Prawdziwe motywy - serial
 11.00 Rodzinny interes - serial
 13.00 Lombard: Życie pod zastaw
 14.00 Rodzinny interes - serial
 15.00 Lombard: Życie pod zastaw
 16.00 Prawdziwe motywy - serial
 18.00 Lombard: Życie pod zastaw
 20.00 Uciec, ale dokąd? - film 

akcji, USA 1993, reż. Robert 
Harmon, wyk. Jean - Claude 
Van Damme, Kieran Culkin, 
Rosanna Arquette, Ted Levine

 22.00 Pole rażenia - thriller, USA 
1993, reż. Rowdy Herring-
ton, wyk. Bruce Willis, Dennis 
Farina, Sarah Jessica Parker, 
Tom Sizemore

 0.00 Zły Mikołaj - komedia, USA 
2003, reż. Terry Zwigoff, wyk. 
Billy Bob Thornton, John Ritter, 
Lauren Graham, Tony Cox

 1.55 Lombard: Życie pod zastaw
 2.50 Na jedwabnym szlaku
 3.30 Na jedwabnym szlaku
 4.00 Menu na miarę
 5.00 Rodzinny interes - serial

10.00 Bibliotekarze - serial 11.50 Diabli 
nadali - serial 12.50 Katastrofy w prze-
stworzach 15.05 10  w  skali Richtera 
- film katastroficzny 17.00 Szpital New 
Amsterdam - serial 18.00 Wojny ma-
gazynowe 19.00 Łowcy okazji 20.00 
Opór - dramat historyczny 22.50 Nie-
biańska plaża - dramat przygodowy

9.50 Agenci. Biuro Detektywistyczne 
10.50 Hardkorowy lombard 11.55 Sędzia 
Judy 13.55 STOP Drogówka 16.00 Poli-
cjantki i Policjanci 17.00 Łowcy Skarbów. 
Kto da więcej 19.00 Policjantki i Policjanci 
20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 
21.00 Nieuchwytny cel 2 - film kryminal-
ny 23.20 Mroźny wiatr - horror

6.00 Detektywi w  akcji 7.00 Słonecz-
ny patrol 10.00 Kobra - oddział specjal-
ny 11.05 Galileo 12.05 Miodowe lata 
14.00 Policjantki i Policjanci 15.00 De-
tektywi w  akcji 16.00 Medicopter  117 
17.05 Miodowe lata 19.00 Galileo 
21.00 Agenci NCIS: Los Angeles 23.00 
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 

6.55 Mundial 2022 - 1/4 finału 9.05 
Mundial 2022 - studio Katar 10.00 
Mundial 2022 - studio Katar 11.00 
Mundial 2022 - Mundial lajt - magazyn 
sportowy 11.55 Mundial 2022 - Mun-
dial na tak - magazyn sportowy 12.45 
Mundial 2022 - 1/4 finału 14.55 Mun-
dial 2022 - 1/4 finału 17.05 Mundial 
2022 - studio 1 19.50 Mundial 2022 
- 1/4 finału 21.00 Mundial 2022 - 1/4 
finału 22.00 Mundial 2022 - 1/4 fina-
łu 23.00 Mundialowy Wieczór - 23.55 
Mundial 2022 - 1/4 finału 2.05 Boks 
- Gala w Barclays Center, Nowy Jork 
- walka wieczoru. G. Davis - R. Romero 
3.05 Boks - Gala w Mexico City 

8.30 Snooker. English Open 10.30 JU-
DO. Judo show 11.30 Skoki narciarskie. 
PŚ, Titisee - Neustadt, Niemcy Konkurs 
drużyn mieszanych,  HS 142
 12.15 Skoki narciarskie. PŚ, Titisee - Ne-
ustadt 13.00 Snooker. English Open 
18.00 Jeździectwo. Turniej Wielkie-
go Szlema, Genewa Skoki 19.00 Nar-
ciarstwo Alpejskie. PŚ, Sestriere, Wło-
chy Slalom kobiet, 2.  przejazd 19.45 
Snooker. English Open, Home Na-
tions Series, Brentwood, Wielka Bryta-
nia 2. runda 0.00 Biegi narciarskie. PŚ, 
Beitostolen, Norwegia Bieg kobiet na 
10  km techniką klasyczną 0.45 Biegi 
narciarskie. PŚ, Beitostolen, Norwegia

6.00 Disco Gramy 7.00 Drwale i  inne 
opowieści Bieszczadu 7.30 Ewa gotuje 
8.00 Trudne sprawy 9.00 48h. Zaginie-
ni 10.00 Na ratunek 112 10.30 Sekrety 
rodziny 11.30 Dlaczego ja? 12.30 Nasz 
nowy dom 13.30 Świat według Kiep-
skich 15.00 Trudne sprawy 16.00 Nasz 
nowy dom 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
48h. Zaginieni 19.00 Gliniarze 20.05 
Wydarzenia 21.00 Gliniarze 22.00 Dla-
czego ja? 23.00 Świat według Kiep-
skich 0.00 Malanowski i Partnerzy 1.00 
Zdrady 2.00 Wydarzenia wieczorne 
2.45 #JesteśmyDlaDzieci 3.15 Echo la-
su 2007 3.45 Trans World Sport 4.45 
SuperLudzie 5.15 Gliniarze 

5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 13.59 Serwis Info 
14.29 Serwis Info 14.49 Pogoda 14.59 
Serwis Info 15.29 Info Dzień 16.45 IN-
FO Kultura 16.50 Info Dzień 17.00 Te-
leexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.30 
O co chodzi 18.00 Panorama 18.19 Ser-
wis Info 18.37 O tym się mówi - maga-
zyn 19.15 INFO Kultura 19.20 O tym się 
mówi 19.30 Wiadomości 19.58 Gość 
Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00 
Nie da się ukryć - magazyn 21.20 Ser-
wis Info 21.41 Pogoda 21.50 W tyle wi-
zji 22.25 Serwis Info 22.30 W tyle wizji 
Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W ak-
cji 23.55 Serwis Info 0.03 Wiadomości

16.10 Jestem mamą 16.25 Przyroda 
w Obiektywie 16.40 Przymusowa izola-
cja - 13 grudnia 1981 r. 17.10 Prosto o go-
spodarce 17.30 Zostań Żołnierzem  RP 
17.45 Muzyczne chwile 17.55 Poczet 
Wielkich Polaków 18.00 Anioł Pański 
18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy 
niedokończone 19.25 Święty na każdy 
dzień 19.30 Każdy maluch to potrafi 
19.45 Modlitwa z telefonicznym udzia-
łem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Moj-
żesz - 10 przykazań 22.45 Drzwi do lasu 
23.00 Wytrwali w wierze  

7.05 Co się dzieje 7.40 Informacje kul-
turalne 8.10 Muzeum Dom Rodziny 
Pileckich 8.45 Starodruk Mikołaja Ko-
pernika “De revolutionibus orbium co-
elestium 9.10 Winnetou - serial 11.00 
Janosik - serial 12.05 Karen Blixen - sen 
afrykańskiej nocy - film dok. 13.10 In-
formacje kulturalne 13.35 Lepiej być 
piękną i bogatą - komedia 15.25 Ślepcy 
- koncert 16.35 Mała Dorrit - film oby-
czajowy 17.45 Co dalej? 18.20 Win-
netou - serial 20.00 Nice Guys. Równi 
goście - film fabularny 22.05 Informa-
cje kulturalne 22.30 Zakład Doświad-
czalny Solidarność 0.25 Młoda Polska 
- Mleko - dramat

9.10 Winnetou - serial 11.00 Janosik - se-
rial 12.05 Karen Blixen - sen afrykańskiej 
nocy - film dok. 13.10 Informacje kul-
turalne 13.35 Lepiej być piękną i bogatą 
- komedia, Polska, Niemcy, Ukraina 15.25 
Ślepcy - koncert 16.35 Mała Dorrit - film 
obyczajowy, Wlk. Brytania 17.45 Co da-
lej? 18.20 Winnetou - serial 20.00 Lekkie 
obyczaje - Nice Guys. Równi goście - film 
fabularny, Wlk. Brytania, USA 22.05 Infor-
macje kulturalne 22.30 Wstęp do spekta-
klu „Zakład Doświadczalny Solidarność” 
22.40 Zakład Doświadczalny Solidar-
ność - spektakl 0.25 Młoda Polska - Mle-
ko - dramat 0.55 Młoda Polska - Historia 
krótkiego trwania - kr.metr. 1.20 Co dalej?  

6.00 Polonia 24
 6.30 Pożyteczni.pl - magazyn
 7.00 Co dalej? 
 7.30 Pytanie na śniadanie 
 10.35 Panorama
 10.45 Pytanie na śniadanie
 11.10 INFO V4+
 11.30 Barwy szczęścia (2669) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.15 Ludzie i bogowie (4, 5) - serial
 14.05 Giganci historii - Historia 

polskiej złotówki 1496 - 1996
 15.00 Wiadomości
 15.15 Alfabet Andrzeja Dobosza 

- Aktorzy: Jacek Woszczero-
wicz - aktor, Jan Himilsbach 
- aktor, publicysta

 15.35 Przyjaciele Misia i Mar-
golci (69) - widowisko

 16.00 Leśniczówka (454) - serial
 16.30 Barwy szczęścia (2669) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.20 Studio Wschód - magazyn
 17.55 Nad Niemnem - magazyn 

Polaków na Białorusi (465)
 18.10 Studio Lwów - magazyn
 18.30 Informacje kulturalne
 18.45 Czym żyje świat
 19.05 Gra słów. Krzyżówka - /635/
 19.30 Wiadomości
 19.50 Ojciec Mateusz (168, 169) 

- serial
 21.30 Apetyt na miłość (13) - serial
 22.05 Polonia 24
 22.35 Stan wojenny. Nie byliśmy 

sami - film dok.
 23.35 Leśniczówka (454) - serial
 0.00 Midnight News
 0.35 Gra słów. Krzyżówka - /635/
 1.00 Studio Lwów - magazyn
 1.20 Polacy Światu - Edmund 

Sebastian Woś - Saporski

 6.15 Druga szansa - serial
 7.05 Szpital - serial
 7.50 Wszystkiego słodkiego
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.35 Na Wspólnej - serial
 12.00 Zakochani po uszy 2 - serial
 12.25 Opowieści małżeńskie 2 

- serial
 13.10 Ukryta prawda
 13.55 Wojny samochodowe - pro-

gram motoryzacyjny
 14.40 Druga szansa - serial
 15.30 Papiery na szczęście - serial
 15.55 101 gadżetów motoryzacyj-

nych - program motoryzacyjny
 16.20 Szpital - serial
 17.05 Opowieści małżeńskie 2 

- serial
 17.50 Zakochani po uszy 2 - serial
 18.15 Ukryta prawda
 19.00 Fakty - program informacyjny
 19.35 Darek solo - program 

rozrywkowy
 19.55 Drugie życie mebli 2 
 20.20 Pogoda
 20.25 Uwaga! 
 20.40 Na Wspólnej - serial
 21.05 Papiery na szczęście - serial
 21.30 Doradca smaku
 21.35 Jestem z Polski 
 22.20 Zanim Cię zobaczę
 23.05 Kuba Wojewódzki
 23.50 Doradca smaku
 23.55 Ukryta prawda
 0.40 Doradca smaku
 0.45 Ukryta prawda
 1.30 Dzień Dobry TVN - magazyn
 4.10 Doradca smaku
 4.15 Fakty, Pogoda
 4.50 Uwaga! 
 5.05 Papiery na szczęście - serial
 5.30 Ukryta prawda

 7.05 Co się dzieje
 7.40 Informacje kulturalne
 8.10 Przestrzeń pamięci - Muzeum 

Dom Rodziny Pileckich
 8.45 Zaginione Skarby - Staro-

druk Mikołaja Kopernika 
„De revolutionibus orbium 
coelestium” - film anim.

 9.10 Winnetou - I - serial
 11.00 Janosik (1) - serial
 12.05 Karen Blixen - sen afrykań-

skiej nocy - film dok.
 13.10 Informacje kulturalne
 13.35 Lepiej być piękną i bogatą 

- komedia, Polska, Niemcy, 
Ukraina

 15.25 Ślepcy - koncert - koncert
 16.35 Mała Dorrit - film obycza-

jowy, Wielka Brytania
 17.45 Co dalej? - program 

publicystyczny
 18.20 Winnetou - II - Ostatni 

renegaci - serial
 20.00 Lekkie obyczaje - Nice Guys. 

Równi goście - film fabularny, 
Wielka Brytania, USA

 22.05 Informacje kulturalne
 22.30 Wstęp do spektaklu „Zakład 

Doświadczalny Solidarność” 
- felieton

 22.40 Zakład Doświadczalny Soli-
darność - spektakl

 0.25 Młoda Polska - Mleko - dra-
mat, Polska

 0.55 Młoda Polska - Historia krót-
kiego trwania - film kr. metr.

 1.20 Co dalej?
 1.55 Kino Mocnych Wrażeń 

- Czas Apokalipsy - dramat 
wojenny, USA

 4.30 Internowani - film dok.
 5.30 Afisz kulturalny ekstra

 6.40 Był taki dzień - 13 grudnia 
 6.50 Czas honoru (72) - serial
 7.40 Polska na Mundialu (17) 

- serial dok.
 7.55 Flesz historii (618) 
 8.20 Historia Polski - Taksówkarz 

- cichy bohater grudnia - dok.
 9.15 Informacje kulturalne
 9.35 Sensacje XX wieku - Jak 

umierali bogowie, cz. 3 
 10.00 Sensacje XX wieku - Szpieg 

świata - cykl dok.
 10.25 Łukasiewicz - nafciarz, 

romantyk - dok. 
 11.35 Przestrzeń pamięci - Muzeum 

Ks. Jerzego Popiełuszki
 12.05 Moja Solidarność cz. 1. 

Nasze nadzieje - dok. 
 13.10 Drugie życie Bristol Scouta 

- film dok.
 14.10 Ameryka, ojczyzna przy-

byszów (1)
 15.55 Sprawiedliwość? Proszę 

czekać… - film dok.
 16.30 Pomnik - film dok.
 16.40 Księża wolności 1914 - 1981 

- Ks. Władysław Palmowski 
 17.10 Czas honoru (73) - serial
 18.00 Rzeczpospolita Nieodbudo-

wana - Kraków
 18.30 Oblicza wojny (25) 
 19.05 Historia Polski - Towarzysz 

Generał - film dok.
 20.30 Upadek. Jak Ukraińcy znisz-

czyli imperium zła (6) - dok.
 21.25 Mumie starożytnego Egiptu 

- Spisek Krzyczącej Mumii (2)
 22.20 Śmierć jak kromka chleba 

- dramat, Polska, reż. Kazi-
mierz Kutz, wyk. Janusz Gajos, 
Jerzy Trela, Jerzy Radziwiłowicz

 0.20 Info Wilno - 817

 6.00 Strażnik Teksasu
 8.00 Nasz nowy dom
 9.00 Pierwsza miłość
 9.50 Agenci. Biuro Detektywi-

styczne
 10.50 Hardkorowy lombard
 11.20 Hardkorowy lombard
 11.55 Sędzia Judy
 12.55 Sędzia Judy
 13.55 STOP Drogówka
 14.55 STOP Drogówka
 16.00 Policjantki i Policjanci
 17.00 Łowcy Skarbów. Kto da więcej
 18.00 Łowcy Skarbów. Kto da więcej
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
 21.00 Nieuchwytny cel 2 - film kry-

minalny, USA, 2016, reż. Roel 
Reiné, wyk. Scott Adkins

 23.20 Mroźny wiatr - horror, USA, 
2007, reż. Gregory Jacobs, wyk. 
Emily Blunt, Ashton Holmes, 
Martin Donovan, Ned Bellamy

 1.05 Gniazdo os - dramat, USA, 
2000, reż. Steve Buscemi, wyk. 
Edward Furlong, Willem Dafoe, 
Steve Buscemi, Mickey Rourke

 3.05 Jaś Fasola radzi

7.00 Telesprzedaż 9.00 Szlagierowa tele-
sprzedaż 9.20 Przegląd prasy 9.30 Przy 
muzyce po śląsku 10.00 Pasmo cieka-
wostek 10.30 Paranienormalni Tonight 
11.30 Muzyczne podróże 12.30 Spotka-
nie z balladą 13.40 Columbo - serial 15.20 
Weterynarz z plaży - serial dok. 16.00 Sile-
sia Flesz 16.10 Schlesien Journal 16.20 Pa-
smo ciekawostek 16.45 Detektyw Monk 
- serial 17.45 Silesia Flesz 18.00 Napi-
sała: Morderstwo - serial 19.00 Detek-
tyw Monk - serial 20.00 Columbo - se-
rial 21.45 Napisała: Morderstwo - serial 
22.35 Pasmo ciekawostek 23.00 Silesia 
Flesz 23.15 Paranienormalni Tonight 0.20 
Pasmo ciekawostek 3.00 Śląska karuzela

7.30 Rozmowa Piaseckiego 7.50 As Stre-
fy Kibica 8.00 Serwis informacyjny 9.05 
Strefa Kibica - Mundial 9.30 Serwis infor-
macyjny 9.55 Biznes PASMO „DZIEŃ NA 
ŻYWO” 10.00 Serwis informacyjny 10.55 
Biznes 11.00 Serwis informacyjny 11.55 
Biznes 12.00 Serwis informacyjny 13.55 
Biznes 14.00 Serwis informacyjny 14.55 
Biznes 15.00 15 na żywo 16.00 Fakty po 
południu PASMO „WIECZÓR” 18.00 Tak 
jest 19.10 Serwis informacyjny 19.30 Fak-
ty po Faktach 20.00 Kropka nad i 20.35 
Czarno na białym 21.00 Polska i  Świat 
22.00 Szkło kontaktowe 23.00 Dzień po 
dniu 23.40 Biznes 23.45 Kroniki Mundia-
lu PASMO „PROGRAM POWTÓRKOWY”

7.10 Złotopolscy - serial 8.25 Plebania - se-
rial 9.25 Allo, Allo - serial 10.00 Biblioteka-
rze s. 3 11.50 Diabli nadali s. 4 12.50 Ka-
tastrofy w przestworzach 15.05 10 w skali 
Richtera - film katastroficzny, USA 17.00 
Szpital New Amsterdam s. 3 18.00 Woj-
ny magazynowe Kanada s. 2 19.00 Łow-
cy okazji s. 4 - serial 20.00 Opór - dramat 
historyczny, USA 22.50 Niebiańska plaża 
- dramat przygodowy, USA, Wlk. Brytania 
1.25 Wysoka fala - dramat, USA

6.00 Detektywi w  akcji 7.00 Słonecz-
ny patrol 10.00 Kobra - oddział specjal-
ny 11.05 Galileo 12.05 Miodowe lata 
14.00 Policjantki i Policjanci 15.00 Detek-
tywi w  akcji 16.00 Medicopter  117 17.05 
Miodowe lata 19.00 Galileo 20.00 Gali-
leo 21.00 Agenci NCIS: Los Angeles 23.00 
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 0.00 
Hawaje 5 - 0 1.00 STOP Drogówka 2.00 
Pamiętniki z wakacji 3.00 Benny Hill 3.40 
Disco Polo Life 4.40 Disco Polo Life

12.00 Młodzi muszkieterowie - serial 
13.00 Był sobie złodziej - serial 13.55 Pla-
stelinkowy angielski 14.15 Klub Winx 15.10 
Wesoły ambulans - serial 16.15 To nie tak 
miało być - serial 17.00 Autostrada do nie-
ba - serial 18.00 Rozbitkowie - serial 18.55 
Wesoły ambulans - serial 19.30 To nie tak 
miało być - serial 20.15 Zew krwi, USA 
2009 22.10 To nie tak miało być - serial 
22.55 Strach się bać, Wlk. Brytania 2012 
1.00 Komandosi - serial

16.15 Echa dnia 16.30 Aktualności 16.39 
Sport 16.45 Express Regionów 17.00 
Aktualne Śląskie 17.15 Filmowa Ency-
klopedia Powstań Śląskich 17.30 Głos 
Regionów 18.00 Kolej na Śląskie 18.20 
Wręcz przeciwnie 18.30 Aktualności 
18.53 Wiadomości sportowe 19.05 Ma-
gazyn Meteo 19.10 Pokój na poddaszu 
19.50 Łowcy pasjonatów 20.00 Piłkar-
ska 3 - magazyn 20.35 Tajemnice (68) 
- serial 21.30 Aktualności Wieczorne 
21.39 Magazyn sportowy TVP Katowi-
ce 21.45 Dziennik Regionów 22.00 Stu-
dio LOTTO 22.10 Kryminalna Siódemka 
22.30 Policja.pl 23.00 Agrorozmowa 
23.20 Sprawa dla reportera 

6.00 Nie ma jak Polska - Gdańsk - se-
rial 6.40 Katastrofa w Gibraltarze - dra-
mat wojenny, Polska 10.25 Romans 
z  intruzem - dramat wojenny, Polska 
12.10 Do krwi ostatniej  cz.  1 - dramat 
wojenny, Polska 14.25 Dzień czekolady 
- film przygodowy, Polska 16.05 Histo-
rie miłosne - dramat obyczajowy, Pol-
ska 17.55 To nie ze mną - serial 18.25 
To nie ze mną - serial 19.00 Kabaretowy 
rejs - program rozrywkowy 20.00 Kret 
- dramat, Polska, Francja 22.10 Roz-
mowy kontrolowane - komedia, Polska 
0.10 Gry wojenne - film dok. 2.45 Pan 
Tadeusz - dramat kostiumowy, Polska, 
Francja 5.50 Wiatraki - film dok.

8.30 Zatoka  (1) - serial 10.15 Włoskie 
wakacje - komedia, Włochy, Wlk. Bryta-
nia 2020 12.00 Dalej jest dzień - kr. metr. 
12.45 Literatura i  film: Przygoda ży-
cia - dok. 13.45 Lata świetlne - kr. metr. 
14.30 Frankie - film obyczajowy, Por-
tugalia, Francja 2019 16.10 Pani Basia 
- kr. metr. 16.50 Sophia Loren. Portret 
gwiazdy - dok. 18.00 Sekret bogini For-
tuny - dramat, Włochy 2019 20.10 Pre-
miera: Niesłusznie oskarżona - dramat, 
USA 2013 21.55 Powrót w  ciemności 
- thriller, Nowa Zelandia 2020 23.45 Al-
bańska dziewica - dramat, Niemcy 2021 
1.55 Belfer  (2) - serial 2.55 Skrzydlate 
świnie - komediodramat, Polska 2010

6.20 The Good Doctor IV - serial 7.15 SE-
AL Team IV - serial 9.10 Agenci NCIS: Los 
Angeles XIII - serial 11.05 The Good Doc-
tor IV - serial 12.00 SEAL Team IV - serial 
13.55 Agenci NCIS: Los Angeles XIII - se-
rial 15.50 A.X.L. - film przygodowy, USA 
2018 17.50 W  pogoni za zemstą - film 
akcji, USA 2010 19.55 1000 lat po Ziemi 
- film sci - fi, USA 2013 21.54 AXN Play-
Watch 2022 22.00 Premiera: Dr Death 
- serial 23.00 S.W.A.T. Jednostka Spe-
cjalna - film sensacyjny, USA 2003 1.25 
Dr  Death - serial 2.25 Agenci NCIS: Los 
Angeles XIII - serial 3.20 Agenci NCIS: 
Los Angeles XIII - serial 4.15 SEAL Te-
am IV - serial 5.05 SEAL Team IV - serial

5.00 Kossakowski. Wtajemniczenie 
5.30 Nauka jazdy 6.00 Express 6.15 
Królowe życia - serial 6.55 Ukryta praw-
da 7.55 Szpital - program obyczajo-
wy 9.55 Damy i wieśniaczki. Ukraina 
10.55 Ukryta prawda 11.55 SOS. Ekipy 
w akcji 12.55 Ukryta prawda 13.55 Da-
my i wieśniaczki. Ukraina 15.00 Królowe 
życia - serial 15.45 Express 16.05 DeFac-
to 16.35 Gogglebox. Przed telewizorem 
17.45 Express 18.03 Raport smogowy 
18.05 Usterka 18.35 Złomowisko PL 
19.45 Express 20.05 Zamiana żon 21.10 
Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec 
- serial 21.45 Express 22.00 Dobra ro-
bota 23.00 Damy i wieśniaczki. PL

7.04 Silesia Flesz 7.14 Koncert TVS 8.47 
Rokolinowy świat 9.17 Perły Śląska 9.47 
Szlagierowa biesiada 11.20 Telesprze-
daż szlagierowa 11.40 Program kulinar-
ny 12.05 Szlagierowa lista 13.38 Koncert 
życzeń 14.36 Perły Śląska 15.01 Śląska 
karuzela 15.46 Szlagroteka 16.11 Tury-
ści 16.36 Silesia Flesz 16.41 Koncert ży-
czeń 17.39 Rokolinowy świat 18.09 Na 
dwóch kołach/SUPERSKI 18.34 Aka-
demia NOSPR 18.59 Przebojowe smaki 
Mariusza Kalagi 19.44 Kopalnia histo-
rii 20.09 Silesia Flesz 20.19 Koncert TVS 
21.52 Szlagierowa biesiada 23.25 Pro-
gram kulinarny 0.00 Akademia NOSPR 
0.25 Przebojowe smaki Mariusza Kalagi

10.00 Celeste - telenowela 13.25 Ktoś cię 
obserwuje - serial 14.35 Autostrada do 
nieba - serial 15.40 SAF3 - Oddział ratun-
kowy - serial 16.35 Wesoły ambulans - se-
rial 17.40 Czas na film 18.00 Telesprzedaż 
21.00 Doktory - serial 21.30 Wojna z ma-
fią - serial 22.35 Miłosny trójkąt 23.10 Mi-
łe rozmowy 23.25 Bitwa o Nowy Orlean, 
USA 2015 1.20 Autostrada do nieba - se-
rial 2.25 Giganci nokautów

WTOREK, 13 GRUDNIA 

HIT

HIT

HIT

HIT

HIT

HIT

HIT

HIT
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LINIA  B Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

P.T Dworce i przystanki Kurs 
1

Kurs 
2

Kurs 
3S

Kurs 
3H

Kurs 
4

Kurs 
5

Kurs 
6

Kurs 
7

Kurs 
8

Kurs 
9

1 Szczytkowice I 9:17 Brzyków 14:20 Brzyków
2 Szczytkowice II -
3 Księginice (3 domki) -
4 Jaszyce 07:08 10:26 Kobylice - 15:28
5 Księginice, ul. Sportowa 07:10 08:07 08:07 - - 15:30
6 Księginice II 07:12 08:09 08:09 10:28 - 15:32
7 Targ - 08:11 08:11 10:30 - -
8 Urząd Miejski 06:05 07:16 08:14 08:15 09:28 10:35 14:30 15:36
9 Świątniki 06:15 - - - -

10:38 Rynek
14:40

10 ul. Czereśniowa / Oleśnicka 06:20 07:20 08:18 08:19 09:31 -
11 ul. Czereśniowa Moniuszki 06:21 07:21 08:19 08:20 09:33

10:40 Stadion
-

12 ul. Czereśniowa Rotunda 06:22 07:22 08:20 08:21 9:34 -
13 ul. Polna 06:27 - - - - 10:42 

Intermarche
-

14 Szpital 06:32 07:27 - - - -
15 Urząd Miejski 06:36 07:30 08:24 08:25 09:38 09:55 10:44 BAR 

Gwiazdka
13:35 14:50

16 Rynek 06:39 07:33 - 08:28 - 09:57 13:37 -
17 Stadion 06:41 07:35 - 08:30 - 10:00 – Cmen-

tarz Obornicka
10:46 Poczta

Bochenka
13:40

Cmentarz Obornicka
-

18 ul. Chrobrego / Deleżak - - - 8:32 / 8:48 - -
19 Węgrzynów - - - 08:40 - - 10:50 

PSB Mrówka
- -

20 Intermarche 06:43 07:37 - - - - - -
21 Dworzec autobusowy 06:45 07:39 - - - - - -
22 ul. Wrocławska 06:47 07:41 - - - - - -
23 ul. Armii Krajowej 06:49 07:43 - - - - - -
24 Szkoła Podstwaowa Nr 2 06:51 07:45 - - - - - -
25 Obrońców Pokoju 06:53 07:47 - - - - - -
26 Rynek / Słoneczna 06:55 07:49 08:27 08:51 09:41 - - -
27 ul. Polna 06:57 07:51 08:29 08:53 09:43 - - 14:52
28 Szkoła Podstawowa nr3 06:59 07:53 08:31 08:55 09:45 - - 14:54
29 Netto - - 08:33 08:58 09:47 - - -
30 Szpital - 07:56 08:35 09:00 09:49 - - 14:57
31 Urząd Miejski - 08:00 08:39 09:04 09:52 10:16 13:50 15:01 / 15:15
32 ul. Piwniczna - 08:03 08:42 09:07 10:19 13:53 15:18
33 Księginice I 07:04 08:05 - - 10:21 - 15:20
34 Księginice, ul. Sportowa 07:06 08:07 - - 10:23 - 15:22
35 Jaszyce 07:08 - - 10:26 Kobylice - 15:25
36 Księginice (3 domki) 08:44 09:09 13:55
37 Szczytkowice II 08:46 09:11 13:57
38 Szczytkowice I 08:48 09:13 13:59
39 Brzyków 08:52 09:17 14:03

Rozkład SzynobuSów źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

LINIA  C  Trzebnica – Głuchów Górny – Piersno – Siedlec Trzebnicki – Trzebnica

PRZySTANKI
KURS

1
KURS

2
KURS

3
KURS

4
KURS

5
KURS

6

ważny od 19.09.2022 r. POCZĄTEK TRASy
1 Trzebnica przystanek nr. 23 6:05 7:10 10:05 16:07 17:13 18:15
2 Trzebnica ul. Bukowa 6:07 7:12 10:08 - - -
3 Trzebnica ul. Zielonego Dębu 6:08 7:13 - 16:02 17:08 18:12
4 Raszów skrzyżowanie 6:11 7:15 - 16:00 17:06 18:10
5 Raszów wieś - - 10:11 - - -
6 Taczów 6:14 7:18 10:14 15:57 17:03 18:07
7 Głuchów Górny 6:18 7:22 10:18 15:53 16:59 18:03
8 Skarszyn 6:22 7:26 10:22 15:49 16:55 17:59
9 Boleścin 6:25 7:29 10:25 15:45 16:52 17:56

10 Piersno 6:28 7:32 10:28 15:42 16:49 17:53
11 Boleścin 6:31 7:35 10:31 15:39 16:46 17:50
12 Skarszyn 6:34 7:38 10:34 15:36 16:43 17:47
13 Godzieszowa 6:37 7:41 10:37 15:33 16:40 17:44
14 Siedlec PKP 6:40 7:44 10:40 15:30 16:37 17:41
15 Godzieszowa 6:43 7:47 10:43 15:27 16:34 17:39
16 Skarszyn 6:46 7:50 10:46 15:24 16:31 17:36
17 Głuchów Górny 6:50 7:52 10:50 15:20 16:27 17:32
18 Taczów 6:54 7:55 10:54 15:16 16:23 17:28
19 Raszów skrzyżowanie - - 10:56 15:13 - 17:25
20 Raszów wieś 6:58 7:58 - - 16:21 -
21 Trzebnica ul. Bukowa 7:01 8:01 10:58 - - -
22 Trzebnica ul. Zielonego Dębu 7:03 8:02 - 15:10 16:19 17:23
23 Przedszkole ul. 3 Maja 7:06 8:05 - 15:08 16:17 -
24 Trzebnica nr 23 7:10 8:10 11:02 15:05 16:15 17:20

Obowiązuje w dni robocze
Trzebnica przystanek nr. 23 – oznacza przystanek na ul. W. Witosa POCZĄTEK TRASy

LINIA  D  Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica

P.T Przystanki Kurs 1 Kurs 2

Obowiązuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

1 Trzebnica nr 23 12:05 16:15
2 Księginice 1 12:08 16:17
3 Księginice 2 12:10 16:19
4 Ligota 12:13 16:20
5 Masłów 1 12:15 16:22
6 Masłów 2 12:17 16:24
7 Kałowice 12:19 16:26
8 Masłów 2 12:21 -
9 Masłów 1 12:23 -

10 Ligota 12:25 -
11 Księginice 2 12:27 -
12 Księginice 1 12:29 -
13 Trzebnica nr 18 (Urzad Miejski) 12:32 16:37
14 Marcinowo 12:41 (wt+pt) 16:44
15 Trzebnica ul . Żołnierzy Wrz – Intermarche 12:47 (wt+pt) 16:50

ważny od 01 .03 .2022 r. 

LINIA  A Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

P.T Dworce i przystanki Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13

1 Nowy Dwór (Pętla) 6:06 6:58 7:36 8:16 9:04 10:00 11:25 12:15 13:07 13:48 14:30 15:12 16:00
2 Szpital (Kierunek Miasto) 6:08 7:00 7:38 8:18 9:06 10:02 11:27 12:17 13:09 13:50 14:32 15:14 16:02
3 Biedronka (Kierunek Miasto) 6:10 7:02 7:40 8:20 9:08 10:04 11:29 12:19 13:11 13:52 14:34 15:16 16:04
4 Targowisko 6:12 7:04 7:42 8:22 9:10 10:06 11:31 12:21 13:13 13:54 14:36 15:18 16:06
5 Urząd Miejski 6:14 7:06 7:44 8:24 9:12 10:08 11:33 12:23 13:15 13:56 14:38 15:20 16:08
6 Rynek 6:16 7:08 7:46 8:26 9:14 10:10 11:35 12:25 13:17 13:58 14:40 15:22 16:10
7 Stadion 6:18 7:10 7:48 8:28 9:16 10:12 11:37 12:27 13:19 14:00 14:42 15:24 16:12
8 Intermarche 6:22 7:14 7:52 8:32 9:20 10:16 11:41 12:31 13:23 14:04 14:46 15:28 16:16
9 Dworzec Autobusowy (Kolejowy) 6:24 7:16 7:54 8:34 9:22 10:18 11:43 12:33 13:25 14:06 14:48 15:30 16:18

10 Wrocławska 6:26 7:18 7:56 8:36 9:24 10:20 11:45 12:35 13:27 14:08 14:50 15:32 16:20
11 Armii Krajowej 6:27 7:19 7:57 8:37 9:25 10:21 11:46 12:36 13:28 14:09 14:51 15:33 16:21
12 Aquapark N/Ż - - - - - - 11:47 12:37 13:29 14:10 14:52 15:34 16:22
13 Szkoła Podstawowa nr 2 6:28 7:20 7:58 8:38 9:26 10:22 11:48 12:38 13:30 14:11 14:53 15:35 16:23
14 Obrońców Pokoju 6:30 7:22 8:00 8:40 9:28 10:24 11:50 12:40 13:32 14:13 14:55 15:37 16:25
15 Rynek / Słoneczna 6:32 7:24 8:02 8:42 9:30 10:26 11:52 12:42 13:34 14:15 14:57 15:39 16:27
16 Polna 6:34 7:26 8:04 8:44 9:32 10:28 11:54 12:44 13:36 14:17 14:59 15:41 16:29
17 Szkoła Podstawowa Nr 3 6:36 7:28 8:06 8:46 9:34 10:30 11:56 12:46 13:38 14:19 15:01 15:43 16:31
18 Piwniczna / Targ 6:39 7:31 8:09 8:49 9:37 10:33 11:59 12:49 13:41 14:22 15:04 15:46 16:34
19 Biedronka (Kierunek Szpital) 6:41 7:33 8:11 8:51 9:39 10:35 12:01 12:51 13:43 14:24 15:06 15:48 16:36
20 Szpital (Kierunek Nowy Dwór) 6:43 7:34 8:13 8:53 9:41 10:37 12:03 12:53 13:45 14:26 15:08 15:50 16:38
21 Nowy Dwór 6:45 7:36 8:15 8:55 9:43 10:39 12:05 12:55 13:47 14:28 15:10 15:52 16:40

i n f o R m a c j e  o g Ó l n e
KIERUNEK GODZINA ODJAZDU PRZySTANKI

Trzebnica – Boleścin– 
– Siedlec PKP – Trzebnica

6:05 / 7:10 / 10:05 / 
15:05 /  16:15 /  17:20

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

Trzebnica – Koniowo 13:45 K /  15:35 DA Dworzec Autobusowy

Koniowo – Trzebnica 07:15 /  11:35 Koniowo

Trzebnica – Masłów –
– Kałowice – Trzebnica

12:05 /  16:15
Przystanek Nr 23 
ul. W. Witosa

Trzebnica – Marcinowo
12:32 kursuje wtorek i piątek przystanek nr 18

miejsce: Urząd Miejski.16:35 

Trzebnica – Ujeździec Mały 6:40 /  14:15 A / 15:15 Dworzec Autobusowy

Ujeździec Mały – Trzebnica 7:08 /  14:43A / 15:43

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

A – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdźca Wielkiego 
K – kursuje we wtorek i piątek / DA – Dworzec autobusowy ważny od 19.09.2022r.
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ENDOKRyNOLOG

Paweł Wójtowiec
Specjalista Endokrynologii, 

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Dorośli oraz młodzież od 16 r.ż
•	 choroby	tarczycy,	USG	tarczycy	
•	 choroby	nadnerczy,	przysadki	mózgowej,
•	 choroby	jąder	i jajników, zespół PCO, 

hipogonadyzm
•	 otyłość,	insulinooporność 

Gminne Centrum Medyczne 
TRZEBNICA-ZDRÓJ, ul. Kościuszki 10

każdy wtorek od 13:00 do 18:00
REJESTRACJA 

tel. 713120510, 713120375

USŁUGI 
PIELĘGNIARSKIE 

Prywatnie w domu u pacjenta
•	 pobieranie	krwi	
•	 dowóz	do	laboratorium
•	 zastrzyki,	kroplówki	na	zlecenie	lekarza	
•	 zmiana	opatrunków
•	 usuwanie	szwów	
•	 pomoc	w opiece nad noworodkami 
•	 pomiar	ciśnienia
•	 kontrola	glukozy	
•	 inne	do	ustalenia	indywidualnie	

tel. 519 849 635 

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. 15-18

rejestracja tel. 606 456 454

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska

SPECJ. DERMATOLOG-WENEROLOG

Trzebnica, ul. Wiosenna 26
www.dermed-kosmetyka.pl
•	wizyty	lekarskie	na	NFZ,
 tel. 71 387 06 03
•	prywatne	konsultacje	derma-

tologiczne, tel. 669 070 396
•	porady lekarskie, dermatosko-

pia, światłolecznictwo (AZS, 
łuszczyca) usuwanie brodawek 
i włókniaków (kriochirurgia) 
elektrokoagulacja.

Z AB I EG I
LECZNICZO-KOSMETyCZNE
mgr Anna Binek tel. 726 162 805

KOSMETOLOG, PODOLOG
• pedicure leczniczy, pielęgnacja 

stopy cukrzycowej i zmienionych 
chorobowo paznokci, usuwanie od-
cisków i modzeli, oczyszczanie i pie-
lęgnacja twarzy, peelingi medyczne

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

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym 

TRZEBNICA-ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10
III piętro p.301

Oferujemy:
• wózki, balkoniki, chodziki
• ortezy, pasy brzuszne
• pieluchomajtki, podkłady
• materace przeciwodleżynowe
• kołnierze i inne

czynne:
poniedziałek – czwartek: 

8:00-16:00 
piątek: 8:00-15:00

tel. 511 056 459 
umowa

z Narodowym 
Funduszem Zdrowia

FIZJOTERAPEUTA

GABINET FIZJOTERAPII
mgr Mateusz Marszycki
•	Masaż	Leczniczy
•	Terapia	Manualna
•	 Igłoterapia

WIZyTy DOMOWE
TRZEBNICA

ul. Świętej Jadwigi 1/2
tel. 501 676 986

PRZyCHODNIA

SPECJALISTYCZNO-
REHABILITACYJNA

DLA DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 16:00

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

LOGO-SPEKTRUM
NOWOCZESNE CENTRUM

TERAPII I WSPOMAGANIA

ROZWOJU DZIECI
•	Integracja	Sensoryczna
•	Terapia	Logopedyczna
•	Diagnoza	i terapia dysleksji
•	Trening	sensomotoryczny
•	Trening	umiejętności	społecz-

nych
•	Zajęcia	dla	dzieci	z Zespołem 

Aspergera
•	Przygotowanie	do	szkoły-
– Pierwszak na medal
•	Terapia	ręki
•	Muzykoterapia	
•	Zajęcia	z ortografii
•	Senso-zabawy	dla	niemowląt	

i małych dzieci
•	Diagnoza	gotowości	szkolnej.

TRZEBNICA
ul. Solna 6

www.logo-spektrum.pl

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

FIZJOTERAPIA

mgr Łukasz Łagoda
• akupunktura klasyczna
• terapia manualna
• chiropraktyka
• usg narządu ruchu
• konsultacje fizjoterapeutyczne

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 1/2

www.aktiv-rehabilitacja.pl

tel. 693 280 758

ŚRODOWISKOWE 
CENTRUM 

PSyCHIATRII 
I PSyCHOTERAPII

Zespół doświadczonych 
psychiatrów i psychologów – 

psychoterapeutów oferuje opiekę 
w zakresie:

•	 konsultacje	psychiatryczne	dla	
osób dorosłych.

•	 konsultacje	psychiatryczne	dla	
dzieci i młodzieży.

•	 psychoterapia	indywidualna	osób	
dorosłych.

•	 psychoterapia	i wsparcie psycho-
logiczne dla dzieci i młodzieży.

•	 konsultacje	i terapia dla par, rodzin.
•	 wizyty	domowe	psychiatry	

i psychologa (dla seniorów i osób 
z ograniczoną mobilnością).

Rejestracja telefoniczna: 

+48 694 723 900
TRZEBNICA

ul. Polna 27a/1

PRZyCHODNIA
WETERyNARyJNA

F E N I K S

lek. wet. Ewa
Okręglicka – Langner

TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1b
rejestracja wizyt:

tel. 601 061 222

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

G A B I N E T Y  L E K A R S K I E

DERMATOLOG

lek.med. Barbara
Idzińska-Michel

• Przyjęcia NFZ
• Zabiegi
• Wizyty prywatne

MILICZ
ul. Kasztanowa 16

Rejestracja: 605 195 194

WOLNE

MIEJSCA

Viltis Medica 
LEKARZE SPECJALIŚCI

lekarz Agata Kot
specjalista chorób płuc

lekarz Agnieszka Kot
specjalista chorób płuc dzieci

lekarz
Irena Kagan-Grzesiak

specjalista alergolog

dr n. med. Agata 
Kaczmarzyk-Radka

specjalista kardiolog

lekarz Joanna 
Aramowicz-Niedzielska
specjalista chorób wewnętrz-

nych i hipertensjologii 
/ leczenie nadciśnienia

lekarz Grzegorz Fast
specjalista radiolog / badania usg

mgr Joanna Rakicka
dietetyk kliniczny

lekarz 
Joanna Konieczyńska

specjalista chorób wewnętrz-
nych, medycyna żywienia

BADANIA USG
jamy brzusznej dzieci i doro-

słych, układu moczowego, 
tkanek miękkich, tarczycy, 

ślinianek, węzłów chłonnych, 
jąder, piersi, miednicy 

(prostaty), kolana

Oferujemy diagnostykę:
Zaburzeń oddychania w czasie 
snu, Holter EKG, Holter Ciśnie-
niowy, EKG, Spirometria, testy 
alergiczne, odczulanie

Viltis Medica
TRZEBNICA

ul. Wrocławska 8D
Rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165

GABINET 
LEKARSKI

Anna Paleczek-Różewicz
•	Medycyna	Estetyczna
•	Chirurgia
•	Medycyna	Rodzinna	
•	Wizyty	Domowe

ZMIANA LOKALIZACjI
Trzebnica ul. Wrocławska 8d 

w w w. lekar zdomow y. pl
www.gabinet .website

tel. 690 931 579

LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
SPECJALISTA NEUROLOGOPEDII 

I WCZESNEJ LOGOPEDII KLINICZNEJ
•	 Terapia	zaburzeń	mowy	u dzieci
•	 Wspomaganie	dzieci	z opóźnionym 

rozwojem mowy
•	 Korekcja	wad	wymowy
•	 Badanie	gotowości	szkolnej
•	 Diagnoza	i terapia dysleksji
•	 Trening	słuchowy	Metodą	Warnkego
•	 Terapia	Sensomotoryczna

tel. 605 606 882
w w w. lo go -sp ek trum. pl

logospektrum.trzebnica@gmail.com

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTyCZNA

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

•	 pełen	zakres	badań	okulistycznych
•	 OCT-optyczna	koherentna	tomografia
•	 komputerowe pole widzenia

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
(wejście	od	ulicy	Milickiej)

www.okulistatrzebnica.pl
pon. śr. czw. pt. 13:00-19:00
wt. 13:00-17:00

71 387 22 67 / 607 40 58 47

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

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

ZADBAJ O SWOJE 
ZDROWIE I CIAŁO

•	 Kobido 
  – liftingujący masaż twarzy
•	 masaż tkanek głębokich 

z terapią punktów spustowych
•	 masaż orientalny
•	 masaż relaksacyjny

Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica, ul. Spokojna 11

tel. 694 290 909
fb/masazmarekhajduk

GABINET
PEDIATRyCZNO-

ALERGOLOGICZNy

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

TRZEBNICA
ul.	Św.	Jadwigi	27	A-B

w ProVicie
od	godz.	16:00

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

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

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

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

STOMATOLOG

LEKARZ DENTYSTA

Dagmara Zięba
TRZEBNICA

zmiana lokalizacji
ul. Kościelna 27 D 

tel. 603 403 202

STOMATOLOG

MediPerfect
lek. dent. Ana 

Vidiun-Kurasiewicz 
Stomatologia 

i medycyna estetyczna

TRZEBNICA
ul. Kościelna 27 D
tel. 515 874 799

OKULISTA

Sebastian Floryn
zastępca ordynatora 

Oddziału Okulistycznego 
Szpitala Wojskowego 

we Wrocławiu
dobór okularów, diagnostyka, 

leczenie zaćmy, jaskry 
i chorób siatkówki

gabinet: Brzeg	Dolny
ul. Kopernika 1

rejestracja tel. 730 10 10 60

INTERNISTA
KARDIOLOG

Gabinet	Internistyczno-Kardiologiczny

Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób

wewnętrznych i kardiologii

w poniedziałki 15:00-16:00
w czwartki 15:00-17:00

Trzebnica ul. Kościuszki 10
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
II piętro, pokój 206

wizyty domowe tel. 601 760 888

NEO
CENTRUM SŁUCHU

•	BEZPŁATNE
 BADANIA SŁUCHU
•	APARATY	SŁUCHOWE

•	DYPLOMOWANY
 PROTETyK SŁUCHU
 Z 20 -LETNIM
 DOŚWIADCZENIEM

• Dobór aparatów słuchowych 
u dzieci i dorosłych

• Bezpłatne testowania 
i wypożyczenia

•	Konsultacje	profesorskie

•	Dofinansowania NFZ,
 PCPR, raty

ul. Wincentego Witosa 2
TRZEBNICA

pon. 8-17 
wt. śr. czw. 8-16 
pt. 8-15

tel. 71 740 50 12

ACS AUDIKA

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

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h

Gabinet czynny
pn. 11-15 | czw. 10-16

tel. 789 218 803

PODOLOG

Gabinet Zdrowe Stopy
• Zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne stóp

• Pedicure podologiczny

• Usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek

• Obcięcie i opracowanie paznokci 
problematycznych, grzybiczych 
i wrastających

ul. Obrońców Pokoju 43/4 

tel. 516 309 502

GABINET PSyCHIATRII
DZIECI I MŁODZIEŻy

lek. Natalia Kucharczyk
Trzebnica, ul. Prusicka 24a

I piętro,	gabinet	nr	3

tel. 796 462 913
www.subrosa.com.pl

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

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

mgr Alicja Szajner
•	 psychoterapia	indywidualna,
•	 terapia	par,
•	 terapia	systemowa	rodzin,
•	 konsultacje	dla	rodziców,

PRACUJę GłÓWNIE 
Z OSOBAMI DOROSłYMI

tel. 731 644 123
Trzebnica

ul. Jana Olszewskiego 8/16 (p. III)

P S YC H E D E I 
PSyCHOLOG 

mgr Anita Warchlewska 
Wsparcie psychologiczne dla osób 

dorosłych, młodzieży i dzieci 

•	depresja	i zaburzenia nastroju 
•	dorośli,	młodzież	i dzieci 
•	diagnoza	spektrum	autyzmu
•	zaburzenia	psychiczne	dzieci	i młodzieży
•	terapia	par	z problemami niepłodności

tel. 530 015 274 
psycholog.psychedei@gmail.com 

Trzebnica
ul. Oleśnicka 19 D / 6 

TECHNIK
DENTySTyCZNy

Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent
NAPRAwA PROTEZ

ZęBOwYCh
TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G

Pracownia czynna
pon. – pt. 9:30 – 16:30

tel. 602 880 583

G A B I N E T Y  L E K A R S K I E 

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

Godziny przyjęć:

poniedziałki 9:20-15:30
wtorki i środy 14:30-19:30 

TRZEBNICA 
ul. Obornicka 41e

koło stadionu
REJESTRACJA

tel. 71 387 27 78
605 175 050

LOGOPEDA 
KLINICZNy

Neurologopeda kliniczny
Surdopedagog

•	terapia	aac	i c-eye
•	elektrostymulacja	obszaru	

ustno-twarzowego 
•	trening	słuchowy	Johansena	
•	trening	słuchowo-głosowy	

przewodnictwa kostnego
•	kinesiotaping
•	masaż	Schantala
•	Monachijska	Funkcjonalna	

Diagnostyka
•	praca	z pacjentem z wadą 

genetyczną, uszkodzeniami 
neurologicznymi, niemowlę-
tami, korekcja wad wymowy

Agnieszka 
Franieczek-Madalińska

tel. 504 234 127
Trzebnica

ul. Daszyńskiego 67/11

GABINET 
OSTEOPATII 

Dawid Zgud D.O.
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
3 piętro, pokój 301

Pomoc w leczeniu:

•	dysfunkcji ortopedycznych  
i neurologicznych

•	zaburzeń	laryngologicznych	–	
szumy i piski uszne

•	zaburzeń	pracy	
 ukł. pokarmowego 

•	 zaburzeń	psychosomatycznych

•	problemów	
 uroginekologicznych

•	 terapii	kobiet	w ciąży 
 i po porodzie

•	 terapii	niemowląt	i dzieci

tel. 500 518 702 
www.holimed.com.pl

CENTRUM 
FIZJOTERAPII 
I OSTEOPATII 

Hanna Stelmaszczyk 
507 033 543

terapia manualna, terapia 
powięziowa, igłoterapia

Paweł Stelmaszczyk 
503 195 870
osteopatia, terapia 

powięziowa, suche igłowanie

Joanna Maleszka 
517 894 568

terapia dziecięca, NDT Bobath

Anna Papalska 
888 071 146

drenaż limfatyczny, wady 
postawy, suche igłowanie

Kamila Wasilewska 
792 951 058

terapia uroginekologiczna, 
terapia manualna, 

bańki chińskie

Magdalena Drak 
785 020 873

terapia neurologiczna 
( PNF, Bobath), pillates

Łukasz Smolarczyk 
501 345 628

terapia manualna, terapia 
powięziowa

Więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl
RE JESTRAC JA 

online przez stronę 
lub telefonicznie

TRZEBNICA
ul .Solna 6/1

ORTODONTA

lek. stom. Marta Czyż
LECZENIE 

ortodontyczne
aparatami stałymi

i ruchomymi

Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 37

tel. 798 626 226

HIGIENISTKA
STOMATOLOGICZNA

Aleksandra Lenkcis 
zabiegi higienizacyjne

jamy ustnej
SKAlInG	/	pIASKOWAnIE

fluORyzACJA	/	WyBIElAnIE

OBORNIKI ŚLĄSKIE
ul. Trzebnicka 37

tel. 798 626 226
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OGłOSZENIA
DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

SPR ZE DAM

DZIAłKA(19) budowlana, o powierzchni 
1080 metrów, przy ul. Ogrodowej w Trzeb-
nicy, z bezpośrednim dostępem do drogi 
gminnej, usytuowana na wzgórzu, z pięk-
nym widokiem na miasto, wśród nowo po-
wstającego osiedla domków jednorodzin-
nych, media: prąd, woda w drodze, gaz, tel. 
535 432 495.

MIESZKANIE(18) 51 mkw; 2 pokoje + kuch-
nia + łazienka + przedpokój +garderoba, 
obok Rynku, na parterze, przygotowane do 
remontu, cena 270 tys., tel. 601 764 525.
DZIAłKA(18) budowlana w Prusicach o re-
gularnym kształcie oraz ukształtowaniu te-
renu, dojazd bezpośrednio drogą asfaltową, 
jest to nowo powstała ulica z licznymi dom-
kami jednorodzinnymi, uzbrojona w skrzyn-
kę elektryczną, pow. 10 arów, numer działki 
217/21, tel. 535 432 495.

MIESZKANIE(17) umeblowane, 48 mkw, 
Trzebnica, ul. Wrocławska, nowe budownic-
two, tel. 512 577 286.
DZIAłKA(16) pod lasem w Skoroszowie, 1,06 
ha, w całości lub w części, cena 53 zł za 1 mkw 
(cena do negocjacji), tel. 608 407 057.
MIESZKANIE(16) trzypokojowe, w Trzeb-
nicy w dobrej lokalizacji, duża funkcjonalna 
kuchnia, 3 pokoje, przedpokój, łazienka oraz 
piwnica, ogrzewanie wspólne (kotłownia), 
pow. 79,25 mkw, w spokojnej okolicy, nieda-
leko Winnej Góry oraz Bazyliki, bardzo dobra 
lokalizacja, tel. 608 407 057.
ODSTąPIę OGRóDEK(15) działkowy, Trzeb-
nica, ul. Milicka „STORCZYK), tel. 663 113 723.
DOM(14) w Kuźniczysku z zabudowania-
mi gospodarczymi, działka 32 ary, cena do 
uzgodnienia, tel. 725 165 384.
DZIAłKA(14) siedliskowa – Raszów 20 arów, 
tel. 724 625 702.
MIESZKANIE(13) dwupokojowe, o po-
wierzchni 46,5 mkw, na pierwszym piętrze 
w Trzebnicy, tel. 608 364 791.

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 15.12.2022 r.

SPRZąTANIE(13) domów, mieszkań, mycie 
okien, Trzebnica i okolice, stawka/ h, pani Ola, 
tel. 739 503 391.
PANI NA EMERYTURZE(12) poszukuje pra-
cy, czynne prawo jazdy – tel. 601 764 525.

KOREPETyCJE

MATEMATYKA(17) Jestem studentem Po-
litechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji 
dla uczniów szkoły podstawowej, a także 
szkół ponadpodstawowych przygotowują-
cych się do matury, tel. 792 429 119.

ChEMIA(18) jestem absolwentką Wydziału 
Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i chęt-
nie udzielę korepetycji z chemii uczniom 
szkół podstawowych w domu ucznia lub 
zdalnie, tel. 660 750 443.
ANGIELSKI(16) Absolwentka Instytutu Filo-
logii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
i doświadczona korepetytorka oferuje pro-
fesjonalne korepetycje z języka angielskiego 
uczniom klas 5-8 oraz liceum, zajęcia odby-
wają się w Trzebnicy (w domu korepetytora) 
lub on-line od poniedziałku do piątku w godz. 
14-18, tel. 574 049 180.
MATEMATYKA(14) Korepetycje, przygoto-
wanie do egzaminów. Magister z kilkuletnim 
doświadczeniem dydaktycznym, posiada-
jący uprawnienia (kurs pedagogiczny). Za-
pewniam indywidualne podejście, wspólne 
ustalanie celów pracy, konsekwencję i cier-
pliwość. Korepetycje w centrum Trzebnicy, 
tel. 603 557 705 

MOTORyZACJA / rolnicze

SPR ZE DAM

SUZUKI(19) Jimmy 2008r 1.5 diesel 4X4 ciem-
nozielony metalik, tel. 721 658 435.
ROwER(19) Brzezie 52, cena 1500 zł, tel. 723 
538 228.

fORD(16) mondeo, 1,8 Diesel, rok prod. 1997, 
licznik 283 tys. km.; przegląd techniczny do 
26.08.2023; ubezpieczenie do 11.03.2023, 
kolor ciemny, hak, relingi, opony zamienne, 
sprawny, cena 2900 zł, tel. 887 296 550.
ROwER(16) holenderski z silnikiem spalino-
wym + koło zapasowe z silnikiem, tel. 723 
538 228.

OPONY(17) zimowe R16 z felgami stalo-
wymi, opony zimowe firmy Membat Flake 
205/55 R16 91H, felgi stalowe "16" 6,5J, po-
chodzą z auta Opel Zafira, stan : bardzo do-
bry, bardzo mało używane, cena: 900 zł, tel. 
502 433 986.
CZęśCI(17) do: – Fiat 126p; – Renault Thalia/
Clio; – tarcze, klocki hamulcowe – koparko
-ładowarki T-172/4 z silnikiem VD 14,5/12, tel. 
605 365 312.
KASK(16) biało-czarny rower, moto, enduro, 
używane, rozmiar L, daszek jest ułamany, 
używany był do Cross, cena 30 zł, Trzebnica
-Oborniki Śląskie, tel. 508 623 596.

KASK(16) niebieski na rower, moto, enduro, 
używane, rozmiar M, brakuje szybki, używa-
ny był do Cross, cena za sztukę 30 zł, Trzebni-
ca-Oborniki Śląskie, tel. 508 623 596.

ZIEMNIAKI(19) paszowe 0,4 zł/ 1 kg – Ra-
szów, tel. 604 637 080. 
wSPOMAGANIE(19) elektryczne do ruskie-
go ciągnika T 25, również do ciągnika C 330, 
cena 800 zł, tel. 723 538 228.
BECZKA(18) plastikowa o poj, 200L, tel. 785 
686 232.
CIąGNIK(17) URSUS C-360, stan dobry, zare-
jestrowany i ubezpieczony, tel. 693 602 615, 
723 270 982.

DZIAłKA(12) budowlana w Trzebnicy, o po-
wierzchni: 1100 mkw, w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, prze-
znaczona pod zabudowę mieszkaniową, 
zlokalizowana w pobliżu ul. Zielonej w Trzeb-
nicy (ok. 1-2 km od rynku w Trzebnicy), cena 
260 000 zł, tel. 607 192 107.
LOKAL(14) sprzedam lub wynajmę, handlo-
wo-usługowy w centrum Trzebnicy, w za-
budowie szeregowej, 35 mkw, z możliwością 
rozbudowy, klimatyzacja, wszelkie media, na 
działce własnościowej o pow. 65 mkw, 20 m 
od UM i parkingiem na 100 miejsc parkingo-
wych, tel. 798 267 177.

Z AMIE NIę

KAwALERKę(17) 2 piętro, z dwoma piwni-
cami i ogródkiem w Trzebnicy przy ul Da-
szyńskiego – na mieszkanie: 2 pokojowe, 
Trzebnica lub okolice (na 1 pietrze) z dopła-
tą, tel. 605 736 772.

DO wYNAjęCIA

MIESZKANIE(19) 46 mkw, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wc, okolice Trzebnicy, atrakcyjna 
cena, tel. 530 419 909.
Szukam KAwALERKI(19) lub niedużego 
mieszkania 2-pokojowego do wynajęcia 
w Trzebnicy, Miliczu, Obornikach, Śl,Długołę-
ce, tel. 603 875 072.
MIESZKANIE(17) przy ul. Marcinkowskiej, 
nowe budownictwo, 45 mkw, tel. 533 533 288.
Szukam MIESZKANIA(16) w Trzebnicy, 
opłaty do 1000 zł, tel. 508 314 774.
Szukam MIESZKANIA(16) może być dom 
do remontu, szukam tanio, dla rodziny 
z dwójką dzieci, Trzebnica i okolice, tel. 722 
045 616.
POwIERZChNIE BIUROwE(16) usługowe, 
w centrum Trzebnicy, przy ul. Solnej 6, w bez-
pośrednim sąsiedztwie deptaka, w budynku 
znajdują się lokale o pow. 10 – 40 mkw, teren 
biurowca jest ogrodzony i posiada własny par-
king, tel. 663 844 847.

PIęTRO DOMU(16) od 01.11.2022 wynajmę 
piętro domu w miejscowości Ligota k/ Trzeb-
nicy, mieszkanie 80 mkw, składa się z kuchni, 
łazienki oraz 2 pokoi, internet, parking, miej-
sce na grill i ognisko, cena najmu 2500,00 zł. 
(w tym co + cwu), kaucja 2500,00 zł. (traktowa-
na jest jako zapłata za ostatni miesiąc wynaj-
mu), tel. 665 886 993.
Szukam POKOjU (15) pilnie szukam pokoju 
w Trzebnicy dla siebie, kobieta 75 lat, jestem 
uchodźcą z Ukrainy i pracownikiem medycz-
nym, posiadam PESEL ze statusem UKR, tel. 
573 885 504. 
MIESZKANIE lub POKój(15) w Księgini-
cach, cena do uzgodnienia, tel. 796 671 055

KUPIę

MIESZKANIE(14) małe mieszkanie do 
200 tyś w Trzebnicy, do pierwszego piętra, 
tel. 500 159 118.

DAM PRACĘ
wODZIREj(16) Nawiążę współpracę z: disc 
jockeyem, wodzirejem, organizatorem imprez 
w jednej osobie. Mile widziane m.in. cechy 
takie jak: samodzielność, pracowitość, odpo-
wiedzialność oraz zapał i inicjatywa. Posiadam 
profesjonalny sprzęt nagłaśniający i oświetle-
niowy na festyny, wesela, urodziny, andrzejki 
czy sylwestra. Forma współpracy do ustalenia 
tel. 508 178 045
DO SPRZąTANIA(16) zatrudnię osobę 
z Trzebnicy do sprzątania oraz innych prac 
porządkowych na obiekcie w Trzebnicy dwa 
razy w tygodniu. Preferowana osoba na eme-
ryturze. Proszę dzwonić w poniedziałki i środy 
w godzinach 12:00-18:00, tel. 607 723 072.
OPIEKUNKA(13) szukam opieki dla dwójki 
dzieci (wiek 3 lata i 12 latka) w Trzebnicy, rów-
nież pomoc w nauce, tel. 725 176 768.
NIANIA(12) Zatrudnimy nianię na popo-
łudnia. Zakres obowiązków: odwożenie/
przywożenie dzieci ze szkoły i przedszkola, 
organizacja czasu wolnego. Miejsce pracy: 
Trzebnica, tel. 601 850 834.
PRACOWNIK BUDOwLANY / OPERATOR 
KOPARKI / BRUKARZ / ELEKTRYK (12) 

Firma budowlano-energetyczna zatrudni 
pracowników – zapewniamy atrakcyjne wa-
runki zatrudnienia i dojazd do pracy, tel. 884 
300 208.
DO SPRZąTANIA(11) oraz innych prac po-
rządkowych na obiekcie w Trzebnicy dwa 
razy w tygodniu, zatrudnię osobę z Trzebnicy 
na emeryturze, proszę dzwonić w ponie-
działki i środy w godzinach 12:00-18:00, tel. 
607 723 072.

SZUKAM PRACy

SPRZąTANIE(18) domów, mieszkań, tel. 605 
590 086.
NA BUDOwIE (16) postawię i ocieplę każdy 
dom. Mile widziane zakwaterowanie, Zby-
szek, tel. 502 379 351.
SPRZąTANIE(15) mieszkań i domów, Trzeb-
nica i okolice, PILNIE poszukuje pracy od 9 – 
14, tel. 795 719 880.

biuRo
nieRuchomości

biuro@dtr-invest.pl 
www.dtr-invest.pl

tel. 602 756 346

MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI

ul. daszyńskiego 42 trzebnica

L-1150mm, Pokrywa i rama ze stali nierdzew-
nej. Po odwróceniu pokrywa może zostać 
wyklejona płytkami, co uczyni ją niemal 
całkowicie niewidoczną. Stan NOWY – cena 
700 zł, kosztował 1900 zł, Trzebnica-Oborniki 
Śląskie, tel. 508 623 596.

PIEC(17) gazowy dwu funkcyjny, junkers, 
cena 1200 zł, tel. 570 598 676.
PRęT(17) okrągły stalowy żebrowany fi 8 – 
6m, 30 zł/szt (dostępne 34 szt), Pręt okrągły 
stalowy żebrowany fi 12 – 6m, 80 zł/szt (do-
stępne 48 szt), transport własny, Godzieszo-
wa, tel. 601 793 012.

KOMPUTER(19) do odbierania poczty i pra-
cy w oprogramowaniu office czyli nie dla 
graczy ani grafików komputerowych. Pro-
cesor Intel Pentium (R) CPU G2020 2.90 GHz, 
zainstalowana pamięć 4 BG (RAM) 64-bitowy 
system operacyjny, do tego płaski monitor 
"DELL" (2007r.), kamera HD microsoft, głośniki 
"Creative", nagrywarka DVD/CD, kabel zasila-
jący, klawiatura "DELL", myszka bezprzewo-
dowa, obudowa komputera "Tracer", cena 
250 zł, tel. 732 244 683.

GRZEjNIKI(16) 2 sztuki – nowe, panelowy 
biały 60 x 120 cm, zasilanie dolne, cena 450 
zł oraz łazienkowy biały, drabinka, 14 rurek, 
rozstaw zasilania 45 cm, wymiar: wys. 70 cm, 
szer. 50 cm , cena 220 zł. Możliwa negocjacja 
cen, tel. 535 244 765.

DYSK PAMIęCI(16) do komputera lub lap-
topa, TOSHIBA , Trzebnica, cena 299 zł , tel. 
730 777 907.

fARBY DULUx(19) Easy Care, emulsja bia-
ła, plamoodporna, 9 ltr, do wnętrz, bardzo 
dobre kryje, wydajność to 14 mkw/ltr, cena 
145zł /szt., termin ważności 07.2024r, tel: 733 
013 777.

KOLUMNY(19) głośnikowe, tel. 798 263 003.
UMYwALKA(17) szerokość 50 cm oraz 
pompę CO "Grundfos", tel. 605 365 312.
ŻYRANDOL(15) pięcioramienny, cena 70 zł, 
tel. 691 207 336.

ŻYRANDOL(15) kryształowy, cena 300 zł, tel. 
691 207 336.

STół BEZCIENIOwY(18) Stół 50x50 cm, 
Plus tył / oparcie 50 cm, Blat / pleksa mleczna 
50x120, Stół użyty kilka razy. Jest jeszcze lam-
pa do tego stołu, pod spodem poprzeczka 
służąca do przypięcia lampy. Do tego blen-
da biało – złota, okrągła 58 cm średnica oraz 
ekran – materiał jako element odbijający biel. 
Cena 120 zł, Trzebnica-Oborniki Śląskie, tel. 
732 244 683.

OPRYSKIwACZ(19) spalinowy, plecakowy, 
14 L nowy, cena 600 zł , tel. 723 538 228.
RADIO SAMOChODOwE(19) Działa, cena 
70 zł, Trzebnica-Oborniki Śląskie, tel. 508 623 596.

UChwYT SAMOChODOwY(15) marki 
SAMSUNG, na szybę, do telefonów, o szeroko-
ści 67 mm – 80 mm, cena 70 zł, tel. 733 013 777.

KABINA(17) orzeszka oraz maska do ciągni-
ka C-360, tel. 693 602 615, 723 270 982.
KULTYwATOR(17) szer. robocza 2,5 m; bro-
ny piątki, tel. 693 602 615, 723 270 982.
PłUG(17) trzy skibowy i dwu skibowy, tel. 
693 602 615, 723 270 982.
PRZYCZEPA(17) D-44, stan dobry, ważne 
OC – PT, tel. 693 602 615, 723 270 982.
SILNIK(17) produkcji niemieckiej, trzy metro-
wy oraz rozsiewacz nawozu o pojemności 
600 kg i 400 kg, tel. 693 602 615, 723 270 982.
OPRYSKIwACZ(17) o pojemności 400 L, 
szerokość robocza 12 m; drugi o pojemności 
800 L, szerokość robocza 15 m, tel. 693 602 
615, 723 270 982.
BURAKI(16) pastewne, 70 gr / kg, Cerekwica, 
tel. 665 404 671, 781 515 200.

BUDOWLANE / AGD / RTV

SPR ZE DAM

KONSOLA (19) używana, Playstation 3 Su-
per Slim +dysk 232GB w stanie bardzo do-
brym, w pełni sprawna, kupiona 23.04.2021 
roku w sklepie konsolowym Norbit, zestaw 
składa się z : Konsola, oryginalny Dual-
Shock, kabel do pada, kabel zasilający, ka-
bel HDMI, pudełko + instrukcje, cena 300 
zł, tel. 694 878 705.

DREwNO (19) opałowe, dąb, cena 550 zł, 
sosna, cena 300 zł, suche, tel. 609 088 871.

ZAMRAŻARKA(19) HAIER – poj. 170 l, skła-
dająca się z sześciu pojemnych I przeźro-
czystych szuflad, stan : idealny, używana 
tylko przez jeden miesiąc, cena 730 zł, tel. 
502 433 986.

LODówKA(19) wymiary 160 x 60, cena 550 
zł, do negocjacji, nie zniszczona, brak żad-
nych uszkodzeń, marka Bosch, posiada 3 szu-
fladowa zamrażarkę, tel. 668 468 162.

ZAMRAŻARKA(19) cena 450 zł, do negocja-
cji, wymiary 100 x 60, tel. 668 468 162.

GOLARKA(19) PHILIPS. Zasilanie sieciowe jak 
i akumulatorowe. Trymer. Cena 70 zł. Tel. 733 
013 777.

LAPTOP(19) DELL Vostro 14" 5490 i5-
10210U/16GB/256/Win10P ALU. Stan tech-
niczny i wizualny jak nowy, na gwarancji, tel. 
733 013 777.

EKSPRES(19) do kawy kolbowy DeLonghi 
EC685, mało używany, w bardzo dobrym sta-
nie, Trzebnica, tel. 793 033 366.

SłUChAwKI(19) AirPods, tel. 733 013 777.

ODPłYw LINIOwY(17) firmy Kessel. Od-
wodnienie liniowe do łazienki o długości cd. na kolejnej stronie

Firma poszukuje 
pracowników 

do produkcji: 

stolarka
pcv 

i MoNtaŻ 

■ Umowa o pracę na czas nieokreślony
■ Bardzo dobre warunki płacowe 
■ Możliwość przyuczenia
■ Mile widziane osoby z doświadczeniem

tel. 603 605 244

DESKA(15) ogrodzeniowa, dł. 98 cm, szer 12 
cm, grubość 2 cm, 100 sztuk, 6 zł za sztukę, 
Trzebnica, tel. 661 747 292.

MEBLE

SPR ZE DAM

STOłY(19) 9 sztuk, do kawiarni/baru/restau-
racji w kolorze jasnobrązowym 90 X 90 cm. 
Cena 990 zł, odbiór w Szymanowie, tel. 601 
849 555.
STół(19) drewniany roboczy, warsztatowy, 
garażowy. Pomalowany impregnatem w ko-
lorze włoski orzech, trzy warstwy. Trzebnica, 
wymiary (mierzony blat górny): szer. 60 cm, 
dł. 128 cm, wys.82 cm, tel. 694 878 705.

BIURKO(19) dziecięce, stan dobry, cena 80 zł., 
tel. 605 260 237.

SZAfA(19) biała, stan dobry, cena 250 zł, tel. 
605 260 237.

KREDENS(18) i szafkę RTV firmy BRW, stan 
bardzo dobry. Cena 420 zł, tel. 662 009 281.

MASAŻE 
ORIENTALNE 

Magda Cidyło-Starczewska

MASAŻE LIFTINGUJĄCE
Kobido i Face Lift Up Therapy

MASAŻE RELAKSACyJNE 
Lomi Lomi, Abhyanga i masaż 
Kamieniami Półszlachetnymi

TRZEBNICA
ul. Marcinowska 4a/15

tel. 664 736 802
 

CHOINKI
Z PRZYDOMOWEJ

PLANTACJI
Różne wielkości

Możliwa rezerwacja

 

i transport

504 853 191
55-100 Przyborów koło Koniowa

Antybiotyki stosuj rozważnie!

W dniach 18-24 listopada 2022 roku po raz kolejny obchodzimy 
Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. 
Inicjatywa ta jest odpowiedzią na narastające zagrożenie związane 
ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki i ma uświa-
domić, że powszechne nadużywanie antybiotyków w leczeniu i pro-
filaktyce prowadzi do ograniczenia skuteczności w leczeniu chorób 
wywoływanych przez bakterie.
Dlaczego oporność drobnoustrojów 
na antybiotyki wzrasta?
Nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medy-
cynie, weterynarii a także w wielu krajach w hodowli zwierząt to 
główne czynniki odpowiadające za wzrost antybiotykooporności. 
Przyczynia się do tego nieracjonalne przepisywanie antybiotyków 
jak też nieprzestrzeganie zaleceń przez pacjentów w tym przyjmo-
wanie antybiotyków w niewłaściwych odstępach czasu, zbyt krótko 
i niezgodnie z zaleceniami lekarza. Często antybiotyki są nieprawi-
dłowo przepisywane na leczenie zakażeń wirusowych.
Europejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób wskazuje, co 
każdy z nas może zrobić aby przyczynić się do utrzymania skutecz-
ności antybiotyków:
- stosuj antybiotyki tylko przeciwko infekcjom bakteryjnym, a nie 

przeciw infekcjom wywoływanym przez wirusy takim jak przezię-
bienie czy grypa,

- przyjmuj wyłącznie antybiotyki przepisane przez lekarza,
- gdy lekarz stwierdzi, że antybiotyki są konieczne, przyjmuj je 

w sposób odpowiedzialny, zgodnie z zaleceniami lekarza w za-
kresie dawkowania i czasu trwania terapii,

- unikaj samoleczenia antybiotykami. Samoleczenie ma miejsce 
wtedy, gdy używasz antybiotyków pozostałych z poprzednich te-
rapii lub otrzymujesz antybiotyki w aptece bez recepty,

- nie dziel się antybiotykami pozostałymi z poprzedniej terapii z in-
nymi ludźmi,

- nie przechowuj antybiotyków pozostałych z poprzednich terapii. 
Jeśli otrzymałeś więcej dawek antybiotyków (np. tabletki, kapsuł-
ki żelowe) niż zalecił lekarz, zanieś te niezużyte do apteki w celu 
ich utylizacji.

(Źródło: http://antybiotyki.edu.pl/edwa/info.php)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy
mgr Czesław Janusiak

PSS Społem
w Trzebnicy wydzierżawi:

LOKALE
o powierzchni 577 mkw 

na działalność handlową, 
usługową, proedukcyjną itp.

o powierzchni 67 mkw 
na warsztat samochodowy, 

garaż itp.

tel. 71 312 09 36
609 794 991
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BIURO RACHUNKOWE
•	obsługa	księgowo-kadrowa	firm
• pomoc w zakładaniu działalności
• wnioski o dotacje z PuP
• pierwszy miesiąc rabat

tel. 518 223 656
R E K L A M A

bRukaRstWo

MARBRUK
Mariusz Kwak

Trzebnica
tel. 792 457 967

wAŻNE TELEfONY

Burmistrz przyjmuje

• od 15.15 do 16.15 w środy

Przewodniczący Rady Miejskiej

• środa w godz. 13-16

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 43

• 71 312 06 11 wew. 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

Wydział Spraw Obywatelskich:

Urząd Stanu Cywilnego,

• 71 388 81 37

Ewidencja Ludności

• 71 388 81 99

Dowody Osobiste

• 71 388 81 87

Działalność Gospodarcza

• 71 388 81 86

Wydział Promocji

• 71 388 81 90 

• 71 312 06 11 wew. 402

Wydział Egzekucji i Windykacji

• 71 388 81 79

• 71 388 81 06

Wydział Utrzymania Infrastruktury  
i Transportu

• 71 388 81 82 

Referat Kultury i Sportu

• 71 388 81 69

Referat Galeria Trzebnicka

• 71 388 81 88

Pełnomocnik Burmistrza  
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień

• 71 388 81 42

Samodzielne Stanowisko  
ds. Obsługi Wniosków o Udostępnienie 
Informacji Publicznej

• 71 388 81 40 wew. 213

Samodzielne Stanowisko  
ds. Jakości Powietrza i Gospodarki 
Niskoemisyjnej

• 71 388 81 84

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• 71 387 15 92

Ośrodek Pomocy Społecznej

• 71 312 05 27

Gminny ZGK Trzebnica Ergo

• 71 310 99 56, 71 310 99 92

Straż Miejska w Trzebnicy

• 71 388 81 14

Gminne Centrum Kultury i Sztuki

• 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

CoaChing
Mentoring

Kryzysowy 
wsparcie i pomoc w:

– reinterpretacji sytuacji/
wydarzenia czasowo 
trudnego,

– wypracowaniu nowych 
przystosowawczych 
zachowań i reakcji,

– podniesieniu samooceny,
– wzmocnieniu poczucia 

własnej wartości,
– sprawczości i kontroli nad 

własnym życiem.

Active Mind
Bogumiła Łukaniec

tel. 669 440 385
email: lukaniec.b@gmail.com

DoraDztwo 
zawoDowe

wsparcie i pomoc w:
– poznaniu własnych zasobów, 
świata zawodów i rynku 
pracy,

– planowaniu ścieżki 
edukacyjno-zawodowej,

– doborze strategii 
efektywnego uczenia się

Active Mind
Bogumiła Łukaniec

tel. 669 440 385
email: lukaniec.b@gmail.com

REMONTY
– kafelkowanie łazienek
– gładzie, malowanie 
– tapetowanie 
– regipsy 
– montaż drzwi / okien
– montaż paneli

PRZySTĘPNE CENy

tel. 724 007 515

– Księgowość 
– DoTACJE 
– sZKoLENiA ABC FiRMY 
– PoMoC w RoZPoCZęCiU
DZiAłALNośCi 
– KoNsULTACJE PoDATKowE

– PRoJEKTowANiE gRAFiCZNE
– DRUK 
– REKLAMA ZEwNęTRZNA
– MATERiAłY FiRMowE
– gADŻETY REKLAMowE

ZASILANIE 
AwARYjNE

dla POMP
KOMPUTERÓW
OŚWIETLENIA
LODÓWEK...

tel. 513 986 986

!

to 
dobra

KAWA
pyszne ciasto, przytulne miejsce
Zapraszamy na pyszny kubek Kawy

ul. Żołnierzy Września	2A
Trzebnica obok salonu Plus

czynne: pon.-sob. 10:00-17:00

PRANIE
DYWANÓW
I KANAP

wychodzą
super

tel. 535 679 346

Poszukuję
Grunty rolne 

nieużytki – Działki
Chcesz sprzedać zadzwoń: 883 377 617

Mogę dojechać do Ciebie

Poszukuję
Mieszkanie – Dom

Chcesz sprzedać zadzwoń: 

883 377 617

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

KostKA / orzECh / EKogroszEK 
DrEwno rozpAłKowE, pEllEt

LuzeM	Lub	w	workach

TRZEBNICA ul. Chrobrego 26
dawny ARAJ

tel. 609 514 915 / 697 011 953

www.prodlafirm.pl

biuro.nkpro@gmail.com
531 795 826

BIURO RACHUNKOWE | AGENCJA REKLAMOWA

biuro.mkpromo@gmail.com
725 395 562

łóŻKO(19) dziecięce, używane bez matera-
ca, stan dobry, cena 550, tel. 605 260 237.

BIURKO(18) jasne, nowe, dł. 130 cm, wys. 75 
cm, gł. 58 cm, z szufladą i dwiema półkami – 
zamykanymi, cena do uzgodnienia, tel. 724 
423 151.

wYPOCZYNEK(17) komplet: 2 fotele + wer-
salka, tel. 798 263 003.
STOłY(17) kawiarniane, 9 szt, w wymiarach 
90 cm x 90 cm, w cenie 1200 zł za komplet, 
(Szymanów), tel. 601 849 555.
SKRZYNIA(16) na zabawki znanej firmy Me-
blik, wymiary skrzyni 40 x 70 cm, wysokość 42 
cm, cena 250 zł, odbiór osobisty w Trzebnicy. 
Tel. 603 283 075. 

DLA DZIECI / RÓŻNE

SPR ZE DAM

fOTELIK/NOSIDEłKO(19) samochodowe, 
Maxi Cosi, stan bardzo dobry, cena 100 zł, 
Trzebnica, tel. tel. 793 033 366.

ODDAM / PR Z YjMę

KUPIę AUTO(19) CALE LUB USZKODZONE, 
zapłacę OD REKI, dojadę, tel. 691 831 562.
ODDAM CEBULKI KANNY(17) wysokie 
kwiaty, w kolorze czerwonym, Kanny to 
wyjątkowo atrakcyjne rośliny, (sadzi się na 
wiosnę) tel. 603 857 342.
ODDAM śwIERK(17) duży na deski lub opał 
za wycięcie drzewa na działce w Trzebnicy, 
jest zezwolenie, tel. 601 198 984
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PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE
Konkurencyjne ceny!

– DYWANÓW
– WYKŁADZIN
– TAPICERKI
 SAMOCHODOWEJ
– MEBLI TAPICEROWANYCH

tel. 693 431 523

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
CZySZCZENIE PANELI FOTOWOLTAICZNyCH
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych – pielęgnacja terenów zielonych

Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARChER

Firma BIURO
RACHUNKOWE
• Pełna obsługa firm
• Możliwość odbioru 

dokumentów od klienta 
oraz współpraca zdalna

•	gwarantujemy terminowość, 
profesjonalizm i dyskrecję

tel. 713 870 274
502 749 540
602 571 613

TYLKO U NAS
SZYBKO

TANIO
I SOLIDNIE

Wycena usługi bezpłatna
także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

zAprAszAMy Do współprACy

Jakub
FHuSKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWyCH MAKULATURy WyWÓZ GRUZU BUDOWLANEGO

tr z E b n I C A  ul.  Milicka 32  tel . 71 312 05 03
GODzIny	OtWARCIA	SKupu

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8:00 – 16:00
SOBOTA 8:00 – 13:00

poDstAwIAMy kontenery | transport grAtIs | nAjwyższE CEny w MIEśCIE

Paweł Miklas
693 749 567

pmserwis90@gmail.com

czynne: pon – pt 9 – 17 Księginice, ul. Trzebnicka 67

naprawa
sKrzyń biegów
auTomaTycznych i manualnych

K A N T ów K I
P O D B I T K I

DESKI / łATY / KONTR-łATY

tel. 793 200 004

PELLET 
TRZEBNICA / BęDKÓW

tel. 602 523 956
602 523 887

PRANIE 
DYwANów 
NA WSKROŚ W PRALNI

24 zł / m2
tel. 603 232 261
www.czyszczeniedywanow.pl

oczyszczalnia
Ścieków

BEzPŁaTna
wycEna

ProfEsjonalnE
doradzTwoZbiorniki

na desZcZówkę
piwnicZki betonowe

odwodnienia
i drenaż

paweł madaliński
skarszyn 48 trZebnica

szamBa
betonowe
605 331 903

Gwarancja
na zBiornik

i monTaż

w w w . o c z y s z c z a l n i e - s z a m b a . c o m . p l

REMONT Y
I WYKOńCZENIA WNęTRZ
– płytki, panele
– malowanie, 
– gładź i zabudowa GK
– tapetowanie
–	montaż	drzwi
– docieplenie poddaszy

FACHOWE DORADZTWO

tel. 781 953 010

MINI
KOPARKA

uSłuGI 
WynAJEM

tel. 883 388 601

APARATy 
TLENOWE 

dla osób chorych
wynajem, sprzedaż, 

serwis
tel. 728 945 874

www.tlenoterapia-domowa.pl
Biedaszków Wielki 

ul. Pogodna 7

WyRoby betonoWe imitujące drewno 
deski tarasowe, palisady, obrzeża, schody i inne elementy niezbędne 
do aranżacji ogrodów. W produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy 
beton najwyższej jakości. Produkty są zbrojone włóknami cyrkonowymi 
co pozwala na stworzenie mocnej i odpornej struktury. Realizujemy 
zamówienia w bezpośrednim kontakcie z klientem gdyż nasze możliwości 
są nieograniczone. Możliwość wyboru dowolnej kolorystyki.

Trzebnica ul. Chrobrego 26

tel. 697 011 953
609 514 915

drewno beTonowe
www.drewno-betonowe.pl /  biuro@drewno-betonowe.pl

WĘGIEL
EKOGROSZEK
DREWNO KOMINKOWE 

I OPAłOWE
PoLSkI	oPaŁ

Głuchów Górny 1
TARTAK przy krzyżówce

tel. 695 934 148 
663 693 820

sPawanie-ŚlusarsTwo
TOLL-SPAW 
Krzysztof Kawecki 

tel. 883 485 324
Trzebnica
ul. prusicka 39

■ sPawanie
-aluminium
-stopów aluminiowych
-stali, stali nierdzewnej
-stali miękkich

■ meTaloPlasTyKa

Złota rączka 
POGOTOWIE NAPRAWCZE

SPRAWNIE I RZETELNIE
– usuwanie awarii domowych
– montaż i skręcanie mebli
– drobne remonty i naprawy
– malowanie, układanie paneli
–	usługi	hydrauliczne	
 i elektryczne

Tel. 505 016 400

Usługi 
Ogrodnicze 

Jesienne porządki w ogrodzie

tel. 663 051 385

– Profesjonalne wykonawstwo
– Bezpłatna wycena prac
– Największe doświadczenie na Dolnym Śląsku 
–	wykonawstwo	wyłącznie	na	najlepszym	anhydrycie	firmy	kNauF
– Fachowe doradztwo i nadzór nad pracami przygotowawczymi

posADzKI AnhyDrytowE 
EnErgooszCzĘDnośĆ nA lAtA

Napisz: 
posadzki@anhydryt.com.pl 
Sprawdź: 
www.anhydryt.com.pl

zadzwoń: 795 465 080

DrZEWnI SErWISanCI
– wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów
– usuwanie i frezowanie pni
– oczyszczanie terenu (karczowanie)
– zrębkowanie gałęzi

tel. 731 930 990 / 694 002 445
mail: drzewniserwisanci@gmail.com

Świat chemii service
Szczytkowice 70, 55-100 Trzebnica
tel. +48 693 476 703
email: swiatchemii@wp.pl
Facebook: Świat Chemii Service

– Chemia gospodarcza z całej Europy
– Zaopatrzenie firm, instytucji, hoteli oraz 

gastronomii w środki utrzymania czystości
– Sprzątanie/doczyszczanie budynków, wspólnot 

mieszkaniowych, pomieszczeń biurowych, 
mieszkań

– Utrzymanie terenów zielonych

Zajmujemy sie kompleksowo obsługą 
dużych i małych firm oraz instytucji

TAXI 3
Józef Domagała

• przewóz osób

• zakupy na telefon

tel. 601 586 739

USłUgi 
KrawiecKie

ekspresowe
Poniedziałek – Piątek 12:00-16:00

tel. 505 942 445
ul. Sienkiewicza 3A

na rogu ul. Daszyńskiego
poprzednio przy ul. Milickiej

SChODY
100 % DREwNIANE

produkcja i montaż
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

DOBRY
PELLET 24

t el . 5 37 14 3 6 86
t el .  5 3 3 95 4 95 4

BILU  sc

godziny otwarcia: pon. – pt. 8 – 16 / sob. 8 – 14

Szczytkowice 17
w pobliżu Trzebnicy

telefon: 
664 024 722 
662 232 081

Sprzedaż 
opałU
- orzech
- kostka
- ekogroszek
- pellet

Usługi 
kanalizacyjne
- czyszczenie oraz 
 kamerowanie kanalizacji
- wywozy nieczystości 
 płynnych

SKLEP / USŁUGI
ODZIEŻ ROBOCZA
– OBUWIE ROBOCZE
– RĘKAWICE, ARTYKUŁY BHP
– HAFT KOMPUTEROWY
– NADRUKI NA ODZIEŻY
– SPAWARKI
– art. SPAWALNICZE
– GAZY TECHNICZNE 

OBRÓBKA METALU 
– KOMPLEKSOWA 

OBRÓBKA METALU 
cięcie, wiercenie, 
gięcie, spawanie, 
walcowanie

– CIĘCIE PLAZMĄ CNC

Dawid Nowakowski
Anna Nowakowska

ul. Prusicka 32
TRZEBNICA

tel. 71/312 05 89 
506 070 468 

513 135 065
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