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Centrum Kultury otwarte!
- NIE zagłosuję
NA posła
MARKA
ŁAPIŃSKIEGO mówi
Marek
DŁUGOZIMA

I co mają wspólnego
obietnice posła
z trzebnickim
pręgierzem?

Uroczystego otwarcia Gminnego Centrum Kultury i przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Marek Długozima
w obecności Agnieszki Pawlaczek, dyrektor GCKiS, Daniela Buczaka, sekretarza gminy Trzebnica, Jakuba Szurkawskiego, naczelnika wydziału promocji, Mateusza Stanisza, przewodniczącego Rady Miejskiej, Kai Świderskiej,
przedstawicielki młodzieży oraz licznie zaproszonych gości i mieszkańców.
Więcej str 15-35.
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Propozycja burmistrza marka długozimy w sprawie ratowania szpitala

Nasz nowy szpital!
Bardzo głośnym i ważnym tematem ostatnich dni jest sytuacja szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Podlega on Powiatowi Trzebnickiemu i od lat boryka się z ogromnymi problemami finansowymi. Ważą się jego losy, grozi mu
bankructwo, możliwe jest także przejęcie przez inny szpital
lub wdrożenie programu naprawczego. W obliczu potrzeby
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu trzebnickiego podjąłem decyzję o złożeniu propozycji ratowania Szpitala – przejęcia go przez Gminę Trzebnica. Jestem
przekonany, że jest to najlepszy sposób wyprowadzenia Szpitala
z problemów w jakich się znalazł. Poniżej chciałbym przedstawić mieszkańcom powiatu trzebnickiego moje stanowisko w tej
niezwykle istotnej sprawie.
Już od 9 lat - jak ten czas szybko leci - jestem burmistrzem,
wybranym z woli mieszkańców
gospodarzem Gminy Trzebnica.
Zawsze moim nadrzędnym celem było, jest i będzie zapewnienie im jak najlepszych warunków
życia. Skuteczność, zaangażowanie, odpowiedzialność za dobro
wspólne, rozwaga, wiedza, pracowitość, otwartość na potrzeby
innych, ale kiedy potrzeba – podejmowanie trudnych decyzji, nie
przez wszystkich akceptowanych.
Na tym jednak polega skuteczne
zarządzanie. W okresie mojego kierowania Gminą Trzebnica, zamieniała się ona na lepsze.
Oczywiście nie wszystko zostało
zrobione, wiele przed nami. Nie
czas, aby wymieniać poszczególne zadania. Warto jednak przypomnieć, że udało się zrealizować
ponad 800 różnych inwestycji
– od dużych, wartych ponad 35
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Praca
Randstad Polska
Agencja zatrudnienia nr licencji 47

poszukuje

PRACOWNIKÓW

MAGAZYNU
dla Klienta w Bielanach
Wrocławskich
(uprawnienia na wózki
widłowe nie są wymagane).
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
14 zł brutto za godzinę +
do 15% premii
- bezpłatny transport
z Trzebnicy
- dodatkowe benefity m. in.
obiad za 1 zł
- zatrudnienie w oparciu
o umowę o pracę
tymczasową z możliwością
stałego zatrudnienia
Kontakt w sprawie pracy:
tel. kom: 605-131-554
lub 501-331-250
lub 605-132-939
lub wyślij sms o treści
„PRACA” oddzwonimy,
email:
sylwia.plaska@randstad.pl

milionów złotych, po te zupełnie
małe. Każda z nich cieszy jednak
tak samo. Wiele wydarzyło się
w sporcie, kulturze, gospodarce.
Dziś czas na służbę zdrowia.
W tej dziedzinie mam już doświadczenia i osiągnięcia. Gminna przychodnia zdrowia początkowo również miała straty.
Teraz jednak przynosi pierwsze
zyski. Już niebawem do dyspozycji mieszkańców zostanie oddana
do użytku nowoczesna i przestronna przychodnia zdrowia.
Sprawnie funkcjonująca służba
zdrowia jest dla mnie tak ważna,
jak dla każdego z nas. Dla zapewnienia pełnej opieki zdrowotnej
konieczna jest opieka szpitalna
- gotowa na najtrudniejsze wyzwania w walce o życie i zdrowie
pacjenta.
Poprzednia władza
i kłopoty szpitala
Od wielu lat - zgodnie z przepisami o samorządach - za szpital św.
Jadwigi w Trzebnicy odpowiada
Powiat Trzebnicki – rada, zarząd
i kierujący nim starosta. Z niepokojem obserwowałem narastające przez ostatnie lata problemy
tej placówki. Nie chodzi tylko o
kwestie finansowe, ale również o
bardzo ograniczoną opiekę ambulatoryjną - niewiele poradni,
niskie wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych oraz innych
grup pracowniczych, ograniczenia w zakupach najbardziej
potrzebnego wyposażenia medycznego, atmosfera niepewności
wynikająca z obawy o przyszłość
szpitala i długie kolejki oczekujących na zabiegi. Doszło do tego,
że na początku tego roku szpital

▶

Podpisanie porozumienia dotyczącego powołania zespołów roboczych ds. konsolidacji w obecności
kierownictwa Szpitala Powiatowego w Trzebnicy. Ze strony starostwa powiatowego przewodniczy
burmistrz Marek Długozima oraz starosta Waldemar Wysocki, a ze strony USK – dyrektor Piotr Pobrotyn. Na zdjęciu również Krystyna Witkowska – Główna księgowa szpitala, Daniel Buczak – sekretarz
Gminy Trzebnica, Piotr Dytko – dyrektor szpitala oraz Zbigniew Stabiszewski – doradca.

nie płacił dostawcom już nawet
za krew, leki, odczynniki, gaz,
energie elektryczną i nie odprowadzał za pracowników podatków PIT, a komornik przysłany
przez ZUS zablokował rachunek
bankowy szpitala.
Po ostatnich wyborach do Rady
Powiatu z problemem szpitala
musiała się zmierzyć nowa Rada
i Zarząd Powiatu. Dzięki możliwościom, jakie dało utworzenie w

już podczas pierwszych miesięcy
sprawowania funkcji doprowadziła do zaproponowania kilku
konkretnych scenariuszy rozwiązania problemu szpitala, co
nie udało się poprzedniej władzy
przez osiem minionych lat. Być
może właśnie z powodu potrzeby
tuszowania zaniedbań poprzedniej władzy, były starosta Robert
Adach oraz poseł Marek Łapiński tak bardzo opowiadają się za
połączeniem trzebnickiego szpitala z Uniwersyteckim Szpitalem
Klinicznym we Wrocławiu. Być
może również koalicja radnych
Platformy Obywatelskiej i Razem
w Powiecie nie chce dopuścić do
przejęcia szpitala przez Gminę
Trzebnica, aby przypadkiem nie
był to kolejny mój sukces (jak to
miało miejsce w przypadku przejęcia od powiatu zrujnowanych
budynków poszpitalnych na ul.
Leśnej, które przebudowałem na
nowoczesną Szkołę Muzyczną
oraz nową siedzibę Szkoły Podstawowej nr 2).
W konsekwencji zmiany władzy
w powiecie doprowadziłem w
marcu tego roku, mając na uwadze tragiczną sytuację finansową
szpitala, do zmiany kierującego
nim dyrektora. Nowym został
Piotr Dytko – człowiek młody
i pełen zaangażowania. Dzięki
wszechstronnemu wykształceniu, zdobytemu wcześniej doświadczeniu na stanowiskach
kierowniczych w służbie zdrowia,
zapewnił szpitalowi w ostatnich

Stan szpitala
i to nie tylko finansowy, okazał się znacznie gorszy, niż można
było sądzić

Radzie koalicji radnych Komitetu
Wyborczego Marka Długozimy z
radnymi z Prawa i Sprawiedliwości, udało się odsunąć od władzy
dotychczasową koalicję Platformy Obywatelskiej i PSL (KWW
Razem w Powiecie Trzebnickim)
z byłym starostą Robertem Adachem na czele. Patronem koalicji
PO-PSL w naszym powiecie, jak
się powszechnie uważa, jest Marek Łapiński.
Nowa koalicja w Radzie Powiatu
Trzebnickiego złożona z radnych
z mojego komitetu wyborczego oraz Prawa i Sprawiedliwości
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miesiącach ciągłość działania,
stabilność finansową i zdiagnozował stan placówki. Po wstępnym
zapoznaniu się z sytuacją szpitala,
zlecił przeprowadzenie jego pełnego badania tzw. audytu i opracowanie programu naprawczego.
Zebrał wokół siebie grupę oddanych sprawom szpitala współpracowników i mądrze je też prowadzi. Jedną z korzyści zmian we
władzach powiatu i zmiany dyrektora było to, że prawda o stanie
szpitala przestała być „zamiatana
pod dywan”.
Druzgocący audyt
Dziś znając wyniki audytu i program naprawczy Szpitala im. Św.
Jadwigi Śląskiej, wiem dlaczego
na łamach lokalnej gazety NOWa
były starosta Robert Adach powiedział, cytuję: „pomysł audytu
jest chybiony, ponieważ nikt nie
wymyśli Ameryki”. Obawiał się
tego, że informacje o złej kondycji placówki ujrzą światło dzienne, a opinie publiczna dowie się,
jak dramatyczna jest jej sytuacja.
Wyniki audytu okazały się druzgocące – zarówno dla byłego starosty, jak i całej poprzedniej ekipy
rządzącej.
Stan szpitala, i to nie tylko finansowy, okazał się znacznie gorszy,
niż można było sądzić z ogólnie
dostępnych informacji. Odpowiedzialność za ten stan ponosi
powiat – tak wynika z ustawy.
Mało tego, przepisy prawa zobowiązują powiat do nadzoru, kon-
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troli, a także - wspierania finansowego, jeśli jest uzasadnione.
A jaka była rzeczywistość? Brak
nadzoru, skutecznej kontroli i
wymaganego prawem wsparcia
finansowego. Pytanie - dlaczego
powiat dysponując pieniędzmi
nie pokrywał strat szpitala? Co
z dyscypliną finansową i dbaniem o środki publiczne? Wynik
był prosty do przewidzenia. Dziś
szpitalowi grozi likwidacja, a jego
gigantyczne długi staną się długami powiatu.
Gdyby doszło do tego czarnego
scenariusz rodzą się pytania:
- co z pacjentami – rocznie hospitalizowanych jest kilkanaście
tysięcy pacjentów, większość to
mieszkańcy powiatu trzebnickiego, a w szpitalu przychodzi
na świat rocznie blisko tysiąc
noworodków ?
- co z ponad 420 pracownikami?
- co z drugim, obok Bazyliki Św.
Jadwigi Śląskiej, symbolem
Gminy Trzebnica? Ma odejść
w zapomnienie? Co na to nasi
mieszkańcy? Mają jeździć do
Wrocławia, jak mieszkańcy
Środy Śląskiej, w której doszło
do likwidacji szpitala? Co z
nagłymi przypadkami? Dokąd
wówczas? Przecież to właśnie
trzebnicki szpital jest ratunkiem dla nagłych przypadków
– i to z całej Polski.
- co z oświatą, bezpieczeństwem,
drogami itd., za które odpowiada powiat, kiedy przyjdzie mu
spłacić wszystkie długi szpitala? Zobowiązania, łącznie z
kosztami likwidacji mogą dać
kwotę blisko 35 mln zł.
Kto da radę?
Wiem, że dziś nie jest najważniejsze rozliczanie kto jest odpowiedzialny za obecny stan szpitala,
ale opinia publiczna powinna
wiedzieć, że władza to nie tylko
mitomaństwo, demagogia i złotouste wypowiedzi do narodu. To
także mnóstwo pracy i olbrzymia
odpowiedzialność. Tej, niestety,
poprzedniemu zarządowi powiatu zabrakło. Nie spisali się także
ci, którzy mogli pomóc, mieli
duże możliwości – a nie zrobili tego. Niestety, z ubolewaniem
stwierdzam, że poseł Łapiński –
w sprawie Szpitala im. św. Jadwigi
w Trzebnicy nie dał rady.
Może jednak – po wielu latach
stagnacji – wreszcie da radę były
starosta Robert Adach, który
wspólnie z posłem jest dziś wielkim zwolennikiem konsolidacji
szpitala i ma obecnie większość
w radzie powiatu. Były starosta
wraz z radnymi PO-RwP może
przecież zadecydować o przyszłości szpitala – tego samego, który
tak zaniedbał. Może ma jakiś pomysł, plan, inicjatywę? Taką swoją, przemyślaną od początku do
końca, a nie powielaną.
A może raczej - on i poseł - będą
konsekwentni w wieloletnim
działaniu i decyzjami doprowadzą do tego, że szpital przestanie
istnieć? A może spowodują, że nie
dojdzie do przejęcia szpitala przez
naszą gminę, za to placówka zostanie włączona do wrocławskiego szpitala (konsolidacja)? Przyjmą program naprawczy, czy też
swoją biernością, odsuwaniem
problemu na później, doprowadzą do upadku szpitala?
Cztery drogi do wyboru
Ja natomiast nie mogę powiedzieć, podobnie jak dyrektor
szpitala uniwersyteckiego, że
nie muszą przejmować trzebnickiego szpitala - ja muszę zrobić

wszystko, aby szpital w Trzebnicy pozostał, i aby to był NASZ
NOWY SZPITAL. Dziś wszystko
w rękach radnych. I tych koalicyjnych, i tych opozycyjnych.
Jeśli nie wyrażą zgody – będę musiał się z tym pogodzić. Wszak
nie wszystko da się zrobić, mimo
najszczerszych chęci. Pozostanie
mieć wówczas tylko nadzieję, że
przez swoje decyzje lub brak
decyzji nie doprowadzą do upadku szpitala i ograniczania jego
świadczeń medycznych po wchłonięciu przez inny szpital.
Rada Powiatu ma dzisiaj nie tylko jedną (likwidacja szpitala), a
cztery drogi do wyboru:
a) nie robienie niczego lub pozorowanie działań, odraczanie
decyzji - co będzie oznaczało
bardzo szybką likwidację szpitala,
b) fuzja z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu,
c) pozostawienie szpitala, jak do
tej pory powiatowym i pilne
wdrożenie trudnego programu
naprawczego,
d) umożliwienie przejęcie szpitala przez Gminę Trzebnica.
Nicnierobienie=likwidacja
Co oznacza „nicnierobienie”?
Likwidację szpitala. Jaki będzie
efekt, można sobie łatwo wyobrazić. Dotknie to obecnych i przyszłych pacjentów, pracowników,
firm świadczących usługi i tak
dalej. Dodatkowo zostanie zrujnowany budżet powiatu, bo przecież nie będzie on w stanie udźwignąć długu szpitala. Dla Gminy
Trzebnica i innych gmin powiatu
trzebnickiego, a w szczególności
dla bezpieczeństwa zdrowotnego
mieszkańców będzie to ogromna
strata. Już dzisiaj dla zapewnienia ciągłości działania szpitala
konieczne jest wsparcie go pieniędzmi powiatu – pieniędzmi,
na które od dawna oczekuje.
Konsolidacja = filia?
Co oznaczać będzie konsolidacja
ze Szpitalem Uniwersyteckim?
Szpital trzebnicki stanie się filią lub oddziałem tego szpitala.
Szczegółowy zakres działalności
tej placówki, wielkość zatrudnienia, okres gwarancji utrzymania
oczekiwanego przez mieszkańców zakresu usług medycznych,
kwestie finansowe i inne nie zostały do dzisiaj formalnie ustalone. Ogólnie można powiedzieć
- trzebnicka filia wrocławskiego
szpitala będzie działała na zasadach określanych przez Senat
Uniwersytetu i dyrekcję tego szpitala. W sytuacji szukania rozwiązania, szczególnie w obliczu groźby likwidacji szpitala, ta droga jest
szansą, której nie można odrzucić
bez dogłębnej analizy i otwartej
rozmowy z władzami uniwersytetu i szpitala uniwersyteckiego.
W wypadku braku decyzji o przekazaniu szpitala Gminie Trzebnica, co mam nadzieję się nie stanie,
lub decyzji o utrzymaniu szpitala
w strukturach powiatu - konieczne jest kontynuowanie rozmów z
uczelnią tak, aby przed ostateczną decyzją o przyszłości naszego
szpitala znać wszystkie warunki
ewentualnej fuzji. Szczególnie
ważne są konkrety dotyczące
gwarancji zapewnienia mieszkańcom opieki szpitalnej. Bardzo
ważne jest również to, co stanie
się z pracownikami szpitala - bo
to jeden z największych pracodawców powiatu trzebnickiego.

Powiat = program naprawczy
Pozostawienie szpitala powiatowym - uchronienie go przed
likwidacją - oznacza konieczność
pilnego podjęcia decyzji o wdrożeniu programu naprawczego i

Już dzisiaj dla
zapewnienia
ciągłości
szpitala potrzebne
jest wsparcie
pieniędzmi powiatu
poważnym zaangażowaniu finansowym powiatu w ratowanie placówki. Co ta droga wyjścia oznacza dla samego szpitala? Oznacza
wprowadzenie wielu istotnych
zmian w jego funkcjonowaniu,
większość z nich szczegółowo
opisana została w programie naprawczym. Zakres restrukturyzacji szpitala jest ściśle uzależniony
od skali wsparcia finansowego ze
strony Powiatu Trzebnickiego,
wielkości kontraktów z NFZ i
wielu innych czynników. Wdrożenie programu naprawczego jest
zadaniem trudnym, ale zdaniem
autorów programu realnym i
możliwym do wykonania. Pozostaje jednak pytanie - czy powiat,
a szczególnie Rada Powiatu w
obecnej sytuacji politycznej jest w
stanie podjąć decyzję o przyjęciu
programu, by następnie go wdrożyć? Na to pytanie dziś nie znamy
odpowiedzi.
Gmina = szansa
Ratowanie szpitala poprzez przejęcie przez Gminę Trzebnica.
Mimo iż byłem jednym z autorów pomysłu podjęcia rozmów
z Wrocławskim Uniwersytetem
Medycznym i zaangażowałem
się w proces ustalania warunków
ewentualnej fuzji, zdecydowałem
się złożyć Radzie Powiatu ofertę przejęcia szpitala przez naszą
gminę. Uznałem, po zapoznaniu
się ze wstępnymi propozycjami

▶

uczelni, wynikami audytu szpitala i jego programem naprawczym,
że najlepsze dla mieszkańców
i dla pracowników szpitala będzie przejęcie tej jednostki przez
Gminę Trzebnica. Motto tej decyzji zawiera się w trzech słowach
NASZ NOWY SZPITAL. Nasz to
znaczy lokalny, związany z lokalną społecznością, ale ze specjalizacjami czyniącymi go i Trzebnicę słynnymi w świecie. Nasz - to
także nastawiony na maksymalne
zaspokajanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszej gminy
i powiatu; w końcu nasz - bo tutaj
będą zapadały wszystkie istotne
decyzje dotyczące jego działalności. Nowy Szpital, dlatego że
wymaga wielu zmian - po ich
wprowadzeniu będzie jak nowy.
Dokładnie tak samo - chociaż
skala problemów jest znacznie
większa - jak było z Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w
Trzebnicy. Jest jak nowe.
Najważniejszym
argumentem
przemawiającym za takim rozwiązaniem jest fakt, że szpital
pozostanie częścią naszej lokalnej społeczności i będzie służył
przede wszystkim jej potrzebom.
Szpital stanie się centrum opieki zdrowotnej dla mieszkańców
gminy i powiatu trzebnickiego.
Bazą do przygotowania i wdrożenia zmian, pozyskania środków finansowych i innych celów
pośrednich będzie przygotowany
przez audytora program naprawczy. Program będzie konsekwentnie wprowadzany, ale i korygowany tak, aby podstawowe cele były
osiągnięte, a koszty społeczne jak
najniższe. Gmina ma ogromny
potencjał organizacyjny, który
zostanie wykorzystany również
na rzecz szpitala. Dotyczy to na
przykład pozyskania unijnych
środków pomocowych – są w
tym zakresie duże możliwości:
wsparcia w zakresie przetargów,
obsługi informatycznej, prawnej,
promocji i zarządzania finansami szpitala, a także wspólnych
z jednostkami gminnymi zakupów. Gmina ma doświadczenie
w zakresie realizacji inwestycji.
Będzie ono przydatne w koniecz-

nych inwestycjach na terenie szpitala. Fakt, iż decyzje co do wielkości zatrudnienia podejmowane
będą tutaj, na miejscu, w oczywisty sposób spowoduje, że będą
one uwzględniać w szczególny
sposób aspekty społeczne z tym
związane. Przejęcie, a następnie
restrukturyzacja szpitala to zadanie trudne przede wszystkim pod
względem finansowym. Połączenie możliwości gminy i wskazanych w programie naprawczym
działań w obszarze finansów
szpitala wskazuje, że jest możliwe
w dłuższej perspektywie rozwiązanie jego problemów finansowych. W wypadku przejęcia szpitala, jako gospodarz gminy, będę
mógł mieć pełny wpływ na zagwarantowanie bezpieczeństwa
mieszkańców całego powiatu, w
tym gminy Trzebnica w zakresie
kompleksowej opieki zdrowotnej
szpitala połączonego z gminną
przychodnią. Uratowanie trzebnickiego szpitala to ogromne i
trudne zadanie, ale mieszkańcy
wiedzą, że do tej pory nie unikałem trudnych wyzwań i robiłem to z powodzeniem. Wierzę,
że mając podobne wsparcie jak
dotychczas, uda mi się uratować
Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
Póki co – priorytetem dla mnie
jest przekonanie Rady Powiatu,
by w trybie pilnym zatwierdziła
program naprawczy i przyznała
środki na pokrycie strat szpitala za 2012-2014 rok. To jest mój
cel na dziś. Mam nadzieje, że dla
nich dobro szpitala jest tak samo
ważne jak dla mnie i wszystkich
mieszkańców powiatu. Myślę, że
powiat jest w stanie sam prowadzić szpital.
Apeluję - uratujmy więc razem
nasz szpital.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

Spotkanie robocze z kierownikami szpitala powiatowego oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
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Zarząd powiatu zgodził się na przejęcie szpitala przez gminę Trzebnica

Wszyscy chcą ratować szpital?
Głośno zrobiło się ostatnio na temat ratowania trzebnickiego szpitala. Kwestię tę
poruszano nawet we wrocławskich Faktach. Tymczasem burmistrz Marek Długozima prowadzi intensywne rozmowy w tej sprawie. Spotkał się już z kierownictwem
szpitala, a Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął propozycję przejęcia go przez Gminę
Trzebnica.
W minionym tygodniu burmistrz
Marek Długozima spotkał się kierownictwem szpitala, by omówić
plan przejęcia placówki przez
Gminę Trzebnica. Wkrótce spotkanie takie zostanie zostanie
zorganizowane ze wszystkimi
pracownikami placówki. W dniu
14 października burmistrz złożył do Zarządu Powiatu pisemną
propozycję przejęcia szpitala św.
Jadwigi. Zarząd zgodził się jednogłośnie uznając, że jest to najlepszy plan na ratowanie tej placówki.
Tymczasem w Faktach TVP
Wrocław pojawił się materiał na
temat ratowania szpitali powiatowych, w tym szpitala w Trzebnicy.
Gośćmi, którzy się wypowiadali
w tej kwestii byli: radny sejmiku
wojewódzkiego Paweł Hreniak
oraz poseł Marek Łapiński. Radny sejmiku poparł pomysł burmistrza na przejęcie szpitala przez
gminę. Decyzję burmistrza uznał
za najlepszą możliwość wyjścia
szpitala z obecnego kryzysu.
Poseł natomiast stwierdził, że
Gmina Trzebnica będzie ratowała
szpital kosztem innych inwestycji. Co na to sam pomysłodawca
przejęcia szpitala? - Jest to nieprawda. Żadna inwestycja nie jest
i nie będzie zagrożona. I takie słowa wprowadzają opinię publiczną
w błąd. Dziś pan poseł martwi się
o inwestycje gminne, a przecież
przez wiele lat twierdził, że gmina
za dużo inwestuje w niepotrzebne
zadania. Był przeciwny deptakowi, krytykował budowę basenu,
Szkoły Muzycznej, był przeciwny
pomysłowi przywrócenia Trzebnicy statusu uzdrowiska. A dziś
martwi się o inwestycje? Pytanie
- skąd ta troska w przededniu wyborów? - pyta burmistrz. - Szkoda, że mając wszelkie instrumenty do ratowania trzebnickiego
szpitala poseł Marek Łapiński
wraz z poprzednim starostą Robertem Adachem nie potrafili
zrobić nic, by zapobiec obecnej
krytycznej już sytuacji placówki.
Co więcej, poseł wykorzystuje dla
celów swojej kampanii mój oraz

starosty Waldemara Wysockiego
pomysł dotyczący konsolidacji
szpitala. Przez lata, jako obecny poseł, a wcześniej Marszałek
Województwa Dolnośląskiego,
Marek Łapiński nie zaproponował żadnego nowego rozwiązania
mogącego zapobiec trudnej sytuacji powiatowych szpitali. Dlatego też, podjęty teraz temat ich
naprawy uważam za czystą demagogię wyborczą posła Łapińskiego. Wtóruje mu oczywiście
były starosta. Dziś chce oddać
szpital zewnętrznemu podmiotowi i nie żal mu, że sporo zainwestowane zostało w SOR czy rehabilitację. Po co były te inwestycje?
Przecież można było w tym czasie
inwestować w drogi powiatowe,
które są w opłakanym stanie, czy
w chodniki. A przecież wszyscy
pamiętamy, jak sam podkreślał,
że każdą złotówkę ogląda dwa
razy zanim wyda. Kłamał? – docieka burmistrz.
Burmistrz przypomniał także, że zaledwie w czwartek swoje
drzwi dla mieszkańców otworzyło nowoczesne Gminne Centrum
Kultury, w ciągu kilku ubiegłych
lat powstało wiele znaczących
inwestycji - od nowoczesnego
Parku Wodnego ZDRÓJ, przez
remont Ratusza i okolic Rynku,
nową siedzibę Szkoły Podstawowej nr 2, utworzenie Szkoły

Muzycznej, zrewitalizowane tereny stawów i Lasu Bukowego,
aż po odnowiony budynek stacji
kolejowej i wznowienie transportu na linii Trzebnica–Wrocław.
Nastąpił także znaczący rozwój
obszarów wiejskich, w tym budowa świetlic, placów zabaw i dróg.
Planowane są kolejne inwestycje – budowa centrum przesiadkowego z nowoczesnym dworcem autobusowym, Inkubator
Przedsiębiorczości, nowoczesna
hala sportowo-rekreacyjna, biblioteka, kampus dla młodzieży.
Już w przyszłym roku oficjalne
otwarcie będzie miała także nowa
Gminna Przychodnia Zdrowia
TCM ZDRÓJ, która w połączeniu
z Gminnym Szpitalem Św. Jadwigi stworzyłaby kompletną ofertę zdrowotną dla mieszkańców
naszej gminy i powiatu. Zamiast
bowiem walczyć o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
szpital trzebnicki wraz z gminną
przychodnią zdrowia stworzyć
mogłyby wspólną, wzajemnie się
uzupełniającą ofertę z szerokim
wachlarzem dostępu do lekarzyspecjalistów. Szpital jest ważnym
punktem dla komfortu życia naszych mieszkańców, jest też potrzebny w modelowym rozwoju
Gminy Trzebnica, który właśnie
następuje.
[der]

▶

Szpital św. Jadwigi w Trzebnicy, widok z góry.

▶

Burmistrz Marek Długozima, sekretarz Daniel Buczak wraz z posłem na Sejm RP Piotrem Babiarzem z PiS oraz Pawłem Hreniakiem radnym sejmiku wojewódzkiego, także z PiS, rozmawiają na
temat sytuacji szpitala. Poseł i radny stwierdzili, że w obecnej sytuacji, pomysł burmistrza na przejęcie placówki jest dobry, godny rozważenia i mieszkańcy powinni go w tych działaniach wspierać. Zapewnili też, że burmistrz może w każdej sytuacji liczyć na
ich pomoc.

Komentarz Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Pawła Hreniaka

komentarz
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Poseł Marek Łapiński na konferencji prasowej kilka dni temu zaproponował zwołanie okrągłego stołu w sprawie wsparcia szpitali powiatowych i ich konsolidacji. Wypada tylko pogratulować próby poprawy wizerunku, choć pan poseł nie docenia siły pamięci mieszkańców Dolnego Śląska. Myślę, że, podobnie jak ja, doskonale pamiętają, że partia polityczna, którą pan
poseł reprezentuje przez ostatnie osiem lat miała wszystkie narzędzia, pozwalające zrealizować swoją ogłoszoną w trakcie kampanii wyborczej propozycję. Zasadne jest więc pytanie o
wiarygodność. Środowisko, którego pan poseł jest reprezentantem, posiadało przez osiem lat
pełnię władzy, co dawało nieograniczone możliwości w realizacji nawet najśmielszych reform
w służbie zdrowia. Posiadając władzę na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym,
można było zrobić wszystko, ale nie zrobiono nic, również w sprawie szpitala w Trzebnicy.
Poseł Marek Łapiński uaktywnił się dopiero w momencie, kiedy podjęte działania przez burmistrza Marka Długozimę i starostę Waldemara Wysockiego przyniosły pierwsze pozytywne
efekty. Dlaczego więc poseł Łapiński robi to, co robi - dwa tygodnie przed wyborami?
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• akumulatory
• oleje, smary
• akcesoria metalowe

śruby, podkładki, wkręty, gwoździe i inne

PRZYGOTUJ SIĘ DO ZIMYSprawdź swój akumulator!

PROMOCJA

DARMOWE

ZIMOWY PŁYN

sprawdzanie mocy akumulatorów.

w cenie

akcja:

24.10.2015 w godz. 8.00 - 13.00

do spryskiwaczy

9,99 zł./5L

• artykuły instalacyjno- sanitarne
• narzędzia
• elektronarzędzia
• farby
• artykuły ścierne
• liny, łańcuchy
• artykuły elektryczne
• drzwi

ul. Leśna 5 Trzebnica
tel. 71 312 14 38
www.trzebnicazdroj.eu
biuro@trzebnicazdroj.eu
Godziny otwarcia:
basen wewnętrzny
pn–pt od 7.00 do 22.00
sb–nd od 8.00 do 22.00
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Propozycja Burmistrza złożona Zarządowi Powiatu Trzebnickiego
w sprawie przejęcia szpitala św. Jadwigi przez Gminę Trzebnica

OR.030.10.2015

Trzebnica, 15.10.2015

Zarząd Powiatu Trzebnickiego
Propozycja przejęcia
SP ZOZ - Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Mając na uwadze jak najlepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Trzebnickiego w zakresie szpitalnej opieki zdrowotnej składam propozycję przejęcia
SP ZOZ Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przez Gminę Trzebnica. Proponuję zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Trzebnickim i Gminą
Trzebnica, które szczegółowo określi warunki przeniesienia praw i obowiązków
stron wynikających ze zmiany organu tworzącego Szpital. Podpisanie porozumienia zostanie poprzedzone dokonaniem wspólnych uzgodnień we wszystkich
aspektach tego przedsięwzięcia, w tym formalno-prawnych, merytorycznych i finansowych. Jako wstępne, do dalszych uzgodnień, proponuję następujące warun▶
ki przejęcia Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej:

Burmistrz Marek Długozima zaproponował przejęcie szpitala.
Na zdjęciu z sekretarzem Danielem Buczakiem.

Gmina Trzebnica:
• przejmie wszelkie obowiązki i uprawnienia podmiotu tworzącego Szpital,
• zapewni utrzymanie i rozwój działalności leczniczej w Szpitalu im. Świętej Jadwigi Śląskiej przez okres co najmniej 20 lat i gwarantuje, iż taka
działalność prowadzona będzie tak, aby zaspokajać w możliwie pełnym zakresie potrzeby opieki szpitalnej mieszkańców Powiatu Trzebnickiego,
• utrzyma formę prawną Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej jako SP ZOZ,
• mając na uwadze wyniki przeprowadzonego audytu Szpitala (raport z sierpnia 2015 roku) oraz konieczność zapewnienia ciągłości jego działania, zapewni wdrożenie opracowanego we wrześniu 2015 roku Programu Naprawczego Szpitala (w wariancie 2 – rozwojowym), łącznie z
zapewnieniem wsparcia finansowego w niezbędnym zakresie,
• zminimalizuje koszty społeczne niezbędnej restrukturyzacji Szpitala wynikającej z Programu Naprawczego,
• zapewni Szpitalowi wsparcie organizacyjne, kadrowe, finansowe i prawne w realizacji statutowych zadań,
• gwarantuje Powiatowi Trzebnickiemu jedno miejsce w składzie Rady Społecznej Szpitala,
• z dniem wejścia w życie porozumienia przejmie od Powiatu odpowiedzialność za wszelkie zinwentaryzowane (na dzień podpisania porozumienia) zobowiązania Szpitala,

Powiat Trzebnicki :
• przekaże gminnemu Szpitalowi na własność nieruchomości będące własnością Powiatu i użytkowane aktualnie przez Szpital,
• przekaże na rachunek bankowy Szpitala – niezwłocznie – najpóźniej w terminie do dnia wejścia w życie porozumienia - kwotę 7 344 159,54
złotych. Kwota ta jest równa niepokrytej przez organ tworzący straty Szpitala (kwota zgodna z zapisami Ustawy o działalności leczniczej z
14.04.2011 roku) w latach 2012-2014,
• przekaże na rachunek bankowy Szpitala kwotę równą stracie Szpitala za 2015 rok (powiększonej o amortyzację), w terminie do końca września 2016 roku. Na dzień podpisania porozumienia prognozowana wysokość kwoty wyliczonej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej
to 3 140 413 zł.
Ze względów organizacyjnych, w tym rachunkowych i sprawozdawczych proponuję, aby zgodnie z porozumieniem, przejęcie przez Gminę
Trzebnica Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej nastąpiło od dnia 1 stycznia 2016 roku. Chciałbym jednocześnie zapewnić o mojej otwartości na
propozycje Powiatu Trzebnickiego w zakresie niezbędnych ustaleń i warunków przejęcia Szpitala im. Świętej Jadwigi przez Gminę Trzebnica.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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Były starosta Robert Adach i były wicestarosta Arkadiusz Poprawa będą mieć kłopoty?

Prokuratorskie śledztwo w sprawie nierzetelnego oświadczenia
Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu, V wydział ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji wszczęła śledztwo w sprawie nierzetelnego
poświadczenia przez m.in. byłego starostę Roberta Adacha i byłego wicestarostę Arkadiusza
Poprawę o posiadaniu dokumentacji w sprawie
schetynówki w celu uzyskania 3 mln złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

▶ Tymczasem, powiat zamiast na 17 kilometrów drogi - dysponował wówczas projektem i dokumentacją
techniczną tylko na nieco ponad jeden kilometr.

Chodzi o drogę powiatową
Trzebnica – Sułów. Ma ona 17
km długości i koszt jej remontu
to blisko 8 mln złotych. Wniosek
o dotację do Urzędu Wojewódzkiego należało złożyć do końca
września 2014 roku. Poprzednie
władze powiatu złożyły odpowiedni wniosek podpisany przez
byłego starostę Roberta Adacha,
i byłego wicestarostę Artura Poprawę i oświadczyły, że mają pełną dokumentację tej inwestycji. A
jak było?
Jak nas poinformował wicestarosta Jerzy Trela – dokumentacja na drogę owszem była, ale
tylko na nieco ponad kilometr, a
nie na całość. Urząd Wojewódzki
przyznał ponad 2 mln zł dotacji.
Dokumentację wykonała firma
Irdo z Wrocławia za kwotę 12,3
tys. złotych. Jednak 13 listopada,
czyli prawie półtora miesiąca od
złożenia wniosku podpisano kolejną umowę na projekt tej drogi.
Tym razem z firmą Maad-Projekt. Choć umowa obejmowała
17 km schetynówki, to firma
zrobiła dokumentacje na 10 km,
w tym na kilometr, który już
wcześniej był zrobiony, bo tak się
ponoć z poprzednimi władzami
umówili. Koszt przygotowania
tego projektu to kolejne 155 tysięcy złotych. Jakby tego było mało
– firma nie dostarczyła go powiatowi na czas, a termin minął
pod koniec marca. I jak podkreśla wicestarosta, w dokumentacji
wciąż brakuje 7 km tejże schetynówki. Poza tym powiat osobno
zapłacił także za mapy – prawie
18,5 tysiąca złotych. W sumie na
przygotowanie projektu powiat
wyłożył z budżetu ponad 186 tysięcy złotych.
Przed wyborami samorządowymi były starosta Robert
Adach, wspólnie ze starostą mi-

lickim oraz przedstawicielem
zakładu mięsnego Tarczyński
S.A. podpisali w tej sprawie trójstronne porozumienie zgodnie z
którym powiat trzebnicki miał
otrzymać dotacje w wysokości
2,2 mln złotych i dołożyć ze swoich środków ponad 5,3 mln zł,
powiat milicki miał wydatkować
1,4 mln zł z czego 700 tys. miało
stanowić dotację, kolejne 700 tysięcy miało pochodzić z budżetu.
Zakład mięsny miał dołożyć do
inwestycji 100 tys. zł.
Jednakże po wyborach samorządowych, nowe władze
powiatu milickiego odstąpiły
od inwestycji argumentując swą
decyzję brakiem środków. Natomiast nowe władze powiatu
trzebnickiego wykryły nieprawidłowości w dokumentacji
przygotowanej przez starostę
Roberta Adacha i wicestarostę
Arkadiusza Poprawę. Obecny
starosta Waldemar Wysocki oraz
wicestarosta Jerzy Trela o wszystkich nieprawidłowościach poinformowali Urząd Wojewódzki,
zgłosili także sprawę do NIK oraz
do prokuratury.
Tymczasem nie tak dawno gazeta Nowa, która bardzo sprzyjała
poprzednim władzom – zamiast
opisać całą sytuację, czy poinformować opinię publiczną o
nieprawidłowościach poprzedniej władzy – zasugerowała, że
powiat stracił dofinansowanie na
drogę Trzebnica-Sułów właśnie
przez obecnego starostę Waldemara Wysockiego.
Na początku października do
powiatu przyszło zawiadomienie, że Prokuratura Apelacyjna
we Wrocławiu, wydział ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji wszczęła śledztwo w sprawie złożenia w dniu 30 września
2014 roku we Wrocławiu nieR

E

rzetelnego pisemnego oświadczenia o posiadaniu wymaganej dokumentacji technicznej i
projektowej w ramach wniosku
o dofinansowanie ze środków
publicznych powiatowego zadania inwestycyjnego pod nazwą
„polepszenie parametrów technicznych poprzez przebudowę
drogi 1400D” na odległości 17
kilometrów, poprzez osoby reprezentujące byłe władze Zarządu Powiatu Trzebnickiego, celem
pozyskania za pośrednictwem
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji w wysokości 3
000 000 złotych na realizację powyższego zadania, tj. czyn z art.
297 par. 1 kodeksu karnego.
Brzmi on następująco:
Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego,
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących
środkami publicznymi - kredytu,
pożyczki pieniężnej, poręczenia,
gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez
bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel
gospodarczy,
elektronicznego
instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego
lub zamówienia,podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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kilka pytań do...

b u r m i st rza
Ma r k a Dł u g o z i m y

Ja nie zagłosuję na posła Łapińskiego
Szpital w Trzebnicy. W ostatnim czasie bardzo o nim głośno, głównie w kontekście
przejęcia przez Gminę Trzebnica. Temat ten pojawił się
nawet w TVP Wrocław, gdzie
na ten temat wypowiadał się
m.in. poseł z Trzebnicy. Jak
Pan odbiera to, co dzieje się
wokół tej sprawy?

Z jednej strony otrzymuję
mnóstwo słów poparcia i otuchy, z drugiej odczuwam głęboką krytykę i kontrargumenty nie mające nic wspólnego z
rzeczywistością. Rozmowa we
wrocławskich Faktach, w których uczestniczył radny sejmiku wojewódzkiego Paweł Hreniak i poseł Marek Łapiński,
była tego przykładem. Radny
przychylił się do mojego pomysłu, natomiast poseł zasugerował, że w momencie przejęcia
szpitala – inwestycje gminne
będą zagrożone. Nie mogę się
pogodzić z taką konkluzją. Zrozumiałbym, gdyby we wszystkich działaniach poseł Łapiński
brał udział, ale przez cztery lata
swojej kadencji raczej był da-

leki od tego, by w jakikolwiek
sposób pomóc gminie. Dziś,
w ostatnich niemalże dniach
kadencji – bardzo mocno angażuje się w sprawy dotyczące
szpitala negując mój pomysł i
powielając poprzedni – a mianowicie – połączenie szpitala z
placówką wrocławska. Sądziłem, że posła stać na coś bardziej konstruktywnego, innowacyjnego, odkrywczego.
Poza tym uważam, że zawsze
w przededniu wyborów – robi
się szum wokół wszystkiego,
padają dziesiątki obietnic, pojawiają się kolejne – mniej lub
bardziej udane – pomysły, a po
wyborach zapada cisza. Natomiast lokalne życia musi toczyć
się dalej. Ja wychodzę z założenia, że nie wolno ludzi karmić
demagogią i udawać, że się coś
robi zza biurka. Jeśli ktoś wywiązuje się z obietnic, to efekty
widać. Niestety, czasami partykularne interesy przesłaniają
wizję, dla której dana osoba została wybrana.
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Przez ostatnie lata mieliśmy
swojego kandydata w sejmie
– Marka Łapińskiego. Odczuł
Pan jako gospodarz gminy
jego obecność na Ziemi Trzebnickiej?

Oczywiście. Cały czas czułem jego obecność. Krytykował
większość moich decyzji. Długo można wymieniać te, co do
których był na „nie”. Niestety,
wielokrotne próby zaproszenia
do konstruktywnych rozmów
odnośnie rozwoju gminy, skutecznie ignorował. Natomiast,
gdy w powiecie pojawiła się
nowa władza – inna, niż tą którą sobie wymarzył – od razu
napisał pisma do NIK-u i PIP
na jej pierwsze działania. Mimo
najszczerszych chęci nie mam
mu za co dziękować.
Natomiast słyszeliśmy dużo
obietnic - na temat powstania
gminnej strefy inwestycyjnej, szpitala onkologicznego
w Trzebnicy czy miejsc pracy.
Jako urzędujący poseł był m.in.
za niepodnoszeniem kwoty
wolnej od podatku, za to jak
najbardziej za tym, by podnieść
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wiek emerytalny. Nie tylko
jako gospodarz, ale jako zwykły obywatel tego kraju – nie
odczułem w żaden sposób jego
pomocy.
Tymczasem – pomoc naszej gminie nieśli za to inni
posłowie – zarówno z Platformy Obywatelskiej, jak i innych
ugrupowań. Dla nich nie miało
znaczenia – dla jakiej formacji
należę i jakie mam poglądy. Dla
nich najważniejsze było to, co
robię w samorządzie. Wśród
nich byli: Beata Kempa, Ewa
Wolak, Piotr Babiarz i Michał
Jaros, Andrzej Jaroch czy radny
sejmiku Paweł Hreniak.
Tymczasem poseł, który jest
jednocześnie
mieszkańcem
Trzebnicy – zapomniał o nas.
Dlatego też ja osobiście – jako
mieszkaniec Trzebnicy - nie
oddam głosu na posła Marka
Łapińskiego. Nie tak wyobrażam sobie pełnienie misji parlamentarzysty. Gdybym ja był
posłem – poruszyłbym niebo
i ziemię, żeby jeszcze bardziej
rozwinąć nasz rejon. Korzystałbym ze wszystkich możliwych
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narzędzi, by wspierać tutejsze
władze, a gdyby trzeba było –
stanąłbym przeciwko swojej
partii, by zagłosować tak- jak
podpowiada mi sumienie, a nie
lider partii.
Wiele osób kandyduje do Sejmu i Senatu z Trzebnicy. Myśli
Pan, że z innymi kandydatami
będzie inaczej? Że pomogą,
będą wspierać?

Trudno powiedzieć, cieszę
się jednak, że tak wielu podjęło wyzwanie kandydowania do
Sejmu. Bardzo pokrzepiające
jest to, że są to nowe twarze,
młodzi ludzie, którzy jeszcze nie
są przesiąknięci zmanierowaną
polityką, wśród nich – Artur
Balczun, Michał Śmieszkowski, Sławomir Węgrzynowicz.
Oznacza to, że angażują się nie
tylko w lokalną politykę, ale
chcą też zmieniać kraj.
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Czytelnicy listy

piszą...

Czy poseł Marek Łapiński
stanie pod trzebnickim pręgierzem?
Wielkimi krokami zbliżają się kolejne wybory parlamentarne. Po raz kolejny wybierzemy osoby, które będą nas reprezentować w parlamencie. Podejmując decyzję, komu zaufać na najbliższe cztery lata rozliczmy najpierw
urzędującego posła z naszego okręgu wyborczego Marka Łapińskiego ze
złożonych obietnic wyborczych i skuteczności w dbaniu o interes Trzebnicy w mijającej kadencji. Niejednokrotnie próbowałem prowadzić polemikę
z posłem Łapińskim na jego profilu na facebooku, jednak za każdym razem
moje krytyczne komentarze były przez posła blokowane i usuwane. Dlatego
swój list kieruję do Panoramy Trzebnickiej licząc, że mimo wszystko nie będziecie bali się opublikować krytycznego artykułu wobec posła, który pokazuje prawdziwą skuteczność - Marka Łapińskiego, odmienną od sponsorowanej przez posła narracji Nowej Gazety Trzebnickiej.
W swojej kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi Marek
Łapiński próbuje nas nachalnie
przekonać ze sponsorowanych
przez siebie artykułów i bilbordów, że „daje radę”. Niestety
jak dotychczas nikt nie podjął
się weryfikacji i oceny faktycznych dokonań posła w mijającej kadencji. Nie zrobiła tego
rozliczająca konkurencyjnych
wobec Platformy Obywatelskiej
polityków lokalna Nowa Gazeta Trzebnicka. Temu jednak
nie powinniśmy się dziwić, bo
jak pamiętamy Marek Łapiński był jednym z założycieli i
współwłaścicieli Nowej Gazety
Trzebnickiej, której również teraz płaci za zamieszczane materiały wyborcze. Niech zatem
ten artykuł będzie próbą rzeczowego rozliczenia obietnic i
dokonań posła Łapińskiego w
mijającej kadencji oraz próbą
odpowiedzi na pytanie, czy poseł Łapiński rzeczywiście „daje
radę”.
Najważniejszą
obietnicą
wyborczą Marka Łapińskiego
przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku było wybudowanie dolnośląskiego odcinka trasy S5. Przed wyborami
parlamentarnymi poseł obiecał
nawet, że jeśli do końca obecnej
kadencji Sejmu (czyli do teraz)
droga S5 nie zostanie wybudowana, to na 24 godziny stanie
pod pręgierzem na trzebnickim
rynku. Potwierdzenie tej obietnicy można znaleźć w artykule
„Ekspresówka S5 z Wrocławia
do Poznania idzie do szufla-

dy” autorstwa Jerzego Wójcika,
opublikowanego w internetowym wydaniu „Polski The
Times”. Czytamy w nim: „Nie
zapominajmy, że o ekspresówkę
do Poznania walczą także nasi
posłowie, m.in. Michał Jaros i
Marek Łapiński. Przed wyborami obydwaj deklarowali, że
droga musi powstać do końca
obecnej kadencji Sejmu w 2015
roku. Marek Łapiński zapowiedział nam, że jeśli droga nie
powstanie w tym terminie (w
co nie wierzy), na 24 godziny
stanie pod pręgierzem na trzebnickim Rynku”. Droga ekspresowa S5 oczywiście jeszcze nie
powstała, co nie przeszkadza
posłowi Markowi Łapińskiemu
wykorzystywać w kontekście
budowy omawianej drogi hasła „Załatwione. dotrzymałem
obietnicy”. Otóż poseł Łapiński
ma właśnie ostatnią szansę,
żeby dotrzymać danej obietnicy i na dzień przed wyborami
parlamentarnymi stanąć na
24 godziny pod trzebnickim
pręgierzem.
Co zatem udało się załatwić
„posłowi ziemi trzebnickiej”
(jak sam nazwał siebie Marek
Łapiński) w parlamencie dla
gminy Trzebnica i powiatu
trzebnickiego? Drugą ważną
obietnicą wyborczą posła było
pozyskiwanie nowych inwestorów oraz tworzenie nowych
miejsc pracy. W artykule opublikowanym przed poprzednimi wyborami w lokalnej Nowej
Gazecie Trzebnickiej w artykule „Ponad podziałami! Czy będzie Poseł Ziemi Trzebnickiej”

czytamy: „Co zatem proponuje
trzebnickim wyborcom Marek
Łapiński? Na nasze pytanie
odpowiedział, że najważniejsze jest pozyskiwanie nowych
inwestycji, tworzących miejsca
pracy. - Myślę, że nowe przedsiębiorstwa i ułatwienia dla już
funkcjonujących firm to wielkie
wyzwanie dla parlamentarzysty
ziemi trzebnickiej.” Czy trzebnicki parlamentarzysta podołał
temu wyzwaniu? Zdecydowanie nie. Co prawda budowany
jest w Trzebnicy nowy zakład
pracy - fabryka firmy Perfand,
która niebawem zapewni wiele
nowych miejsc pracy, ale wkład
posła Marka Łapińskiego w
tę inwestycję jest żaden, chyba że wzorem lat poprzednich
chce przypisać sobie zasługi
burmistrza Marka Długozimy. Co prawda poseł Łapiński
był gościem organizowanego
w Starostwie Powiatowym w
Trzebnicy w październiku 2013
roku spotkania z prezesami
dolnośląskich specjalnych stref
ekonomicznych, na którym
roztaczał wizję rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Trzebnickim, jednak efekty tego
spotkania, poza czysto marketingowymi, są żadne. A więc
również i w tym zakresie poseł
Łapiński nie dał rady.
Poseł Marek Łapiński roztaczał również wizje nowych
miejsc pracy oraz dochodów
dla lokalnych samorządów w
związku z możliwością wykorzystania gazu łupkowego w
północnych powiatach województwa dolnośląskiego. Na

spotkaniu z wyborcami (na
które przyszli chyba wyłącznie
sami lokalni działacze partyjni
Platformy Obywatelskiej) zorganizowanym w grudniu 2012
w trzebnickiej restauracji Ratuszowa poseł Łapiński argumentował, że złoża gazu łupkowego „zapewnią nowy impuls
rozwojowy także dla subregionu
trzebnickiego. To nowe dobre
miejsca pracy, to szansa na zablokowanie wyjazdów młodzieży z naszego terenu do innych
regionów Polski czy jej emigracja, ale także dodatkowy dochód podatkowy i wynikający z
opłat eksploatacyjnych z gazu
łupkowego dla gmin, powiatu
i województwa.” Od wypowiedzenia tych słów upłynęły już
trzy lata, a temat gazu łupkowego i związanych z nim nowych
miejsc pracy w Powiecie Trzebnickim można uznać teraz tylko za kiepski żart posła. Czy w
tej sprawie poseł Łapiński daje
radę ?
Kolejną „skuteczną” interwencję poseł Marek Łapiński podjął w sprawie korków i
świateł w Krynicznie. Sprawę
tę opisała przychylna posłowi
Nowa Gazeta Trzebnicka w
artykule „Korki w Krynicznie czy kiedyś się skończą?”. Czytamy w nim: „Mieszkaniec wysłał
swój list także do posła, z prośbą
o interwencję w sprawie korków
w Krynicznie. Poseł ziemi trzebnickiej, Marek Łapiński, podjął
się próby rozwiązania problemu. Udostępnił nam korespondencję, którą w opisywanej
przez nas sprawie prowadził z
Wrocławskim Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.” Mimo że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad jest instytucją rządową, na którą bezpośredni
wpływ ma partia, do której
należy nasz poseł, nie potrafił
on wpłynąć na pracowników
dyrekcji i skutecznie rozwiązać
doskwierającego nam wszystkim problemu. Poseł sam przyznał się do swojej bezradności
w cytowanym artykule Nowej
Gazety: „Wyczerpałem wszystkie możliwości, aby rozwiązać
ten problem – mówi nam szczerze, w rozmowie telefonicznej
poseł Marek Łapiński.”

Kolejna ważna inicjatywa
posła Marka Łapińskiego dotyczyła wybudowania tzw. małej obwodnicy Trzebnicy. W
tym przypadku oddam głos
samemu posłowi Markowi Łapińskiemu, który w artykule
„Miliardy zł na inwestycje na
Dolnym Śląsku, w tym na małą
obwodnicę Trzebnicy dzięki
Kontraktowi Terytorialnemu”
na swojej stronie internetowej
pisze: „Poseł Marek Łapiński
mocno zabiegał o to, by budowa małej obwodnicy Trzebnicy
znalazła się na liście priorytetów inwestycyjnych Dolnego
Śląska. W sierpniu br. – po tym,
gdy zarząd województwa chciał
zrezygnować z tej inwestycji
– poseł Ziemi Trzebnickiej wystosował list otwarty do marszałka Dolnego Śląska Cezarego
Przybylskiego z prośbą o zmianę
decyzji. Poseł zabiegał o tę inwestycję także na szczeblu rządowym, pisząc listy do ówczesnych
szefów rządu: premiera Donalda Tuska i wicepremier Elżbiety
Bieńkowskiej. Te starania przyniosły sukces.” I wszystko byłoby ładnie i pięknie, ale niestety
poseł Łapiński za wcześnie odtrąbił sukces i fanfary na swoją
cześć. W ostatecznym Kontrakcie Terytorialnym przyjętym
przez polski rząd (kierowany
przez kolegów partyjnych naszego posła) mała obwodnica
Trzebnicy się nie znalazła. Ale
co tam, sprawę przemilczą lokalne media, a poseł przed kolejnymi wyborami będzie mógł
chwalić się hasłem, że „Łapiński daje radę.”
W trakcie mijającej kadencji
poseł Łapiński angażował się
również w inne nieskuteczne
inicjatywy. To właśnie w biurze wyborczym posła Marka
Łapińskiego podpisana została
deklaracja „Nie dla deptaka w
Trzebnicy”, którą poseł podpisał wraz z przedstawicielem
stowarzyszenia kupców Mirosławem Marcem. Czas pokazał, że poseł nie tylko nie był
skuteczny (bo deptak powstał)
ale również nie miał racji,
gdyż deptak przypadł do gustu mieszkańcom Trzebnicy,
poprawił bezpieczeństwo przechodniów i nie zabił handlu na
ul. Daszyńskiego.
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Następna nieskuteczna inicjatywa posła Marka Łapińskiego dotyczy wybudowania
w Trzebnicy nowego szpitala
onkologicznego. W artykule pod tytułem „Przekonajmy
marszałka! Międzyregionalny
szpital onkologiczny w Trzebnicy!...” opublikowanym na
stronie internetowej posła czytamy: „Poseł Marek Łapiński
zwrócił się do Marszałka Dolnego Śląska Cezarego Przybylskiego z prośbą o podjęcie decyzji o ulokowaniu w Trzebnicy
planowanej przez samorząd
województwa budowy nowego,
międzyregionalnego
szpitala
onkologicznego.” Poseł Łapiński
zbierał nawet podpisy pod petycją do marszałka popierającą
jego inicjatywę. Wydawałoby
się, że marszałek Województwa
Dolnośląskiego, który podobnie jak nasz poseł reprezentuje
te same barwy partyjne przychyli się do propozycji swojego
kolegi partyjnego, lub nasz poseł nie będzie podejmował takiej akcji, nie mając gwarancji
jej powodzenia ze strony władz
partii w regionie. Inicjatywa
posła zakończyła się z identyczną skutecznością, jak w opisanych powyżej przypadkach:
nowy szpital onkologiczny powstanie we Wrocławiu. Kolejny
raz inicjatywy posła Łapińskiego nie znalazły poparcia władz
jego partii, co zdaje się sugerować o bardzo słabej pozycji
posła ziemi trzebnickiej wśród
działaczy Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. Należy
jednak przyznać, że fakt ten nie
zraża posła Łapińskiego, który
podejmuje kolejne medialne
inicjatywy. Ostatnio zwrócił się
bowiem z listem do Marszałka
Województwa Dolnośląskiego
o zorganizowanie „okrągłego
stołu” w sprawie konsolidacji
szpitali powiatowych wokół
szpitali wojewódzkich oraz

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Tym
samym poseł Łapiński próbuje
podpiąć się i przejąć inicjatywę
nowych władz Powiatu Trzebnickiego i burmistrza Gminy
Trzebnica w sprawie połączenia Szpitala Św. Jadwigi Śląskiej
z Uniwersyteckim Szpitalem
Klinicznym we Wrocławiu. Na
takie inicjatywy poseł Łapiński
miał czas podczas ośmioletnich
rządów swojego kolegi partyjnego byłego starosty trzebnickiego Roberta Adacha, ale
panowie w tym czasie nic nie
zrobili w sprawie oddłużenia
trzebnickiego szpitala. Teraz,
forsując nie swój pomysł połączenia trzebnickiego szpitala
z Uniwersyteckim Szpitalem
Klinicznym we Wrocławiu,
starają się prawdopodobnie
ukryć swoje zaniedbania z lat
poprzednich, które doprowadziły trzebnicki szpital na skraj
przepaści i bankructwa. Niepewna ucieczka w konsolidację
z wrocławskim szpitalem może
być jednak wbrew interesom
mieszkańców i pracowników
szpitala.

▶ Podpisanie deklaracji przez posła Marka Łapińskiego, byłego starostę Roberta Adacha, reprezentanta kupców Mirosława Marca oraz byłych radnych klubu
„Trzebnica Ponad Podziałami” - NIE DLA DEPTAKA.

Jak wygląda praktyka porozumienia lokalnej Platformy
Obywatelskiej ze środowiskiem
burmistrza Gminy Trzebnica
Marka Długozimy, przekonać
może się każdy, kto chociaż raz
oglądał popisy radnych z Platformy Obywatelskiej na sesjach
Rady Powiatu Trzebnickiego.
Widać na nich dokładnie, jaką
wolę do współpracy ma lokalna
Platforma Obywatelska na czele z byłym starostą Robertem
Adachem po przegranych wyborach samorządowych i utracie władzy w powiecie.

Okrągły stół to chyba jedno z ulubionych sformułowań
naszego posła. W wywiadzie
udzielonym przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi pod tytułem „Samemu to
można co najwyżej gruszkę na
wierzbie wyhodować!” deklarował chęć zakończenia jałowego sporu ze środowiskiem
burmistrza Gminy Trzebnica.
W wywiadzie tym poseł Łapiński pisze: „Niech będzie nawet
pod patronatem... ponownego
porozumienia, w które ciągle
wierzy wiele osób z obu stron.
Ja jestem ZA (…) Jeśli jako przyszły poseł ziemi trzebnickiej do
takiego trzebnickiego ‘okrągłego
stołu’ mógłbym doprowadzić, to
na pewno się w to zaangażuję.”
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Na koniec zostawiłem sobie
humorystyczną próbkę skuteczności posła Łapińskiego. W
artykule pod tytułem „Prezydent RP Bronisław Komorowski złoży wizytę w Trzebnicy!” opublikowanym na stronie
internetowej posła Łapińskiego
w dniu 6 lutego 2015 roku (a
więc na długo przed wyborami prezydenckimi) czytamy:
„To będzie wielkie wydarzenie
dla Trzebnicy! Jak informuje po-
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seł Marek Łapiński, prezydent
RP Pan Bronisław Komorowski przyjął jego zaproszenie do
złożenia wizyty w Trzebnicy.”
Jak możemy się domyślić wielkiego wydarzenia dla Trzebnicy nie było, zaproszenie posła
Marka Łapińskiego pozostało
bez odpowiedzi, co nie zaszkodziło posłowi przedwcześnie
pochwalić się sukcesem i skutecznością. Jak widzimy, to nie
pierwszy już falstart posła Marka Łapińskiego.
Kolejny, nie mniej obszerny
artykuł można by napisać o
„dokonaniach” posła w innych
gminach (jak chociażby nieskuteczna inicjatywa dotycząca
ekranów akustycznych wzdłuż
trasy S5 w Gminie Wisznia
Mała) oraz ustawach szkodzących naszemu społeczeństwu,
za którymi głosował „poseł ziemi trzebnickiej”. Zaliczyć można by do nich m.in. podwyższenie wieku emerytalnego,
zabranie pieniędzy z Otwartych Funduszy Emerytalnych,
pomijając już dyskusyjne spra-
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wy światopoglądowe w których
każdy ma prawo do własnego
zdania, jak chociażby związki
partnerskie czy aborcja. Każdy
ma bowiem prawo sam ocenić
wkład posła Marka Łapińskiego w rozwój lokalny podczas
mijającej kadencji parlamentarnej. Ocena ta jest jednak trudna lub nawet niemożliwa, jeżeli
brak jest informacji o podjętych
i zrealizowanych inicjatywach
polityka. Pokusiłem się o takie
podsumowanie i o list do Państwa, gdyż takiej informacji
nie daje rzekomo obiektywna
i „obywatelska” Nowa Gazeta
Trzebnicka.
Do napisania powyższego
listu skłoniło mnie również zażenowanie zachowaniem posła
Marka Łapińskiego, który w
świetle przytoczonych powyżej
faktów i dokonań próbuje przekonywać mieszkańców Trzebnicy, że „daje radę”.
Świadomy wyborca.
Obywatel Trzebnicy.

A

Szczytkowice 17

w pobliżu
Trzebnicy

GODZINY OTWARCIA
pon - pt. 8 -17
sob. 8 -15

telefon

664 024 722
606 413 592
662 232 081

SPRZED
AŻ OPA
ŁU

TYLKO i WYŁĄCZNIE WĘGIEL z POLSKICH KOPALNI
• orzech • orzech gruby • kostka • groszek • eko groszek • miał
• eko groszek workowany • orzech workowany • miał workowany
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W drodze do św. Jadwigi
Święta Jadwiga patronuje mieszkańcom Trzebnicy od zawsze, ale oficjalnie patronką
została pięć lat temu, gdy na wniosek burmistrza Marka Długozimy, Rada Miejska
podjęła specjalną uchwałę intencyjną w sprawie ustanowienia św. Jadwigi patronką
miasta. Z tej okazji dzień 16 października ogłoszono świętem mieszkańców miasta i
gminy. Tego też dnia rozpoczynają się obchody jadwiżańskie, a trzebniczanie odbywają
symboliczną pielgrzymkę do grobu księżnej i biorą udział w uroczystym nabożeństwie.
Na uroczystości odpustowe oraz na grób patronki Śląska przybywają nie tylko mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości, ale pielgrzymi z całej Polski, aby brać przykład z
życia świętej czczonej na całym świecie.

Religia

◀

Monika Wilga

Piątek, 16 października

Tegoroczne obchody odpustowe ku czci św. Jadwigi Śląskiej
odbyły się pod hasłem „Święta
Jadwiga Patronką Pojednania
Narodów” i rozpoczęły mszą św.
pod przewodnictwem J.E.Księdza
Biskupa Stefana Cichego. Po południu mieszkańcy zebrali się na
trzebnickim Rynku, aby wspólnie
ulicami miasta przemaszerować
do grobu Patronki. Wszystkich
uczestników pielgrzymki przywitał burmistrz Marek Długozima. Szczególne słowa powitania skierował do przedstawicieli
władz samorządowych na czele z
Waldemarem Wysockim starostą
trzebnickim, proboszcza parafii
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
ks. Bogdana Grabowskiego oraz
superiora ks. Emanuela Rusa. W
pielgrzymce uczestniczył również
poseł na Sejm RP Piotr Babiarz.
Pochód pielgrzymów prowadziła
Trzebnicka Orkiestra Dęta, tuż za
nią podążali harcerze, uczniowie
niosący okolicznościowy transparent, poczty sztandarowe, delegacje władz samorządowych oraz
mieszkańcy. Pielgrzymi udali
się do bazyliki, gdzie wszystkich
przybyłych przywitał kustosz
Międzynarodowego
Sanktuarium św. Jadwigi Śl. ks. dziekan
Jerzy Olszówka. Mszy przewodniczył J.E. Ks. Kard. Henryk Gulbinowicz, a homilię wygłosił bp
Marian Florczyk.
Piątkowe uroczystości zakończyło uroczyste odnowienie
Aktu Zawierzenia miasta i mieszkańców Trzebnicy Św. Jadwidze

Śląskiej, który odczytali przedstawiciele duchowieństwa oraz
mieszkańcy Trzebnicy na czele z
burmistrzem Markiem Długozimą.
Sobota, 17 października

Przez kilka dni do Trzebnicy
przybywali pielgrzymi z całej Polski. W sobotę, 17 października,
do Sanktuarium Św. Jadwigi dotarła największa grupa, bo około
osiem tysięcy osób z Wrocławia,
gdzie poprzez trud pielgrzymowania zanieśli wszelkie intencje przez św. Jadwigę do Boga.
Zwieńczeniem pielgrzymowania
była uroczysta Msza św. polowa
koncelebrowana pod przewodnictwem abp Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w
Polsce. W Eucharystii uczestniczyli również abp Józef Kupny,
Metropolita Wrocławski oraz bp
Andrzej Siemieniewski, a także
wielu kapłanów. W homilii abp
Celestino nawiązał do świętości
osoby św. Jadwigi i zachęcił do
naśladowania jej życia w uczynkach względem ciała i duszy.

się z uczestnikami mszy dzięki
transmisji w TVP Polonia i Radiu
Rodzina. W przemówieniu burmistrz przypomniał przypadające w tym roku ważne jubileusze
– m.in. 100. rocznicę urodzin
wieloletniego kustosza sanktuarium - ks. Wawrzyńca Bochenka, który na świecie szerzył kult
św. Jadwigi, 70-lecie utworzenia
polskiej administracji kościelnej
na tych ziemiach oraz 50. rocznicę
ogłoszenia przez Kardynała Bolesława Kominka słynnego listu biskupów polskich do niemieckich
braci, co dla czcicieli św. Jadwigi
ma szczególne znaczenie. - Jadwigę od zawsze traktowaliśmy
jako swoją patronkę. By ten fakt
został oficjalne usankcjonowany,
podjęliśmy działania, w efekcie
których Stolica Apostolska w stosownym Dekrecie z 1 lutego 2010
r. uznała, że „św. Jadwiga jest Patronką u Boga dla miasta Trzebnicy”. Dziś gromadzi nas przede
wszystkim wielkie pragnienie po-

dziękowania św. Jadwidze za jej
duchowe i materialne dziedzictwo, za nieprzemijający wzór życia i wyproszone łaski, ale także
za dar wielkiego pontyfikatu św.
Jana Pawła II, którego szczególną
więź przypiętnowała data 16 października 1978 roku, gdy Księżna
Śląska stała się patronką dnia wyboru pierwszego Polaka na Stolicę Apostolską – ze wzruszeniem
wygłosił burmistrz.
Warto przypomnieć w tym
miejscu, że 30 czerwca 2009
roku, na wniosek burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimy, Rada Miejska podjęła
specjalną uchwałę intencyjną ws.
ustanowienia św. Jadwigi Śląskiej patronką Trzebnicy. Prośbę
tę zatwierdził Metropolita Wrocławski - Arcybiskup Marian
Gołębiewski oraz Watykańska
Kongregacja Kultu Bożego i Sakramentów. Decyzję ogłosił Arcybiskup Marian Gołębiewski
podczas uroczystej Mszy, która
odbyła się w trzebnickiej Bazylice w październiku 2010 roku w
obecności licznie zgromadzonych
mieszkańców oraz zaproszonych
gości. Jak wielokrotnie podkreślał burmistrz Marek Długozima: ustanowienie św. Jadwigi
Śląskiej Patronką Trzebnicy jest
oddaniem należytego hołdu najbardziej zasłużonej mieszkance
naszego miasta oraz wyrazem
wdzięczności za dotychczasowy
patronat nad Trzebnicą. Jest rów-

nież znakomitym przyczynkiem
do pogłębienia tożsamości lokalnej i poczucia wspólnoty samorządowej.
Podczas uroczystości odpustowych do ołtarza przybyła procesja z darami: mieszkańcy sołectw
wnieśli wieńce dożynkowe, siostry Boromeuszki kosz owoców,
bochen chleba oraz dary ołtarza
przyniosły rodziny z Trzebnicy.
Na zakończenie mszy św. słowa podziękowania wygłosił Ks.
Dziekan i kustosz Sanktuarium
św. Jadwigi Śl. ks. Jerzy Olszówka.
W szczególności zwrócił się do
Ks. Abp. Józefa Kupnego, który
przewodniczył modlitwie, do prowincjała Salwatorianów ks. Piotra
Filasa oraz duchowieństwa, gości,
pielgrzymów i wszystkich rodaków rozsianych po świecie, którzy
mogli uczestniczyć we wspólnej
modlitwie dzięki transmisji mszy
św. przez TVP Polonia. Polecił św.
Jadwidze nasze intencje i życzył
aby Księżna Jadwiga wyjednywała wszelkie potrzebne dla nas
łaski.
Po uroczystej Mszy św. pielgrzymi wyruszyli na ulice Trzebnicy w procesji z Najświętszym
Sakramentem oraz relikwiami
św. Jadwigi. Ostatnim elementem odpustu będzie Msza św. w
rycie trydenckim Duszpasterstwa
Wiernych Tradycji Łacińskiej w
Archidiecezji Wrocławskiej, którą zaplanowano na 24 października o godz. 13 w bazylice.

Niedziela, 18 października

Niedzielnej uroczystej liturgii
przewodniczył ks. abp Józef Kupny Metropolita Wrocławski; w
nabożeństwie uczestniczyli także: abp senior Marian Gołębiewski i bp Andrzej Siemieniewski.
Słowa powitania do zebranych
skierował prowincjał Salwatorianów ks. Piotr Filas.
Na uroczystości odpustowej
ku czci św. Jadwigi Śl. burmistrz
Marek Długozima w imieniu lokalnej wspólnoty samorządowej
oraz własnym przywitał wszystkich zebranych, szczególnie przybyłych gości z ks. abp Józefem
Kupnym na czele oraz wszystkich, którzy w tym czasie łączyli

▶

Pielgrzymka Trzebniczan tradycyjnie ruszyła z trzebnickiego rynku. Przed ratuszem mieszkańców
przywitał burmistrz Marek Długozima. Na zdjęciu (od lewej) – dyrektor GCKIS Agnieszka Pawlaczek,
sekretarz gminy Daniel Buczak, poseł Piotr Babiarz, ks. Emanuel Rus – superior salwatorianów, burmistrz Marek Długozima, starosta trzebnicki Waldemar Wysocki, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz.

pielgrzymka TRZEBNICZAN

▶

Trasa pielgrzymki prowadziła m.in. przez deptak na ul. Daszyńskiego.

▶

W drzwiach bazyliki pielgrzymów przywitał ks. Dziekan Jerzy Olszówka.
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▶

Mszy przewodniczył Kardynał Senior – Henryk Gulbinowicz.

▶

Burmistrz Marek Długozima wita J.E. ks. kard. Henryka Gulbinowicza.

▶

Sołectwa Gminy Trzebnica – Brochocin, Nowy Dwór i Raszów podczas procesji z darami.

▶

Akt Zawierzenia Miasta i mieszkańców św. Jadwidze Śląskiej odczytał burmistrz
wraz z mieszkańcami.

▶

▶
Na zdjęciu (od lewej) ks. Emanuel Rus Superior Domu Zakonnego Salwatorianów,
przedstawicielka parafii św. Jadwigi i św. Bartłomieja Ilona Karpińska, przedstawicielki parafii pw. św. Piotra i Pawła: Marzena Dumka i Aleksandra Niebudek, Anna
Śródka ze Stowarzyszenia Trzecie Skrzydło Strefa Rozwoju Rodziny.

Akt zawierzenia przeczytali (od prawej): burmistrz Marek Długozima, przedstawicielki parafii św. Jadwigi i św. Bartłomieja: Irena Marczakova i Renata Białczyk,
przedstawicielka sióstr Borobeuszek, Anna Śródka ze Stowarzyszenia Trzecie Skrzydło Strefa Rozwoju Rodziny, przedstawicielki parafii pw. św. Piotra i Pawła: Aleksandra Niebudek i Marzena Dumka, Ilona Karpińska z parafii św. Jadwigi i św. Bartłomieja oraz superior salwatorianów ks. Emanuel Rus.

▶

Mszy św. przewodniczył. Ks. abp Józef Kupny Metropolita Wrocławski.

NIEDZIELNE NABOŻEŃSTWO

▶

W niedzielę 18 października abp Józef Kupny przewodniczył w Trzebnicy uroczystej
Eucharystii, po której ulicami miasta przeszła procesja.
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▶

W imieniu własnym oraz mieszkańców i całej wspólnoty samorządowej, słowa uroczystego przywitania do ks. abp Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego, abp
seniora Mariana Gołębiewskiego i bpa Andrzeja Siemieniewskiego wygłosił burmistrz Marek Długozima.

▶

Słowa powitania wygłosił również ks. Piotr Filas – Prowincjał Salwatorianów.

▶

W mszy św. uczestniczyli m.in. poseł Jacek Świat, burmistrz Marek Długozima, posłanka Beata Kempa, poseł Piotr Babiarz, poseł Mariusz Jędrysek, starosta Waldemar Wysocki.

▶

Podczas mszy św. wystąpił chór św. Jadwigi pod przewodnictwem ks. Piotra Wojciechowskiego.

▶

Uroczystej mszy św. w Bazylice św. Jadwigi w Trzebnicy można było wysłuchać dzięki transmisji w Radiu Rodzina oraz obejrzeć na całym świecie za pośrednictwem TVP Polonia.
R
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OKNA DRZWI ROLETY PODŁOGI
godziny otwarcia
pon-pt: 10 - 17
sobota: 9 - 13
ul. Wrocławska 3
tel. 605 986 600

608 250 663

info@tomfloor.pl
www.tomfloor.pl

DORADZTWO SPRZEDAŻ MONTAŻ

SPRZEDAŻ RATALNA
na cały asortyment
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O ochronie środowiska w nowej Sali Retro
Kwestia planów i zamierzeń Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej była tematem
przewodnim spotkania, które
odbyło się 21 października na
multifunkcyjnej Sali RETRO
Gminnego Centrum Kultury
w Trzebnicy.

Samorząd

◀

▶

Uczestnicy spotkania, na zdjęciu m.in.: prezes Agencji Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej Dariusz Ostrowski, burmistrz Marek
Długozima, poseł na Sejm RP Ewa Wolak oraz przedstawiciele
spółek komunalnych, trzebniccy przedsiębiorcy, radni, sołtysi,
wójtowie i burmistrzowie.

▶

Monika Wilga

W spotkaniu z Małgorzatą Skuchą - prezesem zarządu Funduszu –
zorganizowanym przez Ewę Wolak
– Posła na Sejm RP, a którego współorganizatorem był burmistrz Marek Długozima oraz prezes Agencji
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
Dariusz Ostrowski, udział wzięli:
radni, sołtysi, trzebniccy przedsiębiorcy, przedstawiciele spółek komunalnych, a także wójtowie: Agnieszka
Wersta wójt Zawoni, Jakub Bronowicki wójt Wiszni Małej oraz burmistrz Brzegu Dolnego Stanisław

Jastrzębski i wiceburmistrz Wołowa
Jacek Włosek.
- Bardzo się cieszę, że na dzisiejsze
spotkanie przybyło tylu zainteresowanych gości. To ogromnie budujące, iż wśród naszej społeczności
problematyka ochrony środowiska
staje się priorytetem, w UE tworzą
się bowiem nowe ramy polityki w
obszarze ochrony środowiska i klimatu- powiedział burmistrz Marek
Długozima. Dodał również, że dzięki
współpracy z NFOŚiGW skorzystali-

śmy z dofinansowania na modernizację Gminnego Centrum Kultury w
kwocie 2 mln złotych. - Między innymi, dzięki tym środkom to dzisiejsze
spotkanie mogło się odbyć w tej w
pełni zmodernizowanej Sali RETRO
z konferencyjnym nagłośnieniem i
systemem rzutników multimedialnych. Dziękuję Pani prezes Małgorzacie Skucha za bardzo interesujące
wystąpienie i wyczerpujące informacje oraz pani Ewie Wolak za zorganizowanie tego spotkania – zakończył

Z wizytą w centrum
Zmodernizowane
Gminne
Centrum Kultury i Sportu odwiedził również były wiceprezydent Wrocławia i senator a
obecnie radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego n Andrzej Jaroch, który od początku
kibicował inicjatywie burmistrza Marka Długozimy.

E

burmistrz.
W trosce o zrównoważony rozwój
w aglomeracji wrocławskiej podczas
spotkania przedstawiono propozycję
działań, które będą finansowane ze
środków Funduszu, w tym pochodzących z Unii Europejskiej. Celem
generalnym jest poprawa stanu środowiska i miarowe gospodarowanie jego zasobami przez stabilne,
skuteczne i efektywne wspieranie
przedsięwzięć i inicjatyw służących
środowisku. Pani prezes Małgorzata

wyróżnia się na kulturalnej mapie
Dolnego Śląska.
Bardzo ucieszyła mnie wizyta
niekwestionowanego autorytetu i
legendy wrocławskiego środowiska
niepodległościowego i patriotycznego. Oprócz wymiany doświadczeń w kwestiach samorządowych
mieliśmy również okazję powspominać nasze wcześniejsze kontakty
i współpracę w ramach Akcji Wyborczej Solidarność - powiedział
Burmistrz Marek Długozima.
				[der]

Andrzej Jaroch był pod wrażeniem
przemiany centrum kultury, w
którym miał okazję bywać przed
modernizacją oraz pod wrażeniem
pozytywnych zmian, jakie zaszły
w Trzebnicy. Podkreślał on, że
trzebnicka sala kinowa może z powodzeniem konkurować z najlepszymi wrocławskimi salami kinowymi, a cały obiekt zdecydowanie
R

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Małgorzata Skucha przedstawiła interesujące programy,
w ramach których instytucje publiczne, firmy i osoby fizyczne
mogą otrzymać dotacje. Na zdjęciu od lewej: burmistrz Marek
Długozima, poseł na Sejm RP Ewa Wolak oraz prezes NFOŚiGW
Małgorzata Skucha.
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Skucha zaprezentowała programy, w
ramach których instytucje publiczne,
firmy i osoby fizyczne mogą otrzymać dotacje m.in. na termoizolację,
oczyszczanie ścieków oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Wielu mieszkańców ucieszy również fakt, iż od 1 stycznia 2016 roku
zostanie zniesiona opłata recyklingowa dla starostwa (500 zł), którą musieli uiścić kupujący auta z zagranicy
- poinformowała poseł na sejm RP
Ewa Wolak.
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Święto Szkoły Ujeździec Wielki
9 października 2015 to w obecnym roku szkolnym dzień Święta
naszej szkoły i pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Uroczystość odbyła się na hali sportowej
i zaszczycili ją swoją obecnością
zaproszeni goście: burmistrz
Marek Długozima, wieloletnia
dyrektor Szkoły Podstawowej w
Ujeźdźcu Wielkim Maria Bronowicka, ksiądz proboszcz Artur
Kochmański, Dyrektorzy Szkół
i Przedszkoli w Gminie Trzebnica oraz zaprzyjaźniony ze szkołą lekarz z Ośrodka Zdrowia w
Ujeźdźcu Wielkim Robert Zimoch. Licznie przybyli na nią
także rodzice.
Na początku uroczystości wychowawcy wprowadzili na salę
pierwszoklasistów ubranych w
eleganckie togi i czapki. Uczniów
trzech klas pierwszych Szkoły
Podstawowej: Małgorzata Smakowska, Małgorzata Kowal i Be-

ata Wyszyńska-Borys, a uczniów
Gimnazjum Danuta Kowal-Woźniak. Gości, nauczycieli, uczniów
i rodziców uroczyście przywitał
dyrektor Mariusz Szkaradziński.
Przeczytał napisany przez siebie
z okazji Święta Szkoły wiersz.
Głos zabrał też burmistrz Marek
Długozima. Na ręce Dyrektora
wręczył prezent i życzył szkole,
dyrekcji, nauczycielom i uczniom
wielu sukcesów edukacyjnych.
Program artystyczny na podstawie utworów patronki szkoły
Marii Konopnickiej przygotowali
uczniowie klas IV i klasy Vb pod
kierunkiem: p. Barbary Szymachy, p. Agnieszki WalczyńskiejJeleń i p. Barbary Górnicz. Dzieci
z klas I SP zaśpiewały piosenki i
wyrecytowały wiersz. Pasowane
zostały przez Burmistrza i Dyrektora Zespołu Szkół na uczniów
naszej szkoły i złożyły uroczyste
ślubowanie, w którym zobowią-

zały się do bycia dobrymi Polakami i kolegami, uczenia się,
dbania o dobre imię swojej klasy
i szkoły i sprawiania swoją nauką
i zachowaniem radości rodzicom
i nauczycielom. Na ręce Dyrektora złożyły tubę czasu, w której
umieszczone zostały własnoręcznie narysowane przez dzieci portrety. Tuba ta otwarta zostanie
na zakończenie przez obecnych
pierwszoklasistów nauki w naszej
szkole. Pierwszoklasiści otrzymali cukierki od uczniów klas 3 SP
i piękne kwiatkowe medale od
gimnazjalistów. Uczniowie klas
I Gimnazjum również złożyli
uroczyste ślubowanie, po którym
otrzymali certyfikaty.
Na pamiątkę pasowania, po
zakończonej uroczystości dzieci
posadziły drzewo i wraz z gośćmi
udały się na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.
[bet]

▶

Uroczyste wprowadzenie pierwszoklasistów.

▶

Uroczystego pasowania na ucznia dokonuje burmistrz Marek
Długozima oraz dyrektor szkoły Mariusz Szkaradziński.

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2016 ROKU!
Wojskowa Komenda Uzupełnień
we Wrocławiu prowadzi nabór do
służby przygotowawczej w 2016 r. i
szuka młodych, kreatywnych ludzi,
którzy chcieliby związać swoje życie z
mundurem.
Służba przygotowawcza ma charakter elitarny i jest przeznaczona
wyłącznie dla wybranych. Umożliwia
wstąpienie do Narodowych Sił Rezerwowych wraz z wszystkimi uprawnieniami i korzyściami z tego wynikającymi. Daje także szansę pełnienia służby
w korpusie szeregowych zawodowych.
Szkolenie w ramach służby przy-

gotowawczej trwa od czterech do sześciu miesięcy w zależności od korpusu,
a po jego odbyciu uzyskasz prawo do
posiadania stopnia wojskowego oraz
tytułu żołnierza rezerwy.
Pełniąc ww. służbę masz prawo do:
• uposażenia z tytułu pełnienia
służby przygotowawczej na potrzeby korpusu:
–		
oficerów 60% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczegożołnierzazawodowegotj.1500zł;
–		
podoficerów 40% najniższego
miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj.
R

E

1000 zł;
–		
szeregowych 30% najniższego
miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj.
750 zł.
• świadczeń pieniężnych , tj.:
–		zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby przygotowawczej;
–		zasiłek z tytułu posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin;
–		zasiłek alimentacyjny;
– zwrot kosztów eksploatacyjnych
zajmowanego lokalu w czasie odbywania służby przygotowawczej.
K

L

A

Ponadto okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie
wszystkich uprawnień wynikających
ze stosunku pracy.
Szkolenie ochotników w ramach
służby przygotowawczej w 2016 r.
będzie realizowane:
1). na potrzeby korpusu oficerów –
w terminie od 7 stycznia do 1 lipca;
2). na potrzeby korpusu podoficerów, w terminach:
a) od 2 lutego do 30 czerwca,
b) od 5 lipca do 30 listopada;
M

3). na potrzeby korpusu szeregowych, w terminach:
a) od 7 stycznia do 29 kwietnia,
b) od 4 maja do 26 sierpnia,
c) od 6 września do 23 grudnia.

Jeśli nasza oferta spełnia Twoje
oczekiwania - skontaktuj się z Wojskową Komendą Uzupełnień we
Wrocławiu: e-mail: wkuwroclaw@
wp.mi.pl, nr tel. 261 656 141, nr tel.
261 656 157, gdzie uzyskasz informacje o warunkach, które musisz
spełnić, aby zostać powołanym do
ww. służby.

A

U nas kupisz
worki do odkurzaczy
wszystkich producentów z Europy

godziny otwarcia
pon-pt 9.30-17.30
sobota 10-14
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Centrum Kultury już otwarte
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Dni Otwarte
Mieszkańcy zwiedzili Centrum Kultury
Kolejna wielka inwestycja gminy Trzebnica już cieszy mieszkańców. Gminne Centrum Kultury i Sportu w weekend 10 i 11 października prezentowało
zarówno główne sale, jak i wszystkie zakamarki, by
żaden odnowiony metr kwadratowy nie pozostał
dla zwiedzających tajemnicą.

Dobrochna Moździerz

Nie ma złudzeń, remont
Domu Kultury nie był możliwy
– był konieczny. Kino Polonia,
mimo różnych prób reanimacji, nie miało szans, by złapać oddech w dawnej formie.
Wiele pomieszczeń nie mogło
należycie służyć gościom ze
względu na swój stan, ale i te,
które służyły, nieśmiało zabiegały o renowacje. Jednak nazwać remontem to, co stało się
z Centrum Kultury, to jakby
nic nie powiedzieć. Burmistrz

▶

Marek Długozima wiedząc,
jak znaczącym miejscem na
mapie miasta powinno być
centrum kultury, podjął decyzję o całkowitej modernizacji
budynku. Zmieniło się właściwie wszystko, kilka miejsc
aż trudno rozpoznać. Drzwi
otwarte umożliwiły mieszkańcom gminy dokładną ocenę efektu rocznych działań na
organizmie budynku przy ul.
Prusickiej. Na wszystkie pytania mieszkańców odpowiadali
burmistrz Marek Długozima,
p.o. dyrektor GCKiS Agnieszka Pawlaczek, menedżer kul-

tury Mateusz Stanisz oraz cała
rzesza pracowników Centrum.
Ci ostatni opowiadali o swoich
sekcjach w przypisanych do
nich salach, o bogatej ofercie
zajęć, na które wciąż można
się zapisać, a które rozpoczną
się już w listopadzie. Przypominali także, jak wyglądały
poszczególne pokoje przed renowacją.
Na odwiedzających czekały
dwie wystawy: pierwsza, przed
wejściem, ukazująca olbrzymią
przemianę, jaka dokonała się
na budynku dawnego TOK,
druga zaś, w środku, pt. „Filmowo mi!”, dzięki uprzejmości
Adriana Czyżowicza z Polish
-posters, prezentuje plakaty
do najbardziej znanych polskich produkcji z lat 1970-1993
(można ją oglądać do 13 listopada).
Wspomniana
wcześniej
sala widowiskowo-kinowa jest

Tak prezentuje się Gminne Centrum Kultury i Sportu po całkowitym
przeobrażeniu.

▶	Ściany przy wejściu do Sali Retro zdobią nowoczesne murale.

▶

▶

obiektem największego zainteresowania gminnej społeczności. Wygodne fotele, systemy
do projekcji 2D i 3D, specjalistyczne nagłośnienie oraz ciekawa oferta filmowa to propozycja, z której, jak sami mówią,
z pewnością niejednokrotnie
skorzystają trzebniczanie już
tej jesieni. Sala jest bogato
wyposażona multimedialnie,
dzięki czemu będzie mogła się
w niej odbywać także szeroka gama występów na żywo.
Bliskie szerokiemu gronu jest
też nowe eleganckie oblicze
sali Retro, w której niejedna
para młoda będzie świętować
swoje spełnione miłosne marzenia. I jej wnętrze zostało
zagospodarowane tak, by była
wielofunkcyjna. Zamontowano ekrany i projektory w taki
sposób, by służyły potrzebne
w czasie obrad czy konferencji,
a przy tym nie szpeciły wnętrza
podczas innych uroczystości.

Nie do poznania są piwnice budynku. Piękne wnętrze
Art Kawiarni wypełniło przestrzeń dawnego Zygzaka. Teraz
ma to być miejsce odpoczynku
i relaksu, a przy tym kultury,
w którym odbywać się będą
spotkania oraz koncerty. Piwnice zagospodarowano również na sale prób dla trzebnickich zespołów, powstaje tam
profesjonalne studio nagrań,
swoje miejsce będą mieli harcerze, klub modelarski i Trzebnicka Orkiestra Dęta.
Centrum Kultury to jednak
przede wszystkim ludzie. Ci
wszyscy, którzy wypełnią pięknie wyremontowane, przyjemne i nowoczesne wnętrza.
To mieszkańcy naszej gminy,
którzy swoim uczestnictwem
sprawią, że Gminne Centrum
Kultury i Sportu będzie funkcjonowało zgodnie z ich oczekiwaniami i na miarę swoich,
ogromnych teraz, możliwości.

Wnętrze ART Kawiarni przypadło do gustu każdemu zwiedzającemu.

Była mieszkanka budynku - pani Ziemba z wnuczką, podziwiała ogrom
zmian.
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▶

Wnętrze starego Zygzaka trudno dziś rozpoznać. Jest nowocześnie
i z klasą.

▶

Ogromne zmiany zadziwiały
wszystkich obecnych.

▶

Wojciech Łamasz ze swoimi pociechami.

▶

Nowe GCKIS jest już idealnym miejscem do odpoczynku i miłych spotkań.

▶

Burmistrz Marek Długozima z p.o. dyrektor Agnieszką Pawlaczek
przy wejściu do Kina Polonia.

▶

Pamiętny fortepian wciąż kusi odwiedzających do zagrania choćby
kilku nut.

▶

Kolekcja płyt winylowych byłego TOK-u jest dziś ozdobą ART Kawiarni.

▶

Nowy budynek ma wiele miejsc, które przypadną do gustu najmłodszym.

▶

Burmistrz w towarzystwie mieszkanki Trzebnicy Heleny Gierczak.
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▶

W pomieszczeniach GCKiS znalazło się miejsce dla Punktu Informacyjnego.

▶	Elegancka sala spotkań.

▶

▶

Nowa sala Retro jest kolejnym multifunkcyjnym pomieszczeniem.

Adrian Czyżowicz z Polish-posters udostępnił kultowe plakaty starych filmów.

▶

Swoją obecnością na drzwiach otwartych
zaszczycił poseł na Sejm RP Piotr Babiarz.

▶	Ewa Rzewuska była zdumiona zmianami w odnowionym budynku.
▶

▶

Centrum Kultury zostało po otwarciu przekazane trzebnickim rodzinom. Na zdjęciu naczelnik wydziału pozyskiwania funduszy Paweł
Ziembiński.

Największym zainteresowaniem cieszyła się sala
kinowa 2D i 3D.

▶

Burmistrz z paniami: Aliną Gringiel i Anną Kaczanowską.
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▶

▶

Burmistrz z trzebnickimi rodzinami. Jak widać - każdy, bez względu na wiek, mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Na zdjęciu m.in rodzina Ziębińskich
oraz Gładyszów.

Pracownia Stylownia, dzięki modernizacji, również zyskała
nową przestrzeń.

▶

Udane inwestycje zawsze cieszą. Na zdj. burmistrz z Wojciechem
i Darią Seredyńskimi.

▶

Burmistrz Marek Długozima z pracownikami kultury wysłuchiwali opinii trzebniczan na temat nowego miejsca.

▶

Dawne kinowe fotele, które pamiętają jeszcze trzebniccy seniorzy, w nowej odsłonie stały się atrakcję.
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▶

Burmistrz podjął decyzję o nadaniu jednej
z sal imienia wieloletniego i zasłużonego
dyrektora - Feliksa Mułki.

▶

Sala dynamiki od razu porwała dzieci do zabawy.

▶

Z dawnej garderoby powstało niezwykłe miejsce.

▶

▶

Do zagospodarowania pozostało jeszcze klimatyczne poddasze.

Burmistrz Marek Długozima z zespołem Long Way to be Human.

▶

▶

▶

ART Kawiarnia będzie dobrym miejscem do
spędzania wolnego czasu dla całych rodzin.

Sala Retro w nowej odsłonie znów będzie miejscem wielu wesel i imprez.

Scena w ART Kawiarni, dokładnie przetestowana przez dzieci, ma już za sobą pierwszy
koncert. Zagrał na niej W.Pilichowski.

▶

▶

Alfreda Zięba, była mieszkanka trzebnickiego domu kultury.

Oprócz kina i miejsca występów na żywo, sala widowiskowo-kinowa spełniać
może rolę sali konferencyjnej.
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Pierwsza wizyta - pierwsze wrażenia
Weronika
Bednarska
Anna
Roszak

Najb a rd z i e j
zaskoczyło
mnie
stare
„piek ie ł ko”,
pamiętam
to
miejsce
z dawnych lat, byłam tam kiedyś
na weselu, a teraz... po prostu
nie do poznania, niebo a ziemia.
Bardzo, bardzo mi się podoba.
Alina
Gringel

Spodziewałam się, że
będzie pięknie. Ale to,
co zobaczyłam przerosło
moje oczekiwania. To ogromna
zasługa burmistrza Marka Długozimy i jego współpracowników. Mieszkałyśmy kiedyś
w Trzebnicy, teraz mieszkamy
we Wrocławiu i przyjechałyśmy
z koleżanką (Anną Kaczanowską, byłą nauczycielką z Trzebnicy – przyp. redakcja) specjalnie,
by zobaczyć Centrum Kultury.
Jesteśmy dumne, że jesteśmy
stąd. Szczególnie doceniam, że
nadano Sali w tym miejscu imię
Feliksa Mułki, który był dyrektorem, ale i moim przyjacielem.
Aleksandra
Rzewuska

Pamiętam
te wszystkie
sale
sprzed
remontu.
W
jednej
z nich mieliśmy gimnastykę. Muszę przyznać, że jestem zdumiona. Nie
przypuszczałam, że pomieszczenia, które pamiętam, będą
mogły wyglądać tak, jak teraz.
Muszę się temu wszystkiemu
dokładnie przyjrzeć.
Katarzyna
Celmer

Czy się podoba? Oj, bardzo, bardzo.
Przy jemnie
było mi odwiedzić salę
kina. Mimo modernizacji, wciąż
przypomina tę salę, którą pamiętam, coś zostało z dawnego
klimatu, to mi się podoba.
Grażyna
Iwaszuk

Jestem szczerze wzruszona. Po wielu
latach stagnacji powstało
miejsce pełne
życia, cacko dla naszych dzieci i dla młodzieży. Mój świętej
pamięci mąż (dawny dyrektor
TOK – przyp. redakcja) byłby
dumny z tego, jak teraz wygląda
to miejsce, tak jak ja jestem i jest
nasz syn.

Karol
Zakrzewski

członek
zespołu
Long way
to be human
Pierwsze wrażenie bardzo
pozytywne. Zostaliśmy świetnie
poinformowani o tym, gdzie co
jest, więc poszliśmy zobaczyć
salki, i są naprawdę super zrobione. Z niecierpliwością czekam na studio nagrań. Później
poszliśmy do starego "zygzaka"
i przeżyłem szok, bo gdy tam
byłem ostatnio, to była tam stara ruina – salka, w której graliśmy z pierwszym zespołem. Teraz wygląda to naprawdę fajnie
i myślę, że po każdej próbie pójdziemy się tam wyluzować przy
kawie i ciastku.
Małgorza
Sokołowska

Miejsce jest
jak
nowe,
p o d o b a
się i nam,
i
dzieciom.
Na pewno będziemy wszyscy przychodzić do
kina, będzie dużo łatwiej niż dojechać do Wrocławia, bardzo nas
to cieszy.
Alfreda
Ziemba

Pod każdym
względem
słowa uznania dla burmistrza
za
to czego tu
dokonał. Nikt bardziej niż ja
nie potrafi porównać tego co
było z tym jak bardzo zmienił
swój obraz cały budynek! To coś
wspaniałego! A mówię to z takim przekonaniem, bo do czasu
remontu mieszkałam w budynku starego Ośrodka Kultury.
Kiedy burmistrz podjął decyzję
o tym remoncie, zaproponował
mi nowe mieszkanie w mieście,
zgodziłam się, a dziś z sentymentem i niekłamanym szczęściem
mogę podziwiać efekty jego pracy. Dziękuję burmistrzowi za
mój nowy dom, a także za ten
wspaniały nowy dom dla trzebnickiej kultury.
Monika
Obała

–
Szczerze
mówiąc, jestem zachwycona!
Już
na zewnątrz
wyglądało
to wspaniale, a to co zastałam
w środku – słowami ciężko opisać. Ilość wykorzystanej przestrzeni, sale do zajęć, miejsca
spotkań i dyskusji, no i ta Art
Kawiarnia, w której będzie można posłuchać dobrej muzyki. Ale
tak naprawdę nie spodziewałam
się niczego innego – znam gospodarza i jego zamiary. Wspieram całym sercem kolejne inwestycje i składam gratulacje!

magdalena
szymczuk

radna
trzebnickiej
Rady Powiatu
z klubu PiS
Przepięk ne
to wszystko, od początku do
końca. Urządzone z rozmachem
i dopracowane w najmniejszym
szczególe. Życzę każdemu takie
zapału do działania i siły jaką
ma burmistrz Marek Długozima. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co powstało.

Zbigniew
Kucharski

Rewelacja,
przed czterdziestu laty
chodziłem
do kina. Siedziałem na
niewygodnych i skrzypiących
krzesłach, a teraz ta sala kinowa zmieniła się zupełnie nie do
poznania. Trzeba przyznać, że
burmistrz włożył tu wiele swojego serca i zaangażowania. „Zemsta”, to film na jakim tu ostatni
raz byłem, ponieważ kino bardziej odstraszało niż przyciągało. Teraz wraz z żoną czekamy
na pierwszy seans, słyszeliśmy,
że ma być to nowy Bond. Dziękujemy panu Burmistrzowi za
tak wspaniały obiekt.
Krzysztof
Bednarski

– Patrząc na
to wszystko co
tutaj się zdarzyło, jestem
pod wielkim
w rażeniem.
Nie słowa, lecz czyny – to zdanie
wypowiadane przez naszego burmistrza znajduje po raz kolejny
odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wcześniej wspaniała Szkoła
Muzyczna i Szkoła Podstawowa
nr 2, a teraz ten multifunkcyjny
obiekt. Wielkie gratulacje! Ale
znając osobiście burmistrza od
młodych lat – powiem, że nie
spodziewałem się niczego innego jak tylko takiego efektu. Widać, że jest wrażliwy na kulturę,
a artyzm który rozwijał w sobie
jeszcze w czasach wspólnej gry
w trzebnickiej orkiestrze dętej
dalej w nim gra, mając piękne
przełożenie na wszystko co tu
widzimy!

Zawsze
byłam lokalną
patriotką, ale
gdy tu dzisiaj
weszłam, to
aż zakręciła
mi się łezka w oku. Nie mówię
tu tylko o tej wspaniałej sali kinowej, ale również o licznych salach prób dla zespołów, o studiu
nagrań, o scenie w Art Kawiarni.
A co chyba najważniejsze - budynek nie został pozbawiony starego
stylu, mamy tu pięknie odnowione zabytkowe fotele kinowe, które
teraz służą za wspaniałą funkcjonalną dekorację. Kino przy swojej
nowoczesności ma nadal swoją
dobrze nam znaną duszę.
Natalia
Skrzypek

- Dla nas młodych to wspaniała
wiadomość, nie
trzeba będzie
pokony wać
kilometrów dzielących nas od
Wrocławia by pójść do kina czy
posłuchać fajnej muzyki. Teraz to
wszystko mamy na miejscu, możemy spotykać się, rozmawiać,
ale i rozwijać się twórczo – mam
nadzieję, że to nowe Gminne
Centrum Kultury stanie się także
nowym domem dla trzebnickiej
młodzieży!
Rafał
Kałka

mieszkaniec
Obornik
Szkoda,
że
u nas tak to
nie wygląda,
jest tu wszystko, czego potrzebują rodziny
z dziećmi. Jestem też pod wrażeniem kina 3D, w którym będziemy częstymi gośćmi - nie trzeba
teraz jeździć do Wrocławia, kiedy tak wspaniały obiekt znajduje
się w bliskim sąsiedztwie.
Dominika
Raczyk

Jest bardzo
ładna sala kinowa, ogólnie
bardzo ładnie. Szczególnie podoba
mi się sala dynamiki i baletu,
mam nadzieję, że już niedługo
sama zacznę tańczyć.

Agnieszka
Żak-Ramiączek

Zbigniew
Grodziński

– Słyszałam,
że mają być
poranki dla
dzieci – osobiście uważam to za super pomysł. Spokojnie wypiję kawę, porozmawiam
z przyjaciółmi, a w tym czasie
zespół animacyjny zadba o moją
córkę, Jagodę. Także coś dla
mamy i dla dziecka – naprawdę
czegoś takiego brakowało w naszym regionie.

Co nas bardzo
cieszy, nie tylko młodzi, ale
i starsi mieszkańcy znajdą
tu dla siebie
wiele atrakcji – bo na kino nigdy
nie jest się za starym, a co ważne będzie tu także miało swoje
miejsce Gminne stowarzyszenie
UTW Tęcza, w którym działamy wraz z żoną. Jednym słowem
- dech zapiera, duma rozpiera!

Kazimierz
Owczarek

W czasie tych
dwóch
kadencji nasza
Tr z e bn ic a
zmieniła się
nie poznania!
Nie będę wymieniał wszystkich
rzeczy, które zrobił dla nas burmistrz Marek Długozima, ale
każda kolejna wywiera coraz to
większe wrażenie – dziś przechadzając się po tych nowych
korytarzach, wchodząc do sal
czy pomieszczeń przygotowanych pod studio nagrań i sale
prób, zyskujemy pewność, że
ma on pomysł na rozwój Trzebnicy biegnący w kierunku miast
z czołówki światowej. W przyszłym roku otwarte zostanie
nowe Gminne Centrum Medyczne, będzie tu praktycznie
wszystko co potrzebne do życia.
Już teraz planuję zabrać żonę do
kina, bo dawno tego nie robiłem( śmiech).

Sylwia
Hrycaj

Dla mnie stary
Zygzak
to
miejsce
szczególne,
to tu poznałam mojego
obecnego męża (śmiech). Dlatego pierwszym pomieszczeniem,
które chciałam dziś zwiedzić
była ART Kawiarnia, w której
można poczuć starego ducha
tego miejsca i jednocześnie zobaczyć jak bardzo zostało ono
ubogacone. Jest teraz bardziej
przestronne i otwarte – prawdziwe miejsce spotkań! Może
urządzimy tu naszą 10. rocznice
ślubu?! Osobiście podoba mi się
również strych, stworzono tam
przestrzeń dla sztuki, ale postarano się by nie ingerować w klimat – wyszło wspaniale.

Kamila
Błaszczyk

Sala
Retro
została wspaniale wyremontowa na,
kiedy się do
niej wchodzi,
to aż chce się brać ślub i mieć tu
wesele. Nie ukrywam, że powoli
z moim chłopakiem rozglądamy
się za salą na tą okoliczność i ta
wydaje się być faworytem.

Zenon
Lechowski

pomysłodawcy.

Tr z ebn icz anie wiele lat
czekali na tak
wspaniały
obiekt. Gratulacje
dla

Dobrochna Moździerz
Sebastian Hawryliszyn
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W 2014 roku, zgodnie ze złożoną wcześniej obietnicą,
podjąłem decyzję, na którą mieszkańcy czekali wiele
lat – generalny remont, przebudowa i modernizacja
Gminnego Centrum Kultury stała się faktem. Z każdym
dniem, obserwując postęp i wielki rozmach prac, utwierdzałem się w przekonaniu, że była to słuszna decyzja.
Jestem przekonany, że nowy obiekt posłuży mieszkańcom na wiele długich lat. Wiem także, że opłacało się
włożyć tyle serca, czasu i zaangażowania w to kolejne
wielkie zadanie inwestycyjne, bo już dziś widzę, że końcowy efekt z pewnością przypadnie do gustu zarówno
przedstawicielom młodego, jak i starszego pokolenia
mieszkańców Gminy Trzebnica. Mural na budynku symbolizuje otwartość i wyjście Gminnego Centrum Kultury
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Łączy w sobie
nowoczesność z silną tradycją, nierozerwalnie związaną z bogatą historią kina Polonia. Projekt pokazuje
też, że to ludzie tworzą to miejsce, a całość jest naszym
wspólnym skarbem, który należy pielęgnować. Takie
właśnie jest nowe Gminne Centrum Kultury!

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Dawnej

▶

Tak jeszcze niedawno wyglądał budynek Gminnego Centrum Kultury
i Sportu.

▶

▶

Widok na salę kinowo - konferencyjną przed remontem.

Kulisy sceny.

▶

Korytarz prowadzący do sali kinowej.

▶

Widok na reżyserkę, z której przez wiele lat puszczane były filmy dla
trzebnickiej widowni. nowo - konferencyjną przed remontem.

23

▶

Sala RETRO była miejscem wielu niezapomnianych bali i imprez okolicznościowych.

▶

Podwórko budynku również nie zachęcało do korzystania z jego przestrzeni.

▶

A tak wyglądały toalety.

▶

▶

▶

▶

Tak do niedawana wyglądała klatka schodowa
Gminnego Centrum Kultury.

▶

Piwnice budynku, czerwiec 2014 r.

Na strychu budynku znajdowały się schowki, teraz to otwarta art przestrzeń, w której
będzie można organizować wystawy i występy artystyczne.

Tak jeszcze doniedawna wyglądała sala prób trzebnickich zespołów.

▶

Popękana ściana w pomieszczeniach
miejskiej biblioteki. Sama biblioteka, nie
powróci już do budynku Gminnego Centrum Kultury, zgodnie z decyzją burmistrza zyska własne przestrzenie w bliskim
sąsiedztwie Gminnej Szkoły Muzycznej.

▶

Piwnice w trakcie remontu. Będą się tam mieścić m.in. pomieszczenia Trzebnickiej Orkiestry,
klubu modelarskiego, związku harcerzy czy sale
prób trzebnickich zespołów.

Kolorowa tapeta w jednej z sal piwnicznych. Po remoncie swój dom
znajdą tam harcerze, klub modelarski oraz Trzebnicka Orkiestra Dęta.
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Pierwsze działania

▶

H i s t o r yc z n a c hw i l a - b u rm i s t r z M a r e k D ł u g oz i m a p o d p i suj e u m owę n a w y ko n a n i e r e m o nt u , p r z e b u d ow y i m o d e rn i z acj i G m i n n e g o Ce nt ru m
Ku l t u r y i Sp o r t u z f i rm ą AK B i K z Wr o c ł aw i a .

▶

Sala Retro wraz z charakterystyczną lustrzaną kulą.

▶

Skute tynki w jednym z korytarzy.

▶

Gruntowna przebudowa dawnego klubu ZYGZAK. Teraz będzie tu ART
-kawiarnia.

▶

Korytarze prowadzące do pomieszczeń w Sali RETRO.

▶

Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury polegała m.in. na dobudowaniu nowej części - holu będącego jednocześnie głównym wejściem do
sali kinowo-widowiskowej oraz kawiarni.

▶

W podziemiu nowego holu zostały zlokalizowane m.in szatnie.

▶

Sala kinowa podczas kapitalnego remontu.

▶

Burmistrz Marek Długozima wraz z pracownikami: Danielem Buczakiem - sekretarzem gminy, Jakubem Szurkawskim - naczelnikiem
Wydziału Promocji, Zbigniewem Zarzecznym - naczelnikiem wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.
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Ruszyły prace

▶

Jednym z głównych zadań remontu i przebudowy ośrodka kultury
była modernizacja sali widowiskowo-kinowej.

▶
▶

Ściany budynku wymagały osuszenia.

▶

Przygotowywanie terenu przed budynkiem
pod mający powstać parking.

▶

▶

▶

▶

Klatka schodowa prowadząca do pomieszczeń znajdujących sie
w piwnicach budynku.

Remont budynku uwzględnia również szereg
usprawnień komunikacyjnych. Głównym z nich
jest montaż windy dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodziców z dziećmi.

Uzgodnienia burmistrza z właścicielem
firmy - Markiem Krzakiem i przedstawicieli wykonawcy w kwestii zagospodarowania zieleni i ułożenia kostki brukowej wokół ośrodka kultury.

Prace związane z remontem sali widowiskowo-kinowej.

Montaż foteli dobiegł końca! W środku przedstawiciel firmy Megan seating montującej fotele.

▶

▶

Przygotowywanie podestów pod mocowania foteli kinowych.

Ustalenia dotyczące układu i funkcji pomieszczeń.

▶

Montaż profesjonalnych i wygodnych foteli w sali kinowo-widowiskowej.

▶

Spotkanie burmistrza z Jerzym Szostakiem - właścicielem magazynów
sąsiadujących z terenem Gminnego Centrum Kultury - ustalenie szczegółów dotyczących modernizacji i odmalowania ścian wspomnianych
magazynów.
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▶

Narada techniczna dotycząca parkingu i terenu z tyłu budynku.

▶
▶

▶

Od lewej: Andrzej Maj i Maciej Jarosławski z AKBiK,
Jarosław Kołcun - prezes A+V, burmistrz Marek Długozima, Damian Cieciora z A+V oraz Jakub Szurkawski - naczelnik Wydz. Promocji UM.

▶

Narada robocza na placu budowy.

▶

Burmistrz Marek Długozima wraz z sekretarzem Gminy
Trzebnica - Danielem Buczakiem przed budynkiem nowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

▶

Od lewej: Ryszard Siwik, Andrzej Maj, burmistrz Marek Długozima i
Jerzy Chomkowicz w sali kinowo-widowiskowej.

Konsultacje dotyczące aranżacji terenu
zieleni wokół Gminnego Centrum Kultury.
Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima z
Danutą Stacherzak z PPHU „Zieleń” oraz
Grażyną Jakubowską pracownikiem wydziału techniczno-inwestycyjnego.

Nowoczesne wnętrze holu przed wejściem do Kina Polonia 3D z
kasą biletową i poczekalnią.

▶

▶

▶

Montaż nowego pokrycia dachowego,
które swym wyglądem dopełnia charakter odnowionego budynku.

Burmistrz Marek Długozima z trzebnickim przedsiębiorcą Markiem
Paszkotem, będącym również sołtysem Nowego Dworu i Radnym Rady
Miejskiej.

Nowoczesny, symboliczny mural na elewacji odnowionego budynku
Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Projekt i realizacja została zlecona firmie Good Looking Studio z Warszawy, specjalizującej się w tego
typu projektach.

▶

Odbiór ekranu kinowego do projekcji filmowej 2D i 3D.
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Dziś

▶

Montaż wielofunkcyjnego oświetlenia scenicznego, które będzie służyć
tak podczas seansów kinowych, jak i wystąpień, uroczystości czy konferencji.

▶

Burmistrz wraz z Leszkiem Borsukiem odpowiedzialnym za obsługę
projektora oraz sprzętu multimedialnego - projektor będzie odtwarzać filmy 3D w najwyższej kinowej rozdzielczości 4K(4 tys. pikseli).

▶

Montaż oświetlenia scenicznego - Marek Czarnik - właściciel firmy Show
Design z Trzebnicy wraz z pracownikami, burmistrzem i naczelnikiem
Wydziału Promocji.

▶

Odbiór techniczny. Technika sceny to m.in. automatyczne otwieranie
i zamykanie kurtyn.

▶

Burmistrz Marek Długozima wraz z dyrektor GCKiS Agnieszką Pawlaczek oglądają dawne fotele kinowe po renowacji. Staną się one ozdobą i symbolem upamiętniającym legendarne, stare kinowe krzesła.

▶

Korytarz na piętrze budynku. Już niebawem zapełnią go uczestnicy
licznych sekcji działających w Gminnym Centrum Kultury i Sportu.

▶

W budynku zamontowano windę, dzięki
której dotarcie w każde miejsce Centrum
Kultury nie będzie problemem dla osób
starszych, niepełnosprawnych czy rodziców z małymi dziećmi.

▶

▶

Sprawna realizacja inwestycji była możliwa
dzięki współpracy burmistrza z przedstawicielami wykonawcy. Od lewej: Maciej Jarosławski,
burmistrz Marek Długozima, Andrzej Maj.

▶

Udało się- długo oczekiwana przez mieszkańców gminy inwestycja - zakończona! Teraz czas na kolejne...

Identyfikację wizualną w budynku wykonuje
trzebniczanin - Ireneusz Jachyra z firmy Komplan.
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Wielka Gala
Spełniliśmy kolejne marzenie mieszkańców!

▶

Nowoczesne Gminne Centrum Kultury w Trzebnicy otworzył
burmistrz Marek Długozima w obecności dyrektor Agnieszki Pawlaczek, przedstawicielki młodzieży – Kai Świderskiej,
sekretarza gminy Daniela Buczaka, Jakuba Szurkawskiego –
naczelnika wydziału promocji, Mateusza Stanisza – przewodniczącego Rady Miejskiej oraz licznie zgromadzonych gości i
mieszkańców

▶

W uroczystym otwarciu Gminnego Centrum Kultury udział
wzięli m.in.: Starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysoki, Wicestarosta Jerzy Trela, Posłowie: Ewa Wolak, Piotr
Babiarz i Michał Jaros oraz Sekretarz Miasta Wrocław Włodzimierz Patalas.

Tym razem mowa o gruntownie przebudowanym, w pełni zmodernizowanym oraz
nowoczesnym Gminnym Centrum Kultury. Dzień 15 października 2015 roku na
długo zapisze się w kartach historii Trzebnicy. Tego dnia bowiem uroczyście otwarto
budynek, dzięki któremu mieszkańcy zyskali komfortowy dostęp do kultury w zupełnie nowym wydaniu. Na ten moment czekało wiele pokoleń trzebniczan, którzy twierdzą, że warto było uzbroić się w cierpliwość. Efekt końcowy – jak podkreślało wielu
- przeszedł ich najśmielsze oczekiwania.
Ewa Miedzwiecka

- Jest pięknie. Nie spodziewałam się aż takich zmian w budynku. Najbardziej podoba mi
się sala widowiskowo-kinowa.
Z niecierpliwością czekam na
pierwsze seanse. W końcu nie
będę musiała jeździć do Wrocławia, by obejrzeć filmy - powiedziała jedna z mieszkanek
Trzebnicy, a inna dodała: – Podoba mi się wszystko. Cieszę się,
że przy tej całej nowoczesności
został zachowany klimat dawnego kina. Świetnie wyglądają odrestaurowane stare fotele kinowe
znajdujące się w holu.
W 2014 roku, zgodnie ze
złożoną wcześniej obietnicą,
burmistrz Marek Długozima
podjął decyzję, na którą mieszkańcy czekali wiele lat: generalny remont, przebudowa i modernizacja Gminnego Centrum
Kultury. Postęp i rozmach prac
można było zobaczyć podczas
Dni Otwartych, które odbyły
się 10 i 11 października, a także
podczas uroczystej Gali Otwarcia.

Kapsuła i tablica

Pierwsza część uroczystości
odbyła się przed budynkiem
GCK, gdzie punktualnie o godzinie 17.00 Orkiestra Dęta odegrała hejnał Trzebnicy. Jednym
z kluczowych momentów było
podpisanie Listu do Przyszłych
Pokoleń przez burmistrza Marka Długozimę wraz z dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Agnieszką Pawlaczek, sekretarzem Gminy Trzebnica Danielem Buczakiem i Kają Świderską
- przedstawicielką młodzieży.
W skonstruowanej na tę okoliczność kapsule znalazły się:
wspomniany list, aktualne informacje o gminie, pendrive z
prezentacją postępu prac modernizacyjnych, przypinka z
herbem miasta i najnowszy numer Panoramy Trzebnickiej. Na
okoliczność otwarcia Centrum
Kultury powstała także tablica
pamiątkowa z kamieniem węgielnym, w której sygnatariusze
kapsuły odcisnęli swoje dłonie.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Marek
Długozima. Przy fanfarach
Trzebnickiej Orkiestry Dętej w
niebo poleciały balony i confetti.
Później otworzyły się drzwi budynku skąd rozwinięto czerwone dywany, po których miesz-

kańcy i zaproszeni goście mogli
udać się do nowych wnętrz multifunkcyjnego Gminnego Centrum Kultury. Wcześniej jednak
odbyło się poświęcenie budynku
przez ks. dziekana Jerzego Olszówkę SDS, a także spektakl
ognia na dachu budynku w wykonaniu aktorów z teatru ognia
„Los Fuegos”.
A był to dopiero początek
licznych atrakcji...

Po czerwonym dywanie

Ponad pół tysiąca osób przeszło do sali kinowo-widowiskowej po czerwonym dywanie, by
wspólnie uczestniczyć w drugiej
części uroczystości.
Gospodarz gminy – burmistrz Marek Długozima oficjalnie przywitał wszystkich
zaproszonych gości i mieszkańców słowami: - Obserwując,
jak wygląda budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu
po modernizacji i remoncie,
utwierdzam się w przekonaniu,
że podjęta przeze mnie decyzja
o kompleksowej modernizacji
Centrum Kultury była słuszna
i posłuży mieszkańcom przez
wiele długich lat. Wiem także,
że opłacało się włożyć tyle serca, czasu i zaangażowania w
to kolejne wielkie zadanie inwestycyjne, ponieważ jestem
przekonany, że końcowy efekt
przypadnie do gustu zarówno
przedstawicielom młodego jak
i starszego pokolenia. Spektakl
ognia z pierwszej części uroczystości był symbolem przemiany – ze starego, zniszczonego
budynku w nowoczesny multimedialny obiekt z XXI w. Następnie zaprosił wszystkich do
obejrzenia filmowego spaceru
po wnętrzach nowego Centrum
Kultury.
Chwilę później można było
sobie przypomnieć, jak przed remontem wyglądał ośrodek kultury w Trzebnicy. Po odgłosach
dobiegających z sali wnioskować
można było, że szybko przyzwyczailiśmy się do nowego w pełni
zmodernizowanego Gminnego
Centrum Kultury i widok szarego budynku z odrapanymi
ścianami wszystkich zszokował.
Zaskoczeniem był fakt, że w tak
krótkim czasie udało się zmienić
brzydkie pomieszczenia widziane na zdjęciach, w coś, co swoim
wyglądem przypomina najnowocześniejsze multipleksy.

Scena tętniła

Tego dnia na scenie zaprezentowały się m.in. dzieci z
Gminnej Szkoły Muzycznej
im. prof. Edmunda Kajdasza
w Trzebnicy. Warto przypomnieć, że dokładnie rok temu,
również w październiku gmina otwierała jedyną w powiecie szkołę muzyczną. Po roku
działalności, przy najnowocześniejszym nagłośnieniu, mogliśmy usłyszeć niezwykłe talenty
grupy uczniów, którzy szlifują
swoje umiejętności pod okiem
profesjonalnej kadry pedagogicznej kierowanej przez dyrektor szkoły Annę Szpil. Wiktor Walczyński, Jan Sadownik,
Magdalena Balaszczuk, Jagoda
Jaszczyk, Oliwia Panter, Julia
Grabowiecka, Helena Szkwerko,
Ewa Górczyńska, Tomasz Styrna, Patrycja Budzyń, Natalia
Strach wykonali utwór „Moon
River” przy akompaniamencie
mgr Soni Lewosiuk. Niezwykły
talent zaprezentowali również
Emilia Nahotko, która na saksofonie wykonała utwór Alana
Grepina „Green Apple”, Weronika Biernat grająca na akordeonie Alexandra Denisowa „Zamieć”, a także wiolonczelistka
Helena Szkwerko wykonująca
„Talling leaves” Kathy i Davida
Blackwell.

▶	Energetyczną

muzyczną oprawę gali zapełwnił Dziubek
Band na czele z dyrygentem i założycielem zespołu - Mariuszem Dziubkiem.

Sala Feliksa Mułki

- Podjąłem decyzję, by jedna z
sal mieszczących się w budynku
nosiła imię Feliksa Mułki - wieloletniego dyrektora placówki.
Był to człowiek, który wywarł
wpływ na moje działania. Swoje młodzieńcze lata spędziłem
właśnie w tym domu kultury.
Tu grałem w orkiestrze dętej i
kapeli ludowej, byłem również
prezesem Dyskusyjnego Klubu
Filmowego - powiedział podczas
uroczystości burmistrz Marek
Długozima i dodał: - Sala nosząca imię Feliksa Mułki jest
dowodem wdzięczności dla człowieka, który nigdy nie odmawiał
mi pomocy i pomagał mi rozwijać moje pasje. Dlatego w ten
sposób chcę mu podziękować.
Notkę biograficzną Feliksa
Mułki zamieszczoną w kronikach „Brzasku” przedstawił na
gali Krzysztof Jurlewicz, a burmistrz Marek Długozima, Beata
Gaca i Ryszard Walczak – rodzina Feliksa Mułki, wspólnie odsłonili obraz autorstwa trzebnickiej malarki Ewy Mroczek.

▶

Starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysocki wraz z
wicestarostą Jerzym Trelą gratulują burmistrzowi kolejnej
trafnej inwestycji. W dowód uznania starosta przekazał
burmistrzowi statuetkę Henryka Brodatego.

Diwa i muzycy

Niezwykłych emocji dostarczył wszystkim występ solistki
Operetki Wrocławskiej Moniki
Gruszczyńskiej (sopran) i jednocześnie nauczycielki Klasy Śpiewu w Gminnej Szkole Muzycznej im. prof. Edmunda Kajdasza
w Trzebnicy. Artystce towarzyszyła Anna Szpil – wioloncze-

listka i jednocześnie dyrektor
wspomnianej Szkoły Muzycznej oraz skrzypek – Radosław
Bruliński. Akompaniował na
fortepianie, użyczonym przez
partnera uroczystości otwarcia firmę M.Ostrowski – właściciela
sklepu internetowego muzyczny.
pl, Piotr Łukaszczyk - wybitnie
uzdolniony pianista, wielokrotny zdobywca nagród na ogólno-
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polskich i międzynarodowych
konkursach pianistycznych.
Wobec wykonania utworów
„Somewhere” z musicalu „West
Side Story” oraz „Memory” z
musicalu Cats, a także „Time to
say goodbye” z repertuaru Andree Bocellego nikt nie został
obojętny.
- Chciałabym bardzo serdecznie pogratulować panu burmistrzowi tak pięknej, kolejnej
placówki kulturalnej. Jestem
zaszczycona, że mogłam dzisiaj
zaśpiewać dla państwa w tym
niezwykłym miejscu – powiedziała Monika Gruszczyńska
zwracając się do burmistrza.Obserwuję od dawna to co pan
robi dla mieszkańców, jak kocha
swoją gminę. Dużo jeżdżę po
świecie i obserwuję. Muszę państwu powiedzieć, że Trzebnica
jest piękna i mówię to z całą odpowiedzialnością.

Kino i Dziubek Band

Podczas otwarcia zaprezentowano niezwykłe możliwości
multimedialne. Nakłady finansowe poniesione na najnowocześniejszy sprzęt pokazały
zupełnie inny poziom i otwarły
zupełnie nowy rozdział w bogatej historii trzebnickiego kina
Polonia. Doskonały dźwięk
dzięki systemowi dolby surround, projekcja filmów 2D i 3D
sprawiła, że już nikt nie miał
wątpliwości, że kino mieszczące
się w Gminnym Centrum Kultury dorównuje tym z najnowocześniejszych multipleksów.
Warto dodać, że przez cały
czas trwania gali oprawę muzyczną zapewnił Mariusz Dziubek z zespołem Dziubek Band.
- Naturalnym środowiskiem
dla muzyka są nowoczesne sale
koncertowe. Widząc dzisiejsze
filmy wyświetlane w 3D, słysząc
dźwięk dolby surround, oglądając dzisiejszą galę z całą pewnością mogę stwierdzić, że jestem
w supernowoczesnym Ośrodku
Kultury – powiedział Mariusz
Dziubek z Dziubek Band. Pierwsze dźwięki, które oficjalnie zabrzmiały ze sceny, należały do zespołu Dziubek Band
– tym bardziej jestem zaszczycony i dziękuję burmistrzowi za
zaproszenie, które przekazał mi
już 2 lata temu.
Ważnym momentem otwarcia było również przeczytanie
przez trzebnicką poetkę Danutę
Kamińską okolicznościowego
wiersza. Swoją poezję prezentuje zawsze przy okazji otwarcia
gminnych inwestycji. Wspomniany wiersz przekazała na
ręce burmistrza wraz z obrazem,
na którym trzebnicka malarka
Ewa Mroczek uwieczniła nowy
wygląd Gminnego Centrum
Kultury. Burmistrz w ciepłych
słowach podziękował Danucie
Kamińskiej – swojej nauczycielce oraz Ewie Mroczek.

Podziękowania i pokazy

Wśród licznych atrakcji wieczoru, znalazł się również pokaz Body Painting w wykonaniu
aktorów z teatru ognia. Stał się
on doskonałą okazją do zaprezentowania nowego oświetlenia sali widowiskowo-kinowej.
Gala otwarcia Gminnego
Centrum Kultury była stosowną
okazją do wręczenia podziękowań wszystkim zaangażowanym
w powstanie zmodernizowanego
ośrodka kultury. Wręczył je bur-

mistrz Marek Długozima. Wśród
wyróżnionych znaleźli się m.in.:
Ryszard Siwik - kierownik budowy, Stanisław Jednoróg – Zakład Elektroinstalacyjny, Marek
Krzak – Firma „Marek Krzak.
Brukarstwo”, Marek Czarnik Firma Show Design, Ireneusz Jachyra – Firma Komplan, Jarosław
Kołcun - prezes zarządu A+V,
Damian Cieciora - kierownik
biura projektów A+V, Grzegorz
Zatorski - Tuchler Polska, Technika estradowa i tekstylia, Adam
Staszak - Megan Seating, Wiesław
Gembiak i Paweł Mikstacki – Firma Gembiak-Mikstacki, Marek
Ostrowski - spółka M.Ostrowski,
Marcin Różanski - prezes zarządu
AKBiK, Andrzej Maj - kierownik robót - firma AKBiK, Maciej
Jarosławski - kierownik budowy
- Firma AKBiK, Barbara Krokowska – skarbnik Gminy Trzebnica,
Daniel Buczak – sekretarz Gminy
Trzebnica, Andrzej Góral – radca prawny Urzędu Miejskiego,
Zbigniew Zarzeczny, naczelnik
wydziału
techniczno-inwestycyjnego wraz z zespołem, Jakub
Szurkawski - naczelnik wydziału
promocji wraz z zespołem, Paweł
Ziembiński - naczelnik wydziału pozyskiwania funduszy wraz
z zespołem, Marzena Zalewskagłówna księgowa GCKiS, Leszek
Borsuk – pracownik GCKiS. Podziękowanie otrzymała również
dyrektor Agnieszka Pawlaczek
wraz z pracownikami Gminnego
Centrum Kultury i Sportu.
- Dziękuję panu burmistrzowi
za owocną współpracę. Drodzy
państwo, warto powiedzieć, że
Marek Długozima obecny był na
budowie codziennie. Jest nie tylko świetnym gospodarzem, ale
również doskonałym architektem i projektantem. Każdy jeden
szczegół dotyczący modernizacji
budynku uzgadniany był z nim na
bieżąco. 40 lat działam w branży,
ale w całym swoim życiu nie spotkałem jeszcze drugiego takiego
człowieka, który całe swoje serce
i czas oddaje prowadzonej inwestycji. Jestem pełen podziwu dla
niego – powiedział Andrzej Maj,
kierownik robót z firmy AKBiK
odbierając podziękowanie.
Słowa podziękowania złożyła
burmistrzowi również dyrektor
Agnieszka Pawlaczek wraz z pracownikami Gminnego Centrum
Kultury i Sportu. W imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy
Trzebnica wręczyli złotą szpulę
filmową, symbolizującą połączenie nowoczesności z siłą tradycji.
Podziękowali za kolejne miejsce
będące wspólnym skarbem, o
który mieszkańcy zobowiązali się
razem dbać.
Zachwytu nad zmodernizowanym budynkiem, ogromem prac i
zaangażowaniem jakie w remont
Gminnego Centrum Kultury
włożył burmistrz, nie krył również starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysocki.
- Byłem przekonany, że będzie
to miejsce wyjątkowe w skali całego powiatu, jednak to, co ujrzałem
przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Mam przyjemność podziwiać dziś obiekt, który zachwyca.
Jest kompletny i dopracowany w
najmniejszym szczególe. To prawdziwe dzieło, które powstało z zaangażowania burmistrza Marka
Długozimy - powiedział starosta
Waldemar Wysocki i dodał: - Panie burmistrzu, inicjatywy, jakie
pan podejmuje sprawiają, że Gmina Trzebnica staje się wzorem

do naśladowania. Po raz kolejny
udowodnił pan, że nie ma rzeczy
niemożliwych do zrealizowania i
że marzenia mieszkańców mogą
się
spełnić. Aby podkreślić,
że modernizacja i przebudowa
Gminnego Centrum Kultury, to
inwestycja dla każdego pokolenia
mieszkańców, od wnuczków po
pradziadków, będąca jednocześnie symbolem otwartości nowego Centrum Kultury na potrzeby
i oczekiwania mieszkańców, burmistrz wręczył symboliczny akt
przekazania obiektu dla trzebnickiej rodziny Państwa Ziembińskich.
- Przepiękne wydarzenie, od
początku do końca. Urządzone
z rozmachem i dopracowane w
najmniejszym szczególe, tak jak
budynek Ośrodka Kultury. Życzę
każdemu takie zapału do działania i siły jaką ma burmistrz
Marek Długozima. Jestem pod
ogromnym wrażeniem tego co
powstała. Mam nadzieję, że każde
wydarzenia jakie odbędzie się w
tym budynku będzie z takim rozmachem jak dzisiejsza gala - powiedziała Magdalena Szymczuk,
radna trzebnickiej Rady Powiatu.

▶

Burmistrz Marek Długozima wspólnie z Beatą Gacą i Ryszardem Walczakiem – rodziną Pana Feliksa Mułki, wspólnie odsłonili obraz autorstwa trzebnickiej malarki Ewy Mroczek.

▶

Burmistrz w ciepłych słowach podziękował za okolicznościowy wiersz trzebnickiej poetce Danucie Kamińskiej.

▶

„40 lat działam w tej branży, ale w całym swoim życiu nie
spotkałem jeszcze drugiego takiego człowieka, który całe
swoje serce i czas oddaje prowadzonej inwestycji. Jestem
pełen podziwu dla niego” – powiedział Andrzej Maj dziękując burmistrzowi za ponad roczną współpracę przy inwestycji.

▶

Burmistrz Marek Długozima wraz z Mariuszem Dziubkiem
oraz Magdaleną Szymczuk, radną Rady Powiatu z PiS.

▶

Fenomenalny dźwięk dzięki systemowi dolby surround
oraz projekcja zwiastunów filmowych w 2D i 3D sprawiła,
że już nikt nie miał wątpliwości, że kino Polonia mieszczące się w Gminnym Centrum Kultury dorównuje tym z
najnowocześniejszych multipleksów.

Tort i Malicki

W czasie krótkiej przerwy
można było posilić się w Sali Retro i ART-kawiarni. Do skosztowania były torty ufundowane
przez Cukiernię Markiza państwa Dąbrowskich i Cukiernię
Beza państwa Kosowskich, czy
wpisać do pamiątkowej księgi
gości. Następnie wszyscy wrócili
do sali widowiskowo-kinowej na
trzecią odsłonę gali, czyli na niezwykły koncert „Naga Prawda o
klasyce” wykonaniu Waldemara
Malickiego z zespołem. Również
on pogratulował gospodarzowi
gminy udanej inwestycji.
- Trzebnica, to bardzo urokliwe miasto. Jestem zachwycony
jej europejskością, wewnętrzną
kulturą i spokojem. Jest tu wspaniale- powiedział po występie
Waldemar Malicki- Sala w której miałem dzisiaj przyjemność wystąpić zrobiła na mnie
ogromne wrażenie. Jest estetyczna i elegancka. Ma świetne nagłośnienie i oświetlenie. Myślę,
że publiczność chętnie będzie
przychodzić do tego wspaniałego miejsca, chociażby dla samej
przyjemności obcowania z kulturą.
Liczba osób jaka tego dnia
pojawiła się podczas uroczystej Gali w Gminnym Centrum
Kultury, pokazała, że inwestycja była długo oczekiwana i potrzebna.
Już w listopadzie w zmodernizowanym budynku centrum
zaczną działać liczne sekcje i
zgodnie z zapowiedzią burmistrza, w kinie Polonia zostanie
wyświetlony najnowszy film z
Jamsem Bondem - Spectre a dla
dzieci Kung Fu Panda 3.
- Wielka gala otwarcia nowego GCKiS na długo zapisze się w
historii Trzebnicy. Dziękuję bardzo państwu za liczne przybycie,
udział i pozytywną atmosferę,
która otaczała nas tego wieczoru. Dziękuję, że mogłem razem
z państwem uczestniczyć w tym
ważnym i jakże długo oczekiwanym wydarzeniu. Dziękuję wszystkim za ciepłe słowa i
miłe komentarze, które miałem
okazję usłyszeć od wielu z was –
powiedział na zakończenie burmistrz Marek Długozima.

30

▶

Mieszkańcy z zaciekawieniem przybyli na wielkie otwarcie nowego Gminnego Centrum
Kultury.

▶

Pierwsza część uroczystości odbyła się przed budynkiem
Gminnego Centrum Kultury, gdzie punktualnie o godzinie 17.00 Orkiestra Dęta odegrała hejnał Trzebnicy.

▶	Jednym z kluczowych momentów było podpisanie Listu
▶

Poświęcenie budynku
przez ks. Dziekana Jerzego Olszówkę SDS.

▶

▶

Spektakl ognia na dachu budynku w wykonaniu aktorów z
teatru ognia „Los Fuegos” z Krakowa.

Goście z zaciekawieniem obejrzeli pokaz ognia odbywający się na dachu
budynku.

▶

Gala otwarcia wzbudziła entuzjazm nawet u najmłodszych mieszkańców Gminy Trzebnica.

▶

Burmistrz Marek Długozima wraz z małżonką Elżbietą oraz zaproszonymi gośćmi.

▶

do Przyszłych Pokoleń przez burmistrza Marka Długozimę, dyrektor GCKiS Agnieszkę Pawlaczek, sekretarza
Daniela Buczaka i Kaję Świderską-przedstawicielką młodzieży i umieszczenie go w Kapsule Czasu.

Około pół tysiąca osób przyszło do sali kinowo-widowiskowej, by wspólnie
uczestniczyć w drugiej części uroczystości.

▶

Widownia żywo reagowała na dynamiczny przebieg uroczystości, tworząc niepowtarzalną atmosferę tego wieczoru.

▶

Sekretarz Daniel Buczak, Jakub Szurkawski Naczelnik Wydziału Promocji, posłanka Ewa Wolak, Sekretarz Miasta Wrocław Włodzimierz Patalas
oraz Wojciech Frączak z małżonką.

31

▶

▶

▶

▶

Wśród zaproszonych gości był również radny sejmiku Paweł Hreniak (w środku).

Tego dnia na scenie zaprezentowały się m.in. dzieci z
Gminnej Szkoły Muzycznej im. prof. Edmunda Kajdasza
w Trzebnicy.

Na pianinie użyczonym przez
partnera uroczystości - sklep
M.Ostrowski - muzyczny.pl, wystąpił Piotr Łukaszczyk, wybitnie uzdolniony pianista.

▶

▶	Emilia Nahotko.

▶

Weronika Biernat.

▶

Helena Szkwerko.

Publiczność gromkimi brawami nagradzała występy artystów.

▶	Liczba osób, która tego dnia pojawiła się podczas uroczystej Gali w Gminnym Centrum
Kultury, pokazała, że inwestycja była długo oczekiwana i potrzebna.

▶

Każdy, kto przybył na galę, otrzymał okulary potrzebne do oglądania filmów 3D.

Ważnym momentem otwarcia było również tradycyjne przeczytanie
przez trzebnicką poetkę – Danutę Kamińską okolicznościowego wiersza, który pisze zawsze przy okazji otwarcia gminnych inwestycji.

▶

▶	Jednym z kluczowych momentów gali był filmowy spacer po nowych multifunkcyjnych przestrzeniach Gminnego Centrum Kultury.

Mieszkańcy od początku trwania gali nie mogli doczekać się momentu, w którym użyją okulary 3D.
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▶

▶

▶
Andrzej Maj i Maciej Jarosławski kierownicy
robót - firma AKBiK, odbierają podziękowanie
z rąk burmistrza Marka Długozimy.

Wśród wyróżnionych znaleźli
się m.in.: Ryszard Siwik - kierownik budowy z ramienia
urzędu.

▶

Marek Krzak – Firma „Marek
Krzak. Brukarstwo”

▶
▶

Uroczystą galę prowadził Paweł Gołębski- konferansjer i
dziennikarz.

▶

▶

Andrzej Maj i Maciej Jarosławski zostali także wyróżnieni przez burmistrza specjalnym
upominkiem za bardzo dobrą współpracę na
placu budowy Gminnego centrum Kultury.

▶

Burmistrz podziękował także
Ewie Mroczek- trzebnickiej malarce za uwiecznienie nowego
wyglądu Gminnego Centrum.

Podziękowania otrzymali również Jarosław Kołcun i Damian Cieciora z firmy A+V odpowiedzialnej m.in. za montaż nagłośnienia i ekranów oraz
Adam Staszak - firma Megan Seating, która zamontowała fotele kinowe.

Podziękowanie za wspólne wyreżyserowanie uroczystości burmistrz skierował
również do Jakuba Szurkawskiego - naczelnika wydziału promocji, a Pawłowi
Ziembińskiemu - naczelnikowi wydziału
pozyskiwania funduszy podziękował za
skuteczną pracę w zakresie pozyskania
współfinansowania dla inwestycji.

▶

▶

Wyróżnieni zostali również Marzena Zalewska - główna księgowa GCKiS oraz Leszek
Borsuk - kierownik techniki scenicznej.

Wśród licznych atrakcji wieczoru, znalazł się również pokaz ultrafioletowy w wykonaniu aktorów z teatru ognia.

▶

▶

Pamiątkowe zdjęcie. Burmistrz oraz Andrzej
Maj i Maciej Jarosławski z firmy AKBiK.

▶

Gospodarzem wieczoru był burmistrz Marek Długozima – pomysłodawca kompleksowej modernizacji centrum.

Podziękowania od burmistrza Marka Długozimy za rzetelną współpracę i zaangażowanie podczas modernizacji GCK
otrzymali m.in.: Barbara Krokowska, skarbnik, Andrzej Góral,
radca prawny oraz Daniel Buczak, sekretarz Gminy.

▶

Złota szpula filmowa, symbolizującą połączenie nowoczesności z siłą tradycji, wręczona w podziękowaniu
przez pracowników Gminnego Centrum Kultury burmistrzowi Markow Długozimie.

Barwne ultrafioletowe show było kolejnym urozmaiceniem gali.
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▶	Jednym z kulminacyjnych momentów gali była chwila, w której widzo▶

Wokalistki śpiewające z Dziubek Band zadbały o wspaniałą oprawę muzyczną gali.

▶

▶

▶

▶

Burmistrz wręczył symboliczny akt przekazania obiektu dla trzebnickich rodzin - w ich imieniu odebrała go rodzina Państwa Ziembińskich.

Poza pianinem widzowie mogli również usłyszeć piękne brzmienie wiolonczeli.

Pamiątkowe zdjęcie burmistrza Marka Długozimy z artystami. Na zdjęciu
od lewej: wiolonczelistka Małgorzata Krzyżanowicz, pianista Waldemar
Malicki, burmistrz Marek Długozima, Anita Rywalska-Sosnowska sopranistka oraz Marcin Pomykała tenor.

▶

wie zebrani w sali mogli przekonać się o możliwościach nowego sprzętu
audio-wideo, dzięki któremu wyświetlone zostały zwiastuny filmowe w
technologii 3D.

Burmistrz Marek Długozima wraz z małżonką Elżbietą w sali RETRO.

Gwiazda wieczoru Waldemar Malicki.

▶ Niezwykłych emocji dostarczył wszystkim występ solistki Operetki Wrocławskiej oraz nauczycielki Gminnej Szkoły Muzycznej Moniki Gruszczyńskiej.

▶Polski pianista i satyryk Waldemar Malicki wraz z zespołem podczas koncertu „Naga Prawda o klasyce”.

▶

Pamiątkowe zdjęcie pracowników Gminnego Centrum Kultury i Sportu z
burmistrzem Markiem Długozimą oraz Waldemarem Wysockim starostą
Powiatu Trzebnickiego.

34

▶

Tuż po pierwszej części gali nastąpiła uroczysta chwila w zmodernizowanej sali Retro. Każdy z uczestników mógł spróbować przepysznego tortu.

▶

Okolicznościowy tort z okazji otwarcia Gminnego Centrum Kultury wykonała cukiernia
Markiza z Trzebnicy.

▶ Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima z dyrektor Szkoły Muzycznej

Anną Szpil oraz solistką Operetki Wrocławskiej Moniką Gruszczyńską.

Pod ziękowanie
Wielka gala otwarcia nowego Gminnego Centrum Kultury
na długo zapisze się na kartach historii Trzebnicy. Dziękuję bardzo Państwu za tak liczne przybycie, udział
i pozytywną atmosferę, która otaczała nas tego wieczoru. Dziękuję, że mogłem razem z Państwem uczestniczyć w tym ważnym
i jakże długo oczekiwanym wydarzeniu. Całe pokolenia trzebnickich rodzin, posłowie, przedstawiciele samorządu, honorowi goście,
duchowieństwo, dyrektorzy i kierownicy instytucji i firm, sołtysi, mieszkańcy powiatu – wspólnie świętowaliśmy otwarcie nowej
artystycznej przestrzeni Gminy Trzebnica, podziwiając możliwości nowoczesnej sali kinowo-widowiskowej i korzystając z udogodnień
kompleksowo zmodernizowanego budynku. Jestem przekonany, że podjąłem dobrą decyzję, a mój czas, serce i wysiłek oraz nakłady
finansowe włożone w utworzenie nowego Gminnego Centrum Kultury, były bardzo dobrze ulokowaną inwestycją,
która na długie lata będzie służyć mieszkańcom w każdym wieku.
Podczas otwarcia spełniło się moje marzenie – mogliśmy na żywo usłyszeć niesamowite umiejętności Waldemara Malickiego i jego
zespołu. Cieszę się, że Pan Waldemar odpowiedział na moje zaproszenie i przeniósł trzebnicką publiczność w świat muzyki klasycznej
z przymrużeniem oka, a na koniec tak miło wypowiedział się o naszym mieście i naszej nowej inwestycji.
Dziękuję za oprawę muzyczną Mariuszowi Dziubkowi i jego zespołowi Dziubek Band za energetyczną i profesjonalną obsługę artystyczną,
Monice Gruszczyńskiej z zespołem za piękne wykonanie musicalowych przebojów oraz za jakże ciepłe i miłe słowa o Trzebnicy, uczniom
z Gminnej Szkoły Muzycznej pod przewodnictwem dyrektor Anny Szpil, Pawłowi Gołębskiemu za prowadzenie gali.
Dziękuję w tym miejscu także generalnemu wykonawcy – firmie AKBiK ze szczególnym uwzględnieniem kierowników budowy – Andrzeja
Maja oraz Macieja Jarosławskiego, z którymi wspólnie spędziliśmy na budowie tak wiele godzin. Spotkanie ich na mojej drodze było
bardzo pozytywnym doświadczeniem i wiele mnie nauczyło. Dziękuję także wszystkim podwykonawcom inwestycji, w tym trzebnickim
przedsiębiorcom. Słowa podziękowań kieruję także do trzebnickiej poetki Danuty Kamińskiej, która, tradycyjnie już, przygotowała
piękny okolicznościowy wiersz. Bardzo cenię sobie jej twórczość oraz zawsze miło wspominam jako moją nauczycielkę z lat młodości.
Serdeczne podziękowania należą się także trzebnickiej malarce Ewie Mroczek za przepiękny obraz. Dziękuję Beacie Gacy oraz Ryszardowi
Walczakowi – rodzinie Feliksa Mułki, którego imię zyskała jedna z sal nowego centrum kultury. Dziękuję technikom scenicznym pod
kierunkiem Leszka Borsuka oraz pozostałym pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Sportu, kierowanym przez dyrektor Agnieszkę
Pawlaczek, pracownikom wydziału techniczno-inwestycyjnego na czele z naczelnikiem Zbigniewem Zarzecznym, kierownikowi budowy
z ramienia urzędu – Ryszardowi Siwikowi i Stanisławowi Jednorogowi, Pawłowi Ziembińskiemu – naczelnikowi wydziału pozyskiwania
funduszy zewnętrznych wraz z pracownikami oraz pracownikom wydziału promocji na czele z naczelnikiem Jakubem Szurkawskim,
z którym wspólnie wyreżyserowaliśmy uroczystość otwarcia.
Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica
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ŚWIAT CHEMII
ŚRODKI CZYSTOŚCI, PAPIERY, RĘCZNIKI
CHEMIA I SŁODYCZE Z NIEMIEC

NAJTANIEJ W MIEŚCIE!

6
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NADAWANIE PRZESYŁEK KURIERSKICH

DOŁADOWANIE KART

TRZEBNICA ul. ŚW. JADWIGI 6C

GODZINY OTWARCIA
PN. - PT. 9 - 17 SOB. 9 -13

PRONTO PLEDGE
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S P R Z E DA Ż

23 956
1
tel. 71 388 91 9

tel. kom. 602 5

TIS

TRANSPORT GRA

EKOGROSZEK MIAŁ WĘGIEL
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SA LON OPTYCZN Y

Autoryzowany
Sprzedawca
Oprawek

Zapraszamy

• komputerowe BADANIE WZROKU
• okulary w godzinę
• naprawy okularów
• okulary na raty
• soczewki kontaktowe
i płyny do pielęgnacji firmy Cooper Vision

godziny otwarcia

E

RECEPTY
ZNIŻKOWE

z Narodowego Funduszu Zdrowia

Trzebnica

pn-pt. 9:30 - 18:00

R

Realizujemy
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ul. Obrońców Pokoju 29A

M
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tel. 600 795 059
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Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej

▶

Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy
dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty
z terenu Gminy Trzebnica spotkali się w Hotelu Trzebnica, by wspólnie uczcić Dzień Edukacji Narodowej. Była to stosowna okazja do
nagrodzenia i wyróżnienia zarówno nauczycieli, jak i pozostałych pracowników oświaty.
W tym roku nagrody za niezwykłe osiągnięcia z rąk burmistrza otrzymali:

Ewa Miedzwiecka

W tym dniu nie tylko uczniowie pamiętali o swoich nauczycielach. Szczególne osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktyczno
-wychowawczej docenił również
burmistrz Marek Długozima,
wręczając nagrody dyrektorom,
nauczycielom oraz pracownikom
administracyjnym.
- Składam wszystkim pracownikom oświaty życzenia wy-

Dyrektorzy
1.

Agnieszka Moździerz, Dyrektor Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych

2.

Elżbieta Nowak, Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

3.

Grażyna Kantecka, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy

4.

Jadwiga Kalinowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

5.

Anna Szpil, Dyrektor Gminnej Szkoły Muzycznej w Trzebnicy

6.

Jadwiga Drobik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie

7.

Bogumiła Szermer, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boleścinie

8.

Elżbieta Taraszczuk – Gaweł, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku

9.

Mariusz Szkaradziński, Dyrektor Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim

10.

Beata Szadkowska, Dyrektor Przedszkola nr 1 w Trzebnicy

11.

Agnieszka Paleczek–Oświęcimska, dyrektor Przedszkola nr 2 w Trzebnicy

Pamiątkowe zdjęcie burmistrza z uczestnikami spotkania.

trwałości w pełnieniu misji, jaką
jest wychowywanie młodego
pokolenia i jednocześnie pragnę
podziękować za trud, jaki wkładacie w jego edukację. Życzę, aby
ten trud był źródłem satysfakcji
i społecznego uznania - powiedział burmistrz zwracając się do
zebranych i dodał: – Jak co roku
zawsze wyróżniam przy tej okazji jednego dyrektora placówki
oświatowej w sposób szczególny. Dziś chciałbym wyróżnić

i podziękować pani Elżbiecie Nowak - dyrektor Gimnazjum nr 1
im. Księcia Henryka Brodatego
w Trzebnicy. Dziękuję za zaangażowanie i osiągnięte wyniki,
a w szczególności za przygotowanie obchodów 70-lecia Trzebnickiej Jedynki. Życzę pani kolejnych sukcesów i wspaniałych
pomysłów oraz odwagi potrzebnej do ich realizacji.
			

Nauczyciele oraz pracownicy administracyjni
1.

Katarzyna Kwiatkowska, Zespól Szkół w Ujeźdźcu Wielkim

2.

Agnieszka Walczyńska-Jeleń, Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim

3.

Anita Szymczak-Falkowska, Szkoła Podstawowa w Masłowie

4.

Marzena Frątczak, Szkoła Podstawowa w Masłowie

5.

Małgorzata Bogaczyńska, Szkoła Podstawowa nr 3

6.

Edyta Kozicka, Szkoła Podstawowa nr 3

7.

Jowita Petrzykowska-Dziwak, Szkoła Podstawowa nr 3

8.

Krystyna Tyczka, Szkoła Podstawowa nr 3

9.

Lilianna Wypiór, Szkoła Podstawowa nr 3

10.

Ewa Dudek, Szkoła Podstawowa nr 2

11.

Halina Grocholska, Szkoła Podstawowa nr 2

12.

Barbara Wilczek, Publiczne Przedszkole nr 1

13.

Mirosława Łukowiak, Przedszkole Publiczne nr 1

14.

Marlena Surówka, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku

15.

Dominika Surma, Szkoła Podstawowa w Boleścinie

16.

Anna Leszczyńska–Janik, Szkoła Podstawowa w Boleścinie

17.

Beata Białecka, Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

18.

Alicja Stręk-Tworek, Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

19.

Urszula Dufrat, Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

20.

Lidia Rojewska, Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

21.

Alicja Ogorzelec, Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

22.

Paweł Czochara, Szkoła Muzyczna

23.

Monika Gruszczyńska, Szkoła Muzyczna

24.

Maria Masalska, Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych

25.

Ewelina Bienkiewicz, Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych

26.

Katarzyna Stępień, Przedszkole Publiczne nr 2 w Trzebnicy

27.

Małgorzata Szczurek, Przedszkole Publiczne nr 2 w Trzebnicy

28.

Alina Nowakowska, Przedszkole Publiczne nr 2 w Trzebnicy

▶

W tym roku burmistrz Marek Długozima w sposób szczególny wyróżnił i podziękował za owocną współpracę
Elżbiecie Nowak- dyrektor Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy.

▶

Spotkanie było stosowną okazją do nagrodzenia i wyróżnienia dyrektorów, nauczycieli, jak i pozostałych
pracowników oświaty.
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Marek Szewczyk wicemistrzem Polski

Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Marek Szewczyk zdobył srebrny medal w Mistrzostwach
Polski w Triathlonie na najdłuższym dystansie - Ironman. Zawody odbyły się Bydgoszczy
-Borównie i trzebniczanin po
raz kolejny udowodnił swoją
wysoką formę - 226 km trasę
pokonał w czasie 9:17:26.

BIBLIOTEKA

każda pierwsza sobota miesiąca / 10:00- 14:00
każda środa / Książka na telefon
Ludzi, którzy starują w tego typu zawodach nazywa się "Ludźmi z żelaza". Marek Szewczyk po raz kolejny
udowodnił, że zasłużył na ten tytuł.
-Gratuluję Markowi Szewczykowi zdobycia srebrnego medalu
w Mistrzostwach Polski w Triathlonie i życzę kolejnych sportowych
sukcesów– powiedział burmistrz
Marek Długozima i dodał- Od
dłuższego czasu możemy obserwować rosnącą formę zawodnika,
który biorąc udział w licznych zawodach zawsze znajduje się w czołówce. Dzięki tak dobrym wynikom
uzyskiwanym przez Marka, nasza
gmina jest promowana w środowisku triathlonowym w całej Polsce.

ZAJĘCIA
W 80 pomysłów dookoła biblioteki
to nowy cykl zajęć literacko-plastycznych, których głównym celem jest rozwijanie zamiłowań czytelniczych oraz pobudzanie
aktywności twórczej dzieci. W trakcie spotkań uczestnicy wysłuchają fragmentu książki lub opowiadania, które będzie inspiracją
do wspólnej zabawy plastycznej.
czwartek / dzieci 6-12 lat / 16:30 / sala zajęć w Ratuszu
Klub Miłośników Origami
to zajęcia ze sztuki składania papieru mające na celu rozwijać
kształtować, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania dzieci. To doskonały sposób spędzenia wolnego czasu, który daje
dzieciom dużo radości i satysfakcji.
każda pierwsza sobota miesiąca/11:00/sala zajęć w Ratuszu

Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych
Barbara Węglarska została
Liderką Pucharu Polski 2015
w Maratonach Szosowych dla
Amatorów. Finał tegorocznych
zmagań odbył się 19 września
w Buczku koło Łasku. Patronat
honorowy nad wydarzeniem
objął Minister Sportu i Turystyki Adam Korol.

Krzyżówki dla mądrej główki
nowa odsłona konkursiku Łamigłówki dla mądrej główki. Na
czytelników co miesiąc w Dziale dla Dzieci czeka nowa krzyżówka. Zabawa przeznaczona dla dzieci w wieku 7-10 lat.
Bajarka
od listopada / we wtorki / 1 grupa 10:00-11:00; 2 grupa 11:15- 12:15
(zajęcia połączone z sekcją Skaczących Nutek na Sali Dynamiki)

WYSTAWY

2-13 listopada
Wystawa plakatów ze zbioru Adriana Czyżowicza „Polski film“ /
GCKiS
2-13 listopada
„Portret na długim czasie“ autorstwa Pracowni Fotograficznej
GCKiS/ Pracownia Fotograficzna
2-13 listopada
„Dawne Centrum“ autorstwa Kasi Koćmy / Sala Kameralna

Ewa Miedzwiecka

Jak twierdzą organizatorzy, był
to wyścig towarzyski, a zawody
rozegrano poza klasyfikacją Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych. Jego celem było
przede wszystkim wyłonienie i nagrodzenie najwytrwalszych uczestników tegorocznych maratonów
szosowych w Polsce.
W ogólnej klasyfikacji pod
uwagę brane były punkty z 7 najlepszych przejazdów. Barbara Węglarska - Liderka Puchary Polski
2015 - zdobyła łącznie 17 866 pkt,
przejeżdżając 1681 km w czasie
72:29:40. Warto dodać, że inauguracja Pucharu Polski 2015 odbyła się
25 kwietnia w Trzebnicy.
- Ogromnie cieszę się z faktu, że
zostałam Liderką Pucharu Polski
2015. Wielka satysfakcję sprawia mi
również to, że pokonałam koleżanki dużo młodsze ode mnie, które
mają większe doświadczenie - mówi
trzebniczanka i dodaje: - Mój przepis na sukces to - odrobina szczęścia,
wiara w siebie i grupa przyjaciół,
która mnie zawsze wspiera, motywuje do dalszej pracy i nigdy nie traci wiary w moje możliwości. Puchar
Polski był bardzo zróżnicowany pod
względem trudności tras. Od wyścigów 160 km w górach do ponad 300
km w Świnoujściu. Dla mnie pełen
sprzecznych uczuć i momentów
zwątpienia był wyścig w Rewalu.

październik

Ratusz / parter / 669 767 871
poniedziałek/10:00 – 17:00
wtorek/9:00 – 16:00
środa prace wewnętrzne
czwartek/11:00 – 18:00
piątek/9:00 – 16:00

Ewa Miedzwiecka

Ponad 480 zawodników na listach startowych, mistrzostwa
Polski na dystansie 226 km, doskonała organizacja, piękne trasy
i niezapomniana atmosfera – tak
zawody triathlonowe wspomina
trzebniczanin.
"Człowiekiem z żelaza" zostawał ten, kto przepłynął prawie 4
km, przejechał na rowerze 180 km
i przebiegł maraton czyli 42 kilometry. Na dystansie pełnym – Ironman
zawodnicy mieli do pokonania
w sumie 226 km.
Warto przypomnieć, że Marek
Szewczyk, to mieszkaniec Ujeźdźca Wielkiego, pasjonat i uczestnik
sportów
wytrzymałościowych,
triathlonista, reprezentant klubu
KKS Trzebnica wspierany przez
Gminę Trzebnica.
Triathlon - zwłaszcza na dystansach IRONMAN i 70.3 (pół
IRONMAN) - to jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportowych.

I n f o r m at o r

GODZINY PRACY OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Boisko Orlik 2012

poniedziałek – piątek / 13.30-21.30
sobota i niedziela / 13.00-20.00

UWAGA! Od 2 listopada sobota-niedziela / 13:00-19:00

Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA

Start odbył się o 5 rano. Było ciemno, zimno i padał deszcz. Na setnym
kilometrze przewróciłam się. Wpadłam w histerię. Miałam ogromną
chęć zakończyć wyścig. Nie zrobiłam tego jednak. Pomógł mi kolega,
który dodał mi sił i nie pozwolił mi
zrezygnować.
Barbara Węglarska na co dzień
trenuje w Kolarskim Klubie Sportowym Trzebnica, działającym
przy Gminnym Centrum Kultury
i Sportu. Swoją sportową przygodę
rozpoczęła w wieku 50 lat i jest doskonałym przykładem tego, że na
realizację pasji i marzeń zawsze jest
dobra pora. Pierwszy puchar zdoby-

ła w 2010 roku w Trzebnicy.
Zawodniczka najmilej wspomina
VII Mistrzostwa Polski w Kolarstwie
Szosowym
Niepełnosprawnych
EDF TOUR 2015 w Andrychowie.
Dlaczego? Ponieważ udział w niej
biorą gwiazdy polskiego kolarstwa
– mistrzowie świata i medaliści
olimpijscy oraz amatorzy pragnący
zmierzyć się z najlepszymi. Startującym nie chodzi tylko o zdobycie
świetnych wyników lecz i o dobrą
zabawę. Cieszy również fakt, że niepełnosprawni mają szanse pokazać
się na ulicach miast i promować tym
samym zdrowy, nieodbiegający od
reszty, sportowy tryb życia.

bieżnia dla biegaczy na stadionie
			
poniedziałek – piątek / 8.00-21.00
			
soboty / 13.00-20.00
			
niedziela / nieczynny
UWAGA! Od 2 listopada
			
poniedziałek-piątek/8:00-20:00
			
sobota/13:00-19:00

Korty tenisowe

Kompleks Boisk Orlik i Stadion Miejski Fair Play Arena
9:00-20:00 / 15zł / h
UWAGA! Od 2 listopada korty nieczynne

INFORMACJA DOTYCZĄCA SEKCJI W GCKIS

Informujemy, że wszystkie zajęcia rozpoczną się w listopadzie. Na
naszej stronie internetowej oraz facebooku będziemy informować
na bieżąco o planowanych spotkaniach organizacyjnych, na których dowiedzą się Państwo, jak będzie wyglądał podział na grupy
oraz poznają Państwo godziny i dni poszczególnych zajęć. Prosimy o cierpliwość.
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SKLEP

INSTALACYJNO-SANITARNY

INSTAL

PLUS

- TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA -

SPRZEDAŻ

DORADZTWO

• instalacje
• roboty ziemne
• sieci: wodociągowa,
kanalizacyjna, deszczowa,
drenaż, szamba, przyłącze
wod.-kan, separatory
tłuszczu i ropopochodnych
• instalacje wewnątrz
obiektów: wod.-kan.,
centralne ogrzewanie, gaz,
pompy ciepła itp.

PROMOCJA

tel. sklep

Trzebnica

695 199 127
e-mail:
instalplus.edytagajda
@gmail.com
R

tel. kom.

SÓL TABLETKOWA

71312 19 00

E

ul. Obornicka 47

L

A

M

A

R

E

601 78 52 44

DO ZMIĘKCZACZY 25kg

K

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

25zł

pn.-pt. 7-17 sob. 7-13

godziny otwarcia:
K

PLUS
MONTAŻ

• rury, kształtki PCV, PE, PP,
betonowe
• studnie kanalizacyjne,
włazy żeliwne i betonowe
• armatura sanitarna
• grzejniki, kotły grzewcze
• oczyszczalnie, separatory,
zbiorniki
• systemy odwodnień
• urządzenia do instalacji
wodociągowej

tel. kom.

SYSTEM

L
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OFETRA ŚWIĄTECZNA
Zapraszamy do składania
zamówień na świąteczne
uszka i pierogi.
Pierogi i uszka wykonywane
ręcznie , domawą tradycyjną
metodą ze 100 % naturalnych
składników, bez polepszaczy.
• Pierogi z kapustą i grzybami
25 zł / kg
• Uszka z kapustą i grzybami
40 zł / kg
• Uszka z grzybami
45 zł / kg

www.autocraft.net.pl
R

SPRZEDAŻ
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K
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L
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Szczytkowice 17

A

w pobliżu
Trzebnicy

telefon

664 024 722
606 413 592
662 232 081

ACYJNE
Z
I
L
A
N
P OGOTOWIE KA

KOSIARKI I PIŁY

WYWÓZ SZAMB I USŁUGI ASENIZACYJNE
• czyszczenie oraz udrażnianie kanalizacji sanitarnych i deszczowych
• video inspekcja kanalizacji, rur, kanałów wen. oraz kominowych
• czyszczenie kanalizacji wewnętrznych
• usuwamy awarie na sieciach zew. i instalacjach wod.- kan.

GODZINY OTWARCIA

pon - pt. 8 -17
sob. 8 -15
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
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40
TVP 1
8.00
8.15
8.40
8.55
10.00
10.55
12.00
12.10
12.40
12.50
13.10
14.00
14.50
15.00
15.20
15.50
17.00
17.25
17.55
18.30
19.15
19.30
20.25
21.20

23.35

1.25

3.10
3.25
3.40
4.30

Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Eksport dla Ciebie
Ranczo (40) - Szok poporodowy - serial
Tysiąc i jedna noc (40) - serial
Wspaniałe stulecie (200) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Przepis dnia - magazyn
Cudowny świat przyrody.
Budowniczy wśród ptaków.
Budnik. Australia. - serial dok.
Cudowny świat przyrody.
Tajemnicze pęcherze. Kapturnik. Kanada - serial dok.
Tysiąc i jedna noc (41) - serial
Wiadomości naukowe Wiadomości, Pogoda
Okrasa łamie przepisy
Wspaniałe stulecie (201) - serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (2817) - telenowela
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Przepis dnia - magazyn
Wiadomości, Sport, Pogoda
Sensacje XX wieku - Własow
- widowisko, Polska, W. Brytania
Colette - dramat, Czechy, Słowacja, reż. Milan Cleslar, wyk.
Jiri Madl, Clemence Thioly, Eric
Bouver, Zuzanna Maurery
Dziewczyna z Jersey - ﬁlm obyczajowy, USA, reż. Kevin Smith,
wyk. Jennifer Lopez, Ben Aﬄeck,
Raquel Castro, Liv Tyler
Daredevil - dramat, USA, reż.
Marc Steven Johnson, wyk. Ben
Aﬄeck, Michael Clarke Duncan,
Jennifer Garner
Eksport dla Ciebie
Notacje - Włodzimierz Bielicki.
Rządków - cykl dok.
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Sportowa niedziela 8.40 Tenis stołowy 10.20 Tenis stołowy - Finał debla kobiet 2, Japonia 11.00 Tenis ziemny
- Turniej WTA Finals - Singapur. Faza grupowa 13.00 Tenis ziemny - Turniej WTA
Finals - Singapur. Faza grupowa 15.15 Tenis stołowy - Finał debla meżczyzn 16.00
Zwarcie - magazyn 16.35 Hokej na lodzie
- Puchar Kontynentalny. GKS Tychy - Coventry Blaze 18.45 Tenis ziemny - Turniej WTA Finals - Singapur. Faza grupowa 3 20.15 4 - 4 - 2 - magazyn piłkarski
21.20 Tenis ziemny - Turniej WTA Finals
- Singapur. Faza grupowa 4 23.00 Echa
stadionów 23.25 Łyżwiarstwo ﬁgurowe
- Grand Prix USA . pary taneczne + soliści
2, Japonia 1.00 Zakończenie dnia

TVP 1
8.00
8.15
8.40
8.55
10.00
10.55
12.00
12.10
12.35
12.45
12.55
14.00
15.00
15.20
15.50
17.00
17.25
17.55
18.30
19.15
19.30
20.05
20.10
20.20
22.45
23.40

1.35

3.40
3.55
4.15
5.00

Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Program publicystyczny
Ranczo (41) - Sztormy emocjonalne - serial
Tysiąc i jedna noc (41) - serial
Wspaniałe stulecie (201) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Eko - innowacje oraz technologie środowiskowe
Przepis dnia - magazyn
U wybrzeży Nowej Zelandii,
cz. 5. Open Bay Islands - serial
Tysiąc i jedna noc (42) - serial
Wiadomości, Pogoda
Okrasa łamie przepisy
Wspaniałe stulecie (202)
- serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (2818) - telenowela
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Przepis dnia - magazyn
Wiadomości, Sport
GOL
Pogoda
Piłka nożna - Puchar Niemiec:
VfL Wolfsburg - Bayern Monachium
Pątniczka, (1) - serial
Daredevil - dramat, USA, reż.
Marc Steven Johnson, wyk. Ben
Aﬄeck, Michael Clarke Duncan,
Jennifer Garner
Colette - dramat, Czechy, Słowacja, reż. Milan Cleslar, wyk.
Jiri Madl, Clemence Thioly, Eric
Bouver, Zuzanna Maurery
Program publicystyczny
Notacje - Stanisław Srokowski. Typowa polska wieś
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Finals
- Singapur 10.00 4 - 4 - 2 magazyn piłkarski 11.00 Podnoszenie ciężarów - MP
kobiet - Maków Mazowiecki 12.30 Tenis ziemny - Turniej WTA Finals - Singapur
14.25 Z archiwum TVP 14.45 Magazyn
piłkarski FIFA 15.15 VI Turniej Orlika 15.50
Łyżwiarstwo ﬁgurowe - Grand Prix USA
17.30 Lekkoatletyka dla każdego 18.05
Tenis ziemny - Turniej WTA Finals - Singapur. Faza grupowa 19.50 Kierunek RIO
20.20 Piłka nożna - Puchar Niemiec: VfL
Wolfsburg - Bayern Monachium 22.30
Piłka nożna - Puchar Niemiec. SV Darmstadt - Hannover 96 0.30 Sportowy Wieczór 0.40 GOL 1.15 Zakończenie dnia

TVN

TVP 2
5.40
6.35
7.05
8.00
10.55
11.35
12.35
13.30

14.05
14.50
15.50
16.10
16.40
17.15
18.00
18.50
19.25
20.05
20.45
21.40
21.50
22.55
0.05
0.55
1.50

4.20
5.15

M jak miłość (922) - serial
Coś dla Ciebie - magazyn
M jak miłość (923) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1336) - serial
Postaw na milion - teleturniej
Imperium miłości (40) - serial
kostiumowy, Turcja
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Wenezuelscy
kowboje - Największa łąka
świata
Moje 600 gramów szczęścia (30)
- nowela dok.
Imperium miłości (41) - serial
Panorama, Pogoda
Reporter Polski - magazyn
Rodzinka.pl (163) - Wspomnień czar - serial komediowy
Moje 600 gramów szczęścia (31)
- nowela dok.
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1336) - serial
obyczajowy
Barwy szczęścia (1337) - serial
obyczajowy
M jak miłość (1168) - serial
Kulisy serialu „M jak miłość”
Tomasz Lis na żywo
Czy świat oszalał? - Uri Geller
- Życie ściśle tajne - ﬁlm dok.
reż. Vicram Jayanti
Skandal (21) - serial
Czas honoru - Powstanie (6)
„Dziewczyna z tulipanami”
- serial
Niczego nie żałuję - Edith
Piaf - ﬁlm biograﬁczny, Francja,
Wielka Brytania, Czechy, reż. Olivier Dahan, wyk. Gérard Depardieu, Marion Cotillard, Sylvie
Testud
Tomasz Lis na żywo
Zakończenie programu

5.50
6.20
7.25
8.00
10.55
11.55
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
18.00
19.00
19.50
20.10
20.50
21.30
22.30

23.30 Skazany na śmierć - serial kryminalny, USA
0.30 Mroczne zagadki Los Angeles
- serial
1.25 Co za tydzień - magazyn
1.55 Uwaga! - program interwencyjny
2.20 Sekrety Magii
3.40 Rozmowy w toku - talk show

7.30 Snooker. International Championship, Chiny 10.30 Piłka nożna. Major League Soccer 34. kolejka 12.00 Snooker.
International Championship, Chiny 15.30
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Soelden 17.00
Łyżwiarstwo ﬁgurowe. Grand Prix, Skate
America 19.00 Kolarstwo. Revolution series, Manchester 20.15 Snooker. International Championship, Chiny 21.45 Watts
22.00 Piłka nożna. Mistrzostwa świata U - 17, Chile Faza grupowa 23.00 Eurogole 23.05 Piłka nożna. Major League
Soccer, MLS Highlights 23.30 Piłka nożna. Football Greatest 23.55 Eurogole 0.00
Weekend w sportach motorowych 0.15
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Soelden 1.30
Kolarstwo. Revolution series, Manchester

PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Siatkówka Turniej towarzyski Giganci Siatkówki 8.00 Siatkówka Turniej towarzyski
Giganci Siatkówki 9.00 Polsat Sport News
Sport Flash 9.07 Piłka nożna Liga holenderska 10.00 Piłka nożna Liga holenderska 11.00 Polsat Sport News Sport Flash
11.07 Siatkówka Turniej towarzyski Giganci Siatkówki 13.00 Polsat Sport News
Sport Flash 13.07 Piłka nożna Liga rosyjska
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07
Piłka nożna Magazyn I ligi 16.00 Tenis ATP
500 Swiss Indoord Basel 18.00 Tenis ATP
500 Swiss Indoord Basel 20.00 Tenis ATP
500 Swiss Indoord Basel 22.00 Magazyn
golfowy 23.00 Piłka nożna Liga holenderska 1.00 Magazyn Cafe Futbol

5.50
6.20
7.25
8.00
10.55
11.55
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
18.00
19.00
19.50
20.10
20.50
21.30

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Ten moment - serial
Dzień Dobry TVN - magazyn
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Singielka - serial
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
Rozmowy w toku - talk show
Szkoła - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Singielka - serial
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
Ten moment - serial
Aż po suﬁt! - serial

22.30 Kuba Wojewódzki - talk show
23.30 Superwizjer - magazyn reporterów
0.05 Na językach - magazyn
1.05 Goście - serial
2.05 Uwaga! - program interwencyjny
2.30 Sekrety Magii
3.50 Rozmowy w toku - talk show

EUROSPORT
7.30 Snooker. International Championship, Chiny 10.30 Narciarstwo Alpejskie.
PŚ, Soelden 12.00 Snooker. International Championship, Chiny 15.30 Eurogole
15.35 Piłka nożna. Major League Soccer,
MLS Highlights 16.00 Piłka nożna. Football Greatest 16.25 Eurogole 16.30 Piłka
nożna. Mistrzostwa świata U - 17, Chile
18.45 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Soelden
20.15 Snooker. International Championship, Chiny 22.15 Piłka nożna. Mistrzostwa świata U - 17, Chile 23.00 Sporty
Motorowe. Formuła E, Pekin 23.30 Sporty Motorowe. GT Academy Back to Basics
23.45 Wyścigi motocyklowe. Mistrzostwa świata Endurance 0.45 Watts 1.00
Piłka nożna. Major League Soccer

Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Słoiki
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Poznaj swoje prawa
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

TV 4
6.00
6.30
7.05
7.35
8.05
8.35
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

20.10 MEGA HIT - Niezniszczalni
- ﬁlm akcji, USA, 2010, reż. Sylvester Stallone, wyk. Sylvester Stallone, Bruce Willis, Dolph Lundgren,
Eric Roberts, Jason Statham, Jet Li
Doświadczony przez życie Barney
Ross dowodzi grupą najemników
specjalizujących się w misjach,
których inni nie mają odwagi
podjąć. Po jednej z akcji od grupy
zostaje odsunięty nieprzewidywalny, mający problemy z narkotykami snajper Gunner Jensen.
Skuszeni dużymi pieniędzmi
najemnicy przyjmują zlecenie od
enigmatycznego „Kościelnego”.
22.25 Detonator - thriller sensacyjny,
USA, Rumunia, 2006, reż. Po
- Chih Leong, wyk. Wesley Snipes, Bogdan Uritescu, Matthew
Leitch, Michael Brandon
0.35 Tsotsi - dramat, Wielka Brytania
2.35 Tajemnice losu

20.00
20.30
21.00
22.00
22.20
23.20
0.20
1.20
2.20
2.40
5.00

Stopklatka

TV TRWAM
11.30 Myśląc Ojczyzna 11.40 Po cóż są
nam święci? 11.50 Retrospekcja 11.55
Święty na każdy dzień 12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 Sól ziemi
13.20 Koncert życzeń 14.10 Zakony. Augustianie - wiara i prawda 14.55 Ksiądz
Juliusz Chevalier 15.50 Pytasz i wiesz
16.00 Informacje dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 Tydzień z Ziemi Świętej
16.50 Świadkowie 17.20 Święty na każdy
dzień 17.30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja w Warszawie na Gocławiu w paraﬁi
św. Ojca Pio 19.30 Jezus - Królestwo bez
granic 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40
Polski Punkt Widzenia 23.40 Paraﬁa z sercem 0.00 Świat w obrazach 0.05 Słowo
Życia 0.10 Informacje dnia

POLSAT
6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.40
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.05

Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne Sprawy
Pierwsza miłość
Słoiki
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Poznaj swoje prawa
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Hell’s Kitchen - Piekielna
Kuchnia
21.35 Skazane

22.40 Zawodowcy - dramat kryminalny, USA, 2008, reż. Jon Avnet,
wyk. 50 Cent, Al Pacino, Brian
Dennehy, Carla Gugino, Donnie
Wahlberg, Robert De Niro
Tom „Turk” Cowan i David
„Rooster” Fisk są partnerami
w pracy, a prywatnie przyjaciółmi.
Obaj pracują w wydziale dochodzeniowym nowojorskiej policji
już 30 lat i chociaż są coraz bardziej zgorzkniali, nie śpieszy im
się do zbliżającej się emerytury.
Tymczasem w mieście pojawia się
seryjny zabójca…
0.55 Jesse Stone: Skażona niewinność - ﬁlm lryminalny, USA,
2011, reż. Dick Lowry, wyk. Gloria
Reuben, Kathy Baker, Stephen
McHattie, Tom Selleck

TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 To jest
temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczorem
20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info
21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn
21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48 Pogoda 22.55 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia 23.45 Sportowy Wieczór
0.00 Teleexpress Extra 0.25 To jest temat
- magazyn 0.55 Dziś wieczorem

Na Patrolu
Na Patrolu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Dom nie do poznania
Kotka
Włoska narzeczona - telenowela obyczajowa
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Kotka
Włoska narzeczona - telenowela obyczajowa
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
Śmierć na 1000 sposobów
Śmierć na 1000 sposobów
Światowe rekordy Guinessa
PL do zobaczenia
Galileo
Galileo
Spadkobiercy
STOP Drogówka
Interwencja
Eliminacje ME 2016:
Irlandia - Niemcy (8.10.2015)
Disco Polo Life

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki 7.25 Klątwa Tutenchamona cz. 2 - serial 9.10 Przyłbice i kaptury - serial 11.40
Historia Oręża - serial 12.50 Katastrofy w przestworzach - serial 13.55 Hania
- dramat obyczajowy 16.00 Obcy krewni
- komedia 17.55 Zakazane piosenki - ﬁlm
wojenny 20.00 Szyfry wojny - ﬁlm wojenny 22.55 Tulipan - serial 0.05 Gattaca
- Szok przyszłości - dramat

TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 To jest
temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 INFOrozmowa 19.30 SUCCESS
STORY 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info
21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn
21.40 Studio LOTTO 21.49 Flesz - Panorama Dnia 21.50 Panorama Dnia 22.48 Pogoda 22.55 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia 23.45 Echa stadionów
0.00 Teleexpress Extra 0.25 To jest temat
- magazyn 0.55 Dziś wieczorem

TVN

TVP 2
5.40 M jak miłość (923) - serial
6.35 Jan Hus w 60. rocznicę śmierci
- reportaż
7.05 M jak miłość (924) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
10.50 Barwy szczęścia (1337) - serial
obyczajowy
11.30 Na dobre i na złe (38) - Niebezpieczna zabawa
12.35 Imperium miłości (41) - serial
kostiumowy, Turcja
13.30 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Maniok
14.05 Moje 600 gramów szczęścia
(31) - nowela dok.
14.50 Imperium miłości (42) - serial
kostiumowy, Turcja
15.50 Panorama
16.10 Pogoda
16.15 M jak miłość (1168) - serial
17.15 Moje 600 gramów szczęścia (32)
- nowela dok.
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Barwy szczęścia (1337) - serial
obyczajowy
20.05 Barwy szczęścia (1338) - serial
obyczajowy
20.45 M jak miłość (1169) - serial
21.40 Kulisy serialu „M jak miłość”
21.50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22.55 Świat bez ﬁkcji - Dzienniki
z Niebieskiej Szkoły - ﬁlm dok.
Polska, reż. Jędrzej Bączyk
0.05 Krew z krwi 2 (10) - serial
1.00 Instynkt (9) „Sąsiedzi” - serial
kryminalny TVP
1.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
2.55 Dzienniki z Niebieskiej Szkoły
- ﬁlm dok.
4.05 Ekstradycja I (2) - serial kryminalny TVP
5.05 Zakończenie programu

6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.40
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30

EUROSPORT

PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Piłka nożna Liga holenderska 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 MotoGP
Motocyklowe MŚ 2015 11.00 Polsat Sport
News Sport Flash 11.07 Piłka nożna Liga
ukraińska 13.00 Polsat Sport News Sport
Flash 13.07 Piłka nożna Liga holenderska
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07
Koszykówka Tauron Basket Liga 17.00
Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Magazyn lekkoatletyczny 17.50 Koszykówka Tauron Basket Liga 20.00 Boks Magazyn Puncher 21.00 Piłka nożna Magazyn
I ligi 22.00 Polsat Sport News Sport Flash
22.00 Piłka nożna Liga rosyjska 0.00 Piłka
nożna Liga holenderska 2.00 Piłka nożna
Eliminacje ME 2016

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Dzień Dobry TVN - magazyn
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Singielka - serial
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
Rozmowy w toku - talk show
Szkoła - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Singielka - serial
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
Ten moment - serial
Top Model - program rozrywkowy
Na językach - magazyn

POLSAT

TV 4
6.00
7.05
7.35
8.05
8.30
8.45
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
21.30
22.00

23.45
0.50
1.20
2.00
2.20
2.55
3.55
4.25
5.00

Na Patrolu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Jake i piraci z Nibylandii
Garﬁeld Show
PL do zobaczenia
Dom nie do poznania
Kotka
Włoska narzeczona
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Kotka
Włoska narzeczona
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Skarby III Rzeszy
Tajna historia XX wieku
Śnieżka: Letni koszmar - horror, USA, 2012, reż. David DeCoteau, wyk. Eric Roberts, Maureen
McCormick, Tim Abell
Spadkobiercy
Śmierć na 1000 sposobów
Interwencja
Interwencja
TAK czy NIE
Magazyn Puncher 2015
Magazyn Atleci Polsat Sport
2015
Magazyn European Tour
Weekly 2015
Disco Polo Life

Stopklatka
6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki
7.30 Lew w zimie cz. 2 - serial 9.15 Wieczór - dramat 11.40 Historia Oręża - serial 12.50 Katastrofy w przestworzach
- serial 13.55 Polskie drogi - serial 16.00
Zakazane piosenki - ﬁlm wojenny 18.05
Meteor cz. 2 - ﬁlm science ﬁction 20.00
Randki w ciemno - komedia 22.05 Nieznani - thriller 23.50 Ballada o Januszku
- Dotknięcie nieba - serial

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Rdza 13.55 Święty na każdy dzień
14.00 Dokonać niemożliwego 15.40 Grypa - proﬁlaktyka i sposoby leczenia 15.50
Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10
Po co nam wykopaliska? 16.40 Aktualności akademickie WSKSiM w Toruniu 16.45
Święty Franciszek i Klara 17.30 Reportaż
dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone
19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Każdy maluch to potraﬁ 19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc
Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Dialogi w Katedrze. Obecność Krzyża 23.45 Berlin 0.00 Świat
w obrazach 0.05 Słowo Życia

Poniedziałek, 26.10.2015

TVN 7

PULS

5.25 We Dwoje - program rozrywkowy
6.50 Męski Typ 2: Michał Urbaniak
- talk show
7.25 Tajemnice Laury - serial
8.25 Sąd rodzinny - program sądowy
9.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.25 Magda M. - serial obyczajowy
11.25 Mango Telezakupy
13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
14.00 Szpital - program obyczajowy
15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
16.00 Chuck - serial
17.00 Zaklinaczka duchów - serial
18.00 Tajemnice Laury - serial
19.00 Dr House V - serial obyczajowy
20.00 Prawdziwe męstwo - western,
USA 2010, reż. Joel Coen, wyk.
Jeﬀ Bridges, Hailee Steinfeld,
Matt Damon, Josh Brolin, Barry
Pepper
22.20 The Following II - serial sensacyjny, USA
23.25 Harry Potter i więzień Azkabanu - ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania 2004, reż.
Alfonso Cuarón, wyk. Daniel
Radcliﬀe, Rupert Grint, Emma
Watson, David Thewlis, Michael
Gambon, Alan Rickman, Maggie Smith, Robbie Coltrane, Gary
Oldman, Emma Thompson, Julie
Christie, Timothy Spall, Julie Walters, Tom Felton
2.30 Sekrety Magii
4.40 Druga strona medalu - talk show

6.00
7.00
9.00
11.00
12.00
14.00
14.55
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.55
22.55

1.05
2.00
2.30
3.00
3.30
3.55
4.20
4.45
5.10
5.35

Niania - serial
Magnum, P.I. - serial
Detektyw Monk - serial
Agenci NCIS - serial
Gwiezdne wrota - serial
Za głosem serca - telenowela
To moje życie! - telenowela, Turcja 2015
To moje życie! - telenowela, Turcja 2015
Kuchenne koszmary Gordona
Ramsaya - serial dok.
Mike i Molly - serial
Mike i Molly - serial
Pingwiny z Madagaskaru
- serial
CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
Ted - komedia, USA 2012, wyk.
Giovanni Ribisi, Joel McHale,
Mark Wahlberg, Mila Kunis,
Norah Jones, Ryan Reynolds, Sam
J. Jones
Taki jest świat
Dyżur
JRG w akcji
Dyżur
JRG w akcji
Dyżur
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji

TV6

TTV
14.10 Usterka 14.45 Kuchenne koszmary
Gordona Ramsaya 15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi
17.45 Express - informacje 18.05 Gorączka wyprzedaży 19.10 Super śmieciarze
- serial 19.45 Express - informacje 20.05
Uwaga! po Uwadze 21.10 Komornicy
21.45 Express - informacje 22.00 Gogglebox. Przed telewizorem 22.45 Handlarze.
Na zlecenie 23.45 Kossakowski. Inicjacja

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Strażnik
Teksasu 8.00 Galileo 9.00 STOP Drogówka 10.00 Frank i dżungla 11.05 Magia umysłu 12.05 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Dekoratornia 15.15
Tuż przed tragedią 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata
20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.30 Za ciosem - ﬁlm sensacyjny
23.30 Cyber - żołnierz - ﬁlm akcji

TVP KULTURA

TVP HISTORIA

7.35 Aﬁsz kulturalny 8.20 Portrety - David
Bowie. pięć ważnych lat - ﬁlm dok. 9.35
Kryptonim MOrd - Gdzie jest trzeci król
- ﬁlm kryminalny 11.05 Czego nikt nie wie
- ﬁlm kr.metr. 11.40 Niedziela z… Jadwigą
Barańską i Jerzym Antczakiem 12.35 Cyrulik sewilski - opera 15.35 Piwo - ﬁlm TVP
16.15 Portrety - David Bowie. pięć ważnych lat - ﬁlm dok. 17.30 Giulietta i duchy - komediodramat 20.00 Informacje
kulturalne 20.20 Panorama kina polskiego - Miłość - dramat 22.15 Młoda Polska
- Las cieni - dramat 22.35 Libera - Przewodnik po sztuce - felieton 22.50 Videofan 23.00 Videogalerie - magazyn kulturalny 23.55 Informacje kulturalne

6.45 Dziennik telewizyjny - 26.10.1984
7.30 Powrót do przeszłości Walia 1927
(9) - serial 8.10 Tatrzański Park Narodowy 9.15 Wspaniałe stulecie (177) - serial
10.10 Makłowicz w podróży 10.40 Spór
o historię - debata 11.20 13 lat, 13 minut
- ﬁlm dok. 12.25 Gdańsk. Koniec i początek - ﬁlm dok. 13.10 Ex Libris 13.25 Fotograf partyzantów - ﬁlm dok. 14.00 Regiony z Historią 14.25 Wyprawa do Wielkiego
Rowu - ﬁlm dok. 15.30 Było, nie minęło
16.05 Sensacje XX wieku 17.05 Pomnik
trwalszy od spiżu. Komarów 1920 17.40
Flesz historii (257) 18.00 Wspaniałe stulecie (178) - serial 19.00 Był sobie człowiek
12 - serial 19.40 Zapomniane taśmy węg.
- ﬁlm dok. 20.35 Polska i świat z historią
w tle - Lubelskie dni Ignacego Daszyńskiego 21.00 Było nie minęło 21.40 Sensacje XX wieku 22.40 Świadectwo historii. 50 lat po zamachu na JFK - ﬁlm dok.
23.40 Codzienny PRL. Zawód prezenter
- reportaż 0.00 Codzienny PRL - Brawa
i brawka - ﬁlm dok. 0.50 Cafe Historia
- program publicystyczny

Wtorek, 27.10.2015

TVN 7
5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
6.40 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
7.25 Tajemnice Laury - serial
8.25 Sąd rodzinny - program sądowy
9.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.25 Magda M. - serial obyczajowy
11.25 Mango Telezakupy
13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
14.00 Szpital - program obyczajowy
15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
16.00 Chuck - serial
17.00 Zaklinaczka duchów - serial
18.00 Tajemnice Laury - serial
19.00 Dr House V - serial obyczajowy
20.00 Godziny szczytu III - ﬁlm sensacyjny, USA, Niemcy 2007, reż.
Brett Ratner, wyk. Chris Tucker,
Jackie Chan, Max Von Sydow,
Hiroyuki Sanada, Yvan Attal,
Roman Polański
21.55 Podejrzani - ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy 1995, reż. Bryan
Singer, wyk. Kevin Spacey, Gabriel
Byrne, Chazz Palminteri, Stephen
Baldwin, Benicio Del Toro, Kevin
Pollak, Pete Postlethwaite, Giancarlo Esposito, Suzy Amis, Dan
Hedaya
0.10 Rush - serial
1.15 Sekrety Magii
3.30 Druga strona medalu - talk show
4.05 Druga strona medalu - talk show
4.35 Druga strona medalu - talk show
5.05 Koniec programu

TTV
12.40 Kartoteka 13.40 Drogowi piraci
14.10 DeFacto 14.45 XL kontra XS seria
15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 Damy i wieśniaczki 19.10
Nieobliczalni lokatorzy 19.45 Express - informacje 20.00 Najgorszy polski kierowca
21.00 Ostre cięcie 21.45 Express - informacje 22.00 Usterka 23.00 Najdziwniejsze wypadki drogowe 23.30 DeFacto

TVP KULTURA
7.35 Aﬁsz kulturalny 8.10 Informacje kulturalne 8.30 Żydopozytywny - ﬁlm dok.
9.40 Osamotniony - ﬁlm obyczajowy
11.30 Tygodnik Kulturalny 12.30 Po trochu wyciągane z lochu czyli Archiwizja
- Śpiewa Teresa Kesovija 13.05 Po trochu
wyciągane z lochu czyli Archiwizja - Syrena z Łodzi pochodzi 14.05 Informacje kulturalne 14.30 Prawo Archimedesa - ﬁlm
TVP 16.05 Żydopozytywny - ﬁlm dok.
17.05 Dekalog 89 + - Street feeling - ﬁlm
TVP 17.35 Niepochowany - dramat 20.00
Eurokultura 20.30 Telewizyjny Festiwal
Teatrów Polski - Tato 22.45 Jedna scena
- magazyn ﬁlmowy 23.00 Jedna scena
- Jesteś Bogiem - dramat

PULS
6.00
7.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.55
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00

22.00
23.00
0.00
0.55
1.25
1.55
2.30
3.00
3.30
3.55
4.20
4.45
5.10
5.35

Niania - serial
Magnum, P.I. - serial
Detektyw Monk - serial
Detektyw Monk - serial
Agenci NCIS - serial
Gwiezdne wrota - serial
Gwiezdne wrota - serial
Za głosem serca - telenowela
To moje życie! - telenowela
Kuchenne koszmary Gordona
Ramsaya - serial dok.
Mike i Molly - serial
Mike i Molly - serial
Pingwiny z Madagaskaru
- serial
Młot bogów - ﬁlm przygodowy,
Wielka Brytania 2013, reż. Farren
Blackburn, wyk. Charlie Bewley,
Clive Standen, Elliot Cowan,
James Cosmo
CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
Motyw - serial
The Walking Dead - serial
JRG w akcji
Dyżur
JRG w akcji
Dyżur
JRG w akcji
Dyżur
JRG w akcji
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji

TV6
6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Strażnik
Teksasu 8.00 Galileo 9.00 STOP Drogówka 10.00 Frank i dżungla 11.05 Magia umysłu 12.05 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Dekoratornia 15.15
Tuż przed tragedią 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata
20.00 Galileo 21.00 Koszmarne tatuaże
21.30 CSI: Kryminalne zagadki Nowego
Jorku 23.20 Dom Glassów - thriller, USA

TVP HISTORIA
6.50 Dziennik telewizyjny - 27.10.1984
7.30 Skazani na Owczą Górę (1) - reality
show 8.10 Wyprawa do Wielkiego Rowu,
cz. 3 - ﬁlm dok. 9.15 Wspaniałe stulecie
(178) - serial 10.10 Okrasa łamie przepisy
10.40 Flesz historii (257) 11.05 Zapomniane taśmy węg. - ﬁlm dok. 12.05 Ruski
miesiąc - ﬁlm dok. 12.45 Zapamiętaj moją twarz 13.15 Codzienny PRL 14.15 Funkcje lasu - ﬁlm dok. 14.50 Skarby czeskiego dziedzictwa narodowego - cykl dok.
15.25 Było, nie minęło 16.00 Sensacje XX
wieku 16.55 Chciałem, by Warszawa była
wielka - ﬁlm dok. 18.00 Wspaniałe stulecie (179) - serial 19.05 Był sobie człowiek
- serial 19.45 Żar rewolucji węg. - dokument 20.40 Ex Libris 21.00 Było, nie minęło 21.40 Sensacje XX wieku 22.35 Mecz
w piekle - ﬁlm wojenny 0.50 Chciałem, by
Warszawa była wielka - ﬁlm dok. 1.40 Listy gończe - Chmura nad Wołoszynem
(11) - magazyn 2.10 Listy gończe - Miłość
z Internetu (13) - magazyn 2.40 Szpiedzy
w Warszawie (3) - serial 3.40 Szpiedzy
w Warszawie (4) - serial

41
TVP 1
8.00
8.15
8.40
8.55
10.00
10.55
12.00
12.10
12.30
12.45
12.55
14.00
15.00
15.10
15.20
15.50
17.00
17.25
17.55
18.30
19.15
19.30
20.25
21.25
22.10
22.45

0.20
1.15
1.55
2.10
2.25
3.15
4.05

Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Czas dla Ciebie EXPO dla Ciebie
Ranczo (42) - Śluby i rozstania
- serial
Tysiąc i jedna noc (42) - serial
Wspaniałe stulecie (202) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Magazyn Rolniczy
Przepis dnia - magazyn
U wybrzeży Nowej Zelandii,
cz. 6. Stewart Island - serial
Tysiąc i jedna noc (43) - serial
Wiadomości
Pogoda
Okrasa łamie przepisy - Perliczka na nowo odkryta
Wspaniałe stulecie (203) - serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (2819) - telenowela
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Przepis dnia - magazyn
Wiadomości, Sport, Pogoda
Kryptonim Szef - reality show
Po prostu - program publicystyczny
Firmowe ewolucje - /6/ - reality show
Klinika zbrodni - thriller, USA,
reż. Andrew C. Erin, wyk. Brooke Burns, George Stults, David
Moscow, Alexandra Lyndon
Pątniczka, (1) - serial
Po prostu - program publicystyczny
EXPO dla Ciebie
Notacje - Edward Dębicki.
Mama nigdy nie spała na łóżku
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Zagadkowa Jedynka - teleturniej
Zakończenie dnia

6.10
7.05
8.00
10.55
11.30
12.35
13.30
14.00
14.50
15.50
16.10
16.15
17.15
18.00
18.30
18.40
18.45
18.50
19.25
20.05
20.45
21.50
22.25

0.25
1.25
2.35
3.40
4.50
5.25

TVP SPORT
8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Finals
- Singapur. Faza grupowa 10.00 VI Turniej Orlika - felieton 10.30 Piłka nożna
- Puchar Niemiec. . FSV Mainz - TSV 1860
Monachium 12.30 Tenis ziemny - Turniej WTA Finals - Singapur. Faza grupowa
14.30 Lekkoatletyka dla każdego - magazyn 15.00 Kierunek RIO 15.30 Piłka nożna
- Bayern Monachium TV. Bundesliga. Bayern - FC Koeln 17.30 Piłka nożna - Bayern
Monachium TV - magazyn 18.55 Piłka
nożna - Puchar Niemiec. . Borussia Dortmund - SC Paderborn 20.55 Piłka nożna
- Puchar Niemiec. . Werder Brema - FC
Koeln 22.30 Piłka nożna - Puchar Niemiec. . Schalke 04 Gelsenkirchen - Borussia Moenchengladbach

12.00
12.10
12.25
12.40
12.50
14.00
14.50
15.00
15.20
15.50
17.00
17.15
17.25
17.55
18.30
19.15
19.30
20.30
21.25
22.20
23.25

1.05
1.30
2.25
3.25
3.40
4.30
5.00

Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Eksport dla Ciebie
Ranczo (43) - Agent - serial
Tysiąc i jedna noc (43) - serial
Wspaniałe stulecie (203)
- serial
Wiadomości
Agrobiznes
Smaki polskie - Szlakiem polskiej gęsiny - magazyn kulinarny
Przepis dnia - magazyn
Ukryte królestwa, cz. 1. Pod
gołym niebem - serial dok.
Tysiąc i jedna noc (44) - serial
Wiadomości naukowe
Wiadomości, Pogoda
Okrasa łamie przepisy
- Kapłony w Wilanowie
Wspaniałe stulecie (204) - serial
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (2820) - telenowela
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Przepis dnia - magazyn
Wiadomości, Sport, Pogoda
Ojciec Mateusz (182) - Krew
z krwi - serial
Sprawa dla reportera
Oglądaj z Andrzejem Fidykiem
- Haiti. Cudownie ocalona
Źródło - dramat, USA, reż. Darren Aronofsky, wyk. Hugh Jackman, Rachel Weisz, Ellen Burstyn,
Mark Margolis
Naszaarmia.pl (184) - magazyn
Sprawa dla reportera
Oglądaj z Andrzejem Fidykiem
- Haiti. Cudownie ocalona
- ﬁlm dok.
Notacje - Ryszard Szurkowski.
Zawsze chciałem zwyciężyć
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Zagadkowa Jedynka - teleturniej
Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Finals
- Singapur. Faza grupowa 10.00 Kierunek
RIO 10.30 Piłka nożna - Puchar Niemiec. .
Borussia Dortmund - SC Paderborn 12.30
Tenis ziemny - Turniej WTA Finals - Singapur. Faza grupowa 14.30 Borussia Dortmund TV 15.30 Lekkoatletyka dla każdego - magazyn 16.05 Piłka nożna - Puchar
Niemiec. . VfL Wolfsburg - Bayern Monachium 18.05 Tenis ziemny - Turniej WTA
Finals - Singapur. Faza grupowa 9 19.45
Piłka nożna - Barca TV - Liga Hiszpańska.
FC Barcelona 20.55 Piłka nożna - Barca
TV - Liga Hiszpańska. FC Barcelona 22.25
Piłka nożna - Barca TV - magazyn 23.00
Sportowy Wieczór 23.20 Tenis ziemny
- Turniej WTA Finals - Singapur

M jak miłość (924) - serial
M jak miłość (925) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1338) - serial
Na dobre i na złe (39) - Narzeczona - serial
Imperium miłości (42) - serial
kostiumowy, Turcja
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Łódź
Moje 600 gramów szczęścia (32)
- nowela dok.
Imperium miłości (43) - serial
kostiumowy, Turcja
Panorama
Pogoda
M jak miłość (1169) - serial
Moje 600 gramów szczęścia (33)
- nowela dok.
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Paranienormalni Tonight
- przed premierą
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1338) - serial
obyczajowy
Barwy szczęścia (1339) - serial
obyczajowy
Na dobre i na złe (612) - serial
Na sygnale (72) - Roszada
- serial fabularyzowany TVP
Kino relaks - Bridget Jones
- w pogoni za rozumem
- komedia, Wielka Brytania, Francja, USA, reż. Beeban Kidron,
wyk. Renée Zellweger, Hugh
Grant, Colin Firth
O mnie się nie martw - s. III (7)
- serial komediowy
Świat bez tajemnic - Węglowe
przekręty - ﬁlm dok.
Oﬁcer (4) - Zakup kontrolowany - serial
Oﬁcer (5) - Dowódca - serial
Apetyt na życie (10) - serial
Zakończenie dnia

5.50
6.20
7.25
8.00
10.55
11.55
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
18.00
19.00
19.45
19.50
20.10
20.50
21.50

11.25
12.35
13.30
14.00
14.50
15.50
16.05
16.15
17.15
18.00
18.30
18.40
18.50
19.20
20.05
20.40
21.45
22.45

0.45
2.40
4.35
5.20

M jak miłość (925) - serial
M jak miłość (926) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1339) - serial
obyczajowy
Na dobre i na złe (40) - Siostrzana miłość
Imperium miłości (43) - serial
kostiumowy, Turcja
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Na ryby
Moje 600 gramów szczęścia (33)
- nowela dok.
Imperium miłości (44) - serial
kostiumowy, Turcja
Panorama
Pogoda
Na dobre i na złe (612) - serial
Moje 600 gramów szczęścia (34)
- nowela dok.
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1339) - serial
obyczajowy
Barwy szczęścia (1340) - serial
obyczajowy
Paranienormalni Tonight
- Tomson i Baron - program
rozrywkowy
Prokurator (9) - serial kryminalny TVP
Zapaśnik - dramat, USA, reż.
Darren Aronofsky, wyk. Mickey
Rourke, Evan Rachel Wood,
Marisa Tomei, Wass Stevens
Bridget Jones - w pogoni za
rozumem - komedia, Wielka
Brytania, Francja, USA
Zapaśnik - dramat, USA
Art Noc. Maanam - „Rockandrolle” - koncert
Zakończenie dnia

PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Siatkówka Liga Mistrzyń w siatkówce
8.00 Siatkówka Liga Mistrzyń w siatkówce 9.00 Polsat Sport News Sport Flash
9.07 Ręczna Superliga PGNiG 10.00 Ręczna Superliga PGNiG 11.00 Polsat Sport
News Sport Flash 11.07 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 13.00 Polsat Sport News
Sport Flash 13.07 Piłka nożna Magazyn
I ligi 14.00 Tenis ATP 500 Swiss Indoord
Basel 16.00 Tenis ATP 500 Swiss Indoord
Basel 18.00 Tenis ATP 500 Swiss Indoord
Basel 19.00 Tenis ATP 500 Swiss Indoord
Basel 20.00 Magazyn Polska 2016 21.30
Magazyn Atleci 22.00 Tenis ATP 500
Swiss Indoord Basel 0.00 Boks Polsat Boxing Night 3.00 Boks Magazyn Puncher

POLSAT
6.00
8.00
9.00
9.30
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.40
15.50
16.10
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.35
22.10

23.10 Trudne słówka - komediodramat, USA, 2004, reż. James L.
Brooks, wyk. Adam Sandler, Cloris
Leachman, Shelbie Bruce
John Clasky jest oddanym ojcem,
którego nieprzeciętne umiejętności szefa kuchni zapewniły
jego rodzinie życie na najwyższym poziomie włączając w to
letni dom w Malibu i cudowną
gosposię Flor. Piękna Meksykanka
właśnie przeprowadziła się do Los
Angeles ze swoją 12 - letnią córką
szukając lepszego życia. Gdy
podejmuje pracę i wprowadza się
na lato do państwa Clasky, Flor
nie zdaje sobie sprawy, jakie niebezpieczeństwa czekają na nią…
1.55 Tajemnice losu

11.55
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
18.00
19.00
19.50
20.10
20.50

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Dzień Dobry TVN - magazyn
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Singielka - serial
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
Rozmowy w toku - talk show
Szkoła - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Singielka - serial
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy

21.50 Dary anioła: Miasto kości
- ﬁlm przygodowy, USA, Niemcy,
Kanada 2013, reż. Harald Zwart,
wyk. Lily Collins, Jamie Campbell
Bower, Kevin Zegers, Jemima
West, Robert Sheehan, Lena
Headey
0.25 Żony Hollywood
1.25 Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
2.25 Superwizjer - magazyn reporterów
3.00 Uwaga! - program interwencyjny
3.25 Sekrety Magii
4.45 Rozmowy w toku - talk show

EUROSPORT
7.30 Snooker. International Championship, Chiny Ćwierćﬁnały 10.30 Piłka nożna. Major League Soccer 12.00 Snooker.
International Championship, Chiny 15.30
Piłka nożna. Major League Soccer Play
- oﬀ 17.00 Piłka nożna. Worldgoals 17.05
Piłka nożna. Major League Soccer, MLS
Highlights 17.30 Piłka nożna. Major League Soccer Play - oﬀ 18.00 Piłka nożna.
FIFA Football 18.25 Piłka nożna. Worldgoals 18.30 Piłka nożna. Mistrzostwa świata
U - 17, Chile 20.30 Rajdy Samochodowe.
FIA Rajdowe Mistrzostwa Europy, Du Valais 20.45 Piłka nożna. Mistrzostwa świata U - 17 23.00 Piłka nożna. Mistrzostwa
świata U - 17, Chile 0.00 Piłka nożna. Major League Soccer Play - oﬀ
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Stopklatka

TV TRWAM
11.10 Reﬂeksje nad Psalmem XXIII 11.20
Święty na każdy dzień 11.25 Myśląc Ojczyzna 11.35 Dzieci tułacze - historia Marii Gabiniewicz 12.00 Anioł Pański 12.03
Informacje dnia 12.20 Dialogi w Katedrze.
Obecność Krzyża 14.05 Bieg życia 15.50
Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10
Na zdrowie 16.30 Ziemia mojego Zbawiciela 17.00 Po stronie prawdy 18.00 Anioł
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na
każdy dzień 19.30 Jay Jay Odrzutowiec
19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Albert
Schweitzer 23.50 Chingola 0.00 Świat
w obrazach 0.05 Słowo Życia

POLSAT
6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.40
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.05
21.05

Nowy dzień z Polsat News
Trudne Sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne Sprawy
Pierwsza miłość
Słoiki
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Poznaj swoje prawa
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Zdrady
Przyjaciółki

TV 4
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9.00
10.00
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14.00
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17.00
18.00
19.00
20.00

21.55

22.05 Plan lotu - thriller, USA, 2005,
reż. Robert Schwentke, wyk. Jodie
Foster, Kate Beahan, Michael Irby,
Peter Sarsgaard, Sean Bean
Świeżo owdowiała Kyle Pratt
leci z sześcioletnią córką Julie
z Berlina do Nowego Jorku.
Śmierć jej męża nastąpiła nagle
- w luku bagażowym znajduje
się trumna z jego ciałem, które
ma być pochowane w Stanach.
Kyle zasypia po zażyciu środków nasennych. Po przebudzeniu stwierdza z przerażeniem, że
dziewczynki nie ma w samolocie.
0.25 Internetowy zabójca - thriller,
USA, 2011, reż. Kay Stephen, wyk.
Jake McDorman, Agnes Bruckner,
Joshua Close, Julia Campbell
2.20 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy

TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 To jest
temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczorem
20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info
21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn
21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.30 Jan
Pospieszalski. Bliżej - program publicystyczny 23.15 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia 0.00 Sportowy Wieczór
0.15 Teleexpress Extra 0.40 To jest temat

Na Patrolu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Dom nie do poznania
Kotka
Włoska narzeczona
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Kotka
Włoska narzeczona
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
Mocne uderzenie - komedia
sensacyjna, USA, 1998, reż. Kirk
Wong, wyk. Mark Wahlberg,
Antonio Sabato Jr, Avery Brooks,
Bokeem Woodbine, Christina
Applegate, Lou Diamond Phillips
Mgła - horror, Kanada, USA,
Francja, 2005, reż. Rupert
Wainwright, wyk. Tom Welling,
Adrian Hough, DeRay Davis, Kenneth Welsh, Sara Botsford
Spadkobiercy
Śmierć na 1000 sposobów
Interwencja
Interwencja
Graﬃti
TAK czy NIE
Zamiana Żon
Disco Polo Life

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki 7.35 Hania - dramat obyczajowy 9.50
Lew w zimie cz. 2 - serial 11.40 Historia
Oręża - serial 12.50 Katastrofy w przestworzach - serial 14.00 Polskie drogi
- serial 16.00 Meteor cz. 2 - ﬁlm science ﬁction 18.10 Supernowa cz. 2 - serial
20.00 Wirus apokalipsy - dramat 22.00
K2 - ﬁlm przygodowy 0.25 Ty i ja i wszyscy, których znamy - komedia

TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 To jest
temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 INFOrozmowa 19.30 SUCCESS
STORY 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info
21.08 Pogoda 21.15 Twoja Sprawa - magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz
- Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia
22.48 Pogoda 22.55 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia 23.45 Sportowy Wieczór 0.00 Teleexpress Extra 0.25
To jest temat 0.55 Dziś wieczorem

TVN
5.50
6.20
7.25
8.00
10.55

Nowy dzień z Polsat News
Trudne Sprawy
Malanowski i Partnerzy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne Sprawy
Pierwsza miłość
Słoiki
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Poznaj swoje prawa
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
TOP CHEF
Rinke za kratami

Środa, 28.10.2015

TV 4

22.00

EUROSPORT
10.45 Kolarstwo. Revolution series, Manchester 12.00 Snooker. International
Championship, Chiny 15.30 Piłka nożna.
Mistrzostwa świata U - 17, Chile 17.30 Piłka nożna. Major League Soccer 34. kolejka 19.45 Watts top 10 20.15 Snooker.
International Championship, Chiny 21.20
Magazyn. Kampus 22.05 Jeździectwo.
Morocco Royal Tour, Maroko 22.35 Jeździectwo. FEI World Cup, Helsinki, Finlandia, Skoki 22.40 Jeździectwo. Magazyn
Riders Club 22.45 Golf. European Tour,
Hong Kong Open 23.15 Golf Club 23.20
Żeglarstwo. Rolex Middle Sea Race, Malta 23.50 Magazyn. Wydarzenia miesiąca
23.55 Yacht Club 0.00 Wednesday Selection 0.05 Piłka nożna. Football Greatest

TVP 2
6.10
7.05
8.00
10.50

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Ten moment - serial
Dzień Dobry TVN - magazyn
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Singielka - serial
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
Rozmowy w toku - talk show
Szkoła - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Singielka - serial
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport
Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
Kto poślubi mojego syna?
Żony Hollywood

22.50 Ring II - horror, USA 2005, reż.
Hideo Nakata, wyk. Naomi Watts,
Simon Baker, David Dorfman, Elizabeth Perkins, Gary Cole, Sissy
Spacek
1.10 Kobieta na krańcu świata
1.45 Uwaga! - program interwencyjny
2.10 Sekrety Magii
3.30 Rozmowy w toku - talk show

PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Piłka nożna Liga ukraińska 9.00 Polsat
Sport News Sport Flash 9.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 10.00 Koszykówka Tauron Basket Liga 11.00 Polsat Sport
News Sport Flash 11.07 Piłka nożna Liga
rosyjska 12.00 Piłka nożna Liga rosyjska
13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07
Koszykówka Tauron Basket Liga 15.00
Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Magazyn golfowy 16.00 Tenis ATP 500 Swiss
Indoord Basel 18.00 Tenis ATP 500 Swiss
Indoord Basel 20.00 Ręczna Superliga
PGNiG 22.00 Siatkówka Liga Mistrzyń
w siatkówce 0.00 Siatkówka Liga Mistrzyń w siatkówce 2.00 Magazyn Cafe
Futbol 3.30 Boks Magazyn Puncher

TVP 1
8.00
8.15
8.40
8.55
10.00
10.55

TVN

TVP 2

23.55
0.55
1.25
1.55
2.15
2.30
3.00
4.00

Na Patrolu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper i przyjaciele
Dom nie do poznania
Kotka
Włoska narzeczona
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Kotka
Włoska narzeczona
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
Dziewczyny z drużyny 2
- komedia, USA, 2004, reż.
Damon Santostefano, wyk. Anne
Judson - Yager, Bree Turner, Kevin
Cooney
Tornado stulecia - ﬁlm katastroﬁczny, USA, 2002, reż. Tibor
Takacs, wyk. Gerald McRaney,
David Millbern, Joan Van Ark,
Michael Zelniker, Steve Braun,
Thea Gill
Spadkobiercy
Mega Chichot
Mega Chichot
Interwencja
Graﬃti
TAK czy NIE
Zamiana Żon
Disco Polo Life

Stopklatka
6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki
7.35 Modna i bestia - komedia 9.30 Hania - dramat obyczajowy 11.40 Historia
Oręża - serial 12.50 Katastrofy w przestworzach - serial 14.00 Zwariowana nauka - serial 14.30 Wiedźmin - serial 15.45
Warszawa - ﬁlm obyczajowy 18.00 90
minut do katastrofy - ﬁlm sensacyjny
20.00 Świat gliniarzy - serial 22.05 Wyścig z czasem - ﬁlm kryminalny

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Po stronie prawdy 13.20 Święty
Paweł w Grecji 14.00 Albert Schweitzer
15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje
dnia 16.10 Z wędką nad wodę w Polskę
i Świat 16.35 Naprotechnologia 16.55 Pokonać tsunami 17.15 Elvis 17.30 Reportaż
dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.30 Kolumb - wyprawa
na koniec świata 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 20.50 Głos Polski 21.00
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Święta
Klara - roślinka św. Franciszka 22.55 Święty na każdy dzień 23.00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 0.00 Świat w obrazach
0.05 Słowo Życia

TVN 7
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15.00
16.00
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19.00
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22.35

0.35
1.35
3.50
4.25
4.55

We Dwoje - program rozrywkowy
Męski Typ 2: Artur Boruc
Tajemnice Laury - serial
Sąd rodzinny - program sądowy
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Magda M. - serial obyczajowy
Mango Telezakupy
Sąd rodzinny - program sądowy
Szpital - program obyczajowy
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Chuck - serial
Zaklinaczka duchów - serial
Tajemnice Laury - serial
Dr House V - serial obyczajowy
Zakładnik - ﬁlm sensacyjny,
USA 2004, reż. Michael Mann,
wyk. Tom Cruise, Jamie Foxx,
Jada Pinkett Smith, Mark Ruﬀalo,
Peter Berg
Wredne dziewczyny II - komedia, USA 2011, reż. Melanie Mayron, wyk. Meaghan Martin, Donn
Lamkin, Linden Ashby, Maiara
Walsh, Jennifer Stone
Pamiętniki wampirów - serial
grozy, USA
Sekrety Magii
Druga strona medalu - talk show
Druga strona medalu - talk show
Koniec programu

PULS
6.00
7.00
9.00
11.00
12.00
14.00
14.55
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00

21.50

0.00
1.00
1.55
2.30
3.00
3.25
3.50
4.20
4.45
5.10
5.35

TV6

TTV
16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45
Express - informacje 18.05 Kuchenne
koszmary Gordona Ramsaya 19.10 Wojny
magazynowe 19.45 Express - informacje 20.05 DeFacto 20.35 Anatomia głupoty według Richarda Hammonda 21.10
Kup, Napraw i Sprzedaj 21.45 Express
- informacje 22.00 Handlarze. Na zlecenie 23.00 Kossakowski. Inicjacja 23.30
Gogglebox. Przed telewizorem

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Strażnik
Teksasu 8.00 Galileo 9.00 STOP Drogówka 10.00 Frank i dżungla 11.05 Magia umysłu 12.05 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Dekoratornia 15.15
Tuż przed tragedią 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata
20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.30 Hawaje 5 - 0 23.30 Goście
z przeszłości - ﬁlm dok.

TVP KULTURA
7.35 Aﬁsz kulturalny 8.10 Eurokultura 8.35 Portrety - Włodzimierz Wysocki
i Marina Vlady. Ostatni pocałunek. - ﬁlm
dok. 9.40 Ferdydurke - dramat 11.30
wydarzenie aktualne 12.00 Cappuccino
z książką 12.30 10 lat TVP Kultura - Studio Kultura - Rozmowy - Ewa Wiśniewska 13.05 Eurokultura 13.35 Solidarność,
Solidarność… - ﬁlm TVP 15.40 Sobie król
- ﬁlm TVP 16.35 Włodzimierz Wysocki
i Marina Vlady. Ostatni pocałunek. - ﬁlm
dok. 17.45 Paisa - dramat 20.00 Informacje kulturalne 20.20 Jurek - ﬁlm dok.
21.50 Rozmowy o literaturze i nie tylko…
Petra Hulova 22.30 Być jak Stanley Kubrick - ﬁlm obyczajowy

Niania - serial
Magnum, P.I. - serial
Detektyw Monk - serial
Agenci NCIS - serial
Gwiezdne wrota - serial
Za głosem serca - telenowela
To moje życie! - telenowela
Kuchenne koszmary Gordona
Ramsaya - serial dok.
Mike i Molly - serial
Mike i Molly - serial
Pingwiny z Madagaskaru
- serial
Pingwiny z Madagaskaru
- serial
Oczy smoka - ﬁlm akcji, USA
2012, reż. John Hyams, wyk.
Cung Le, Jean - Claude Van
Damme, Johnny Holmes
Sobowtór diabła - dramat sensacyjny, Belgia, Holandia 2011, reż.
Lee Tamahori, wyk. Dominic Cooper, Ludivine Sagnier, Raad Rawi
Motyw - serial
Taki jest świat
W blasku ﬂeszy
Dyżur
W blasku ﬂeszy
Dyżur
JRG w akcji
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji

TVP HISTORIA
6.45 Dziennik telewizyjny - 28.10.1984
7.30 Skazani na Owczą Górę (2) - reality
show 8.05 Funkcje lasu - ﬁlm dok. 8.40
Skarby czeskiego dziedzictwa narodowego 8 - cykl dok. 9.20 Wspaniałe stulecie
(179) - serial 10.15 Makłowicz w podróżyy
10.50 Przewodnik Historyczny Bogusława
Wołoszańskiego. 11.25 Żar rewolucji węg.
- dokument 12.30 Cwał - komediodramat
14.20 Flesz historii (257) 14.40 Najpiękniejsze zamki Francji - serial dok. 15.45
Było, nie minęło 16.15 Sensacje XX wieku 17.15 Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej - dyskusja 18.05 Wspaniałe
stulecie (180) - serial 19.05 Był sobie człowie 14 - serial 19.45 Swietłana, cz. 1 - ﬁlm
dok. 20.35 Ex Libris 21.00 Było, nie minęło
21.35 Sensacje XX wiek 22.45 Jedna wojna - dramat, Rosja, reż. Vera Glagoleva,
wyk. Aleksander Bułajew, Michael Khmurov, Natalia Surkowa 0.25 Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej 1.10 Flesz
historii (257) 1.35 Nasz brat Bela Varga
- ﬁlm dok. 2.40 1920. Wojna i miłość (1)
- Powrót - serial

Czwartek, 29.10.2015

TVN 7
5.30 We Dwoje - program rozrywkowy
6.50 Męski Typ 2: Zbigniew Boniek
- talk show
7.25 Tajemnice Laury - serial
8.25 Sąd rodzinny - program sądowy
9.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.25 Magda M. - serial obyczajowy
11.25 Mango Telezakupy
13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
14.00 Szpital - program obyczajowy
15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
16.00 Chuck - serial
17.00 Zaklinaczka duchów - serial
18.00 Tajemnice Laury - serial
19.00 Dr House V - serial obyczajowy
20.00 Totalna magia - komedia, USA
1998, reż. Griﬃn Dunne, wyk.
Sandra Bullock, Nicole Kidman,
Stockard Channing, Dianne
Wiest, Goran Visnjic, Aidan Quinn
22.15 Miasto zła - serial
23.15 Krwawe wzgórza - horror, USA
2009, reż. Dave Parker
0.50 Sekrety Magii
3.05 Druga strona medalu - talk show
3.35 Druga strona medalu - talk show
4.10 Druga strona medalu - talk show
4.40 Druga strona medalu - talk show
5.10 Koniec programu

PULS
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7.00
9.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.55
17.00
18.00
19.00
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23.40

1.50
2.25
3.00
3.25
3.50
4.20
4.45
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5.35

Niania - serial
Magnum, P.I. - serial
Detektyw Monk - serial
Agenci NCIS - serial
Gwiezdne wrota - serial
Gwiezdne wrota - serial
Za głosem serca - telenowela
To moje życie! - telenowela
Kuchenne koszmary Gordona
Ramsaya - serial dok.
Mike i Molly - serial
Pingwiny z Madagaskaru
- serial
Boski żigolo w Europie - komedia, USA 2005, reż. Mike Bigelow, wyk. Eddie Griﬃn, Jeroen
Krabbé, Rob Schneider
Burza duchów - horror, Kanada,
USA 2012, reż. Paul Ziller, wyk.
Carlos Bernard, Cindy Busby, Crystal Allen, Steve Bacic
Sto stóp - horror, USA 2008, reż.
Eric Red, wyk. Bobby Cannavale,
Ed Westwick, Famke Janssen,
Patricia Charbonneau
JRG w akcji
Dyżur
JRG w akcji
Dyżur
Taki jest świat
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji

TTV

TV6

15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 Remont raz/dwa w 24 h
19.10 Wojny magazynowe 19.45 Express
- informacje 20.05 DeFacto 20.35 Anatomia głupoty według Richarda Hammonda
21.10 Najdziwniejsze wypadki drogowe
21.45 Express - informacje 22.00 Przepustka - serial 22.30 Betlejewski. Prowokacje 23.05 Wojny magazynowe

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Strażnik
Teksasu 8.00 Galileo 9.00 STOP Drogówka 10.00 Frank i dżungla 11.05 Magia umysłu 12.05 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Dekoratornia 15.15
Strażnik Teksasu 16.15 Strażnik Teksasu
17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata
20.00 Galileo 21.00 Koszmarne tatuaże
21.30 CSI: Kryminalne zagadki Nowego
Jorku 23.30 Nostradamus - thriller

TVP KULTURA
7.35 Aﬁsz kulturalny 8.10 Informacje kulturalne 8.35 Album rodzinny - ﬁlm dok.
9.45 Cudowne miejsce - ﬁlm obyczajowy 11.30 Rozmowy o literaturze i nie
tylko… Petra Hulova 12.05 Margaret Thatcher w obiektywie Petera Marlowa - serial 12.45 10 lat TVP Kultura - Bycie z… bycie dla… 13.20 Informacje kulturalne 13.40
Bezmiar sprawiedliwości - dramat 16.05
Album rodzinny - ﬁlm dok. 17.05 Gąszcz
- ﬁlm TVP 17.40 Śmierć jak kromka chleba - dramat 19.50 Edyp - ﬁlm anim.
20.05 Powietrza! - ﬁlm anim. 20.20 Hala odlotów - talk - show 21.15 Harry Angel
- thriller 23.20 Hala odlotów - talk - show
0.15 Seks w komiksie - ﬁlm dok

TVP HISTORIA
6.50 Dziennik telewizyjny - 29.10.1984
7.30 Skazani na Owczą Górę (3) - reality show 8.10 Najpiękniejsze zamki Francji
- serial dok. 9.15 Wspaniałe stulecie (180)
- serial 10.15 Okrasa łamie przepisy 10.45
Historia żywa 11.20 Swietłana, cz. 1 - ﬁlm
dok. 12.20 Jedna wojna - dramat 13.55 Ex
Libris 14.20 Ludzie rzeki - serial 15.25 Było,
nie minęło 15.55 Sensacje XX wieku 17.05
Non Possumus. Prymas Stefan Wyszyński (1) - ﬁlm dok. 18.05 Wspaniałe stulecie (181) - serial 19.05 Był sobie człowiek
15 - serial 19.45 Swietłana, cz. 2 - ﬁlm
dok. 20.40 Ex Libris 21.00 Było, nie minęło 21.40 Sensacje XX wieku 22.45 Szerokie tory 23.15 Listy gończe - Zemsta (12)
- magazyn 23.45 Listy gończe - Krwawe
na płótnie (15) - magazyn 0.20 7 peron
- cykl dok. 0.55 Non Possumus. Prymas
Stefan Wyszyński (1) - ﬁlm dok. 1.55 Czas
Ambasadora - ﬁlm dok. 2.55 1920. Wojna i miłość (3) - Pierwsze uderzenie - serial 3.55 1920. Wojna i miłość (4) - Zdrada
- serial 4.40 Zakończenie dnia
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PULMONOLOG

GABINETY
LEKARSKIE

Agata Kot

Adrian Lenkcis

Viltis Medica

Pracownia Techniki Dentystycznej

specjalistyczny
gabinet chorób płuc

Arodent
Ekspresowa naprawa
protez zębowych

ul. Wrocławska 8D/13
TRZEBNICA
rejestracja:

TRZEBNICA
ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna
pon - pt 8.30 - 16.30

tel. 505

PEDIATRA
NEONATOLOG

TERAPEUTA MANUALNY
mgr Paweł Stelmaszczyk

lek. med.

fizjoterapia
osteopatia

Stanisława Marcjoniak

więcej informacji na stronie

Trzebnica

specjalista chorób dzieci i neonatologii

www.stepmed.pl

ul. W. Jagiełły 9

Centrum Medyczne

Przyjmuje codziennie po uprzedniej
rejestracji telefonicznej.

ProVita

71 312 11 62
502 670 316

ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

tel.

rejestracja tel. 503 195 870

OKULISTA

lek. dr Anna Białek-Szymańska

specjalista chorób oczu
Trzebnica ul. Daszyńskiego 35

komputerowe badanie wzroku
mierzenie ciśnienia aplanatem
badanie dna oka
dobór soczewek kontaktowych
optyk czynny: pon. - pt. 10-18
dr przyjmuje:
soboty 10 - 14
•
•
•
•

rejestracja tel. 601 754 974

• NEUROLOGOPEDA KLINICZNY
Z WCZESNĄ INTERWENCJĄ
• PEDAGOG SPECJALNY
- SURDOPEDAGOG
• PEDAGOG
• MASAŻ SHANTALA
• TERAPIA WG S. MASSGUTOWEJ
tel.

mgr AGNIESZKA FRANIECZEK

PSYCHOLOG

OKULISTA

P OZ Y T Y W- Ka

i PRACOWNIA OPTYCZNA
lek. med.

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego

Maria Banaś-Wojtowicz

specjalista chorób oczu i optometrysta

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

Rejestracja:

71 387 22 67 / 607 40 58 47

czynny: pon. - pt. w godz. 13-19
www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
OCT - optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

•
•
•
•
•

psycholodzy dzieci i młodzieży
psycholodzy osób dorosłych
neurologopedzi
psychiatra dzieci i młodzieży
warsztaty kompetencji rodzicielskich
• grupy rozwojowo terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Trzebnica ul. Rynek 13/6

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

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

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

INTERNISTA
DIABETOLOG
lek.

Jolanta Wojciechowska
TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 27 A-B
godz. przyjęć: Środa 15.00 - 16.30

Rejestracja telefoniczna

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602

159 230

po godz. 20-tej
tel.

APTEKI
dyżur nocny
26 października -1
listopada
apteka:
Herbena
2-8 listopada
apteka:
Pod Bazyliką

504 234 127

71 312 16 80
Weterynarz

lek. wet.

z zabiegami leczniczo-kosmetycznymi
lek med Irena Dudek-Zaborowska

specjalista dermatolog-wenerolog

Trzebnica ul. Wiosenna 26

Trzebnica

ul. B. Głowackiego 16
(naprzeciwko PZU)
Godziny przyjęć:

pon. / śr. / pt.
wt. / czw.
sob.
tel.

10 - 18
8 - 17
9 - 14

601 061 222

różnych schorzeń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?

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

Gabinet

Tomasz Harań

masażu leczniczego
i terapii manualnej

specjalista radiolog
Trzebnica (koło stadionu)

71 387 27 78
605 175 050

tel.

Godziny przyjęć:

pon. i czw.
wt. i śr.

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

ul. Witosa 20
tel. 600 353 595

KRYZYSOWEJ
• Pomoc psychologiczna w dziedzinie
SEKSUOLOGII (również dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie
i ruchowo (diagnoza, edukacja,
zmiana zachowań społecznie
niepożądanych)

Katarzyna Matyasik

specjalista neurologopedii
i wczesnej logopedii klinicznej
• terapia zaburzeń mowy u dzieci
i dorosłych
• wczesna interwencja logopedyczna praca z niemowlętami
• terapia opóźnionego rozwoju mowy
• korekcja wad wymowy
• terapia dysleksji

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

tel. 883 964 804

FONO

LARYNGOLOG
praktyka laryngologiczna
Dr nauk med.

Piotr Pastuszek
choroby uszu, nosa, gardła i krtani
badania videoendoskopowe
zabiegi operacyjne

TRZEBNICA

ul. Prusicka 24
Rejestracja

tel. 607 09 99 00

Lekarz weterynarii
iatros

dr n. wet. Stanisław Dzimira

lek. wet. Ewa Michalska

Trzebnica ul. 1 Maja 3
tel. 71

312 09 85
601 76 29 57

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

CENTRUM PROTETYKI SŁUCHU

•
•
•
•
•

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

Trzebnica

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

tel. 71 387 12 76

Gabinet czynny

pon. – śr. 8 – 16.30
czw. – pt. 8 – 15.30

CENTRUM MEDYCYNY
NATURALNEJ
Czujesz się źle i nie wiesz
dlaczego? Sprawdź, czy to nie
PASOŻYTY!
Doskwierają Ci niezdiagnozowane dolegliwości zdrowotne?
Przebadaj się na obecność
PASOŻYTÓW w organizmie.
www.youtube.com/c/PaulinaJodestol
Trzebnica
Rejestracja: 609 491 296

Marta Ziętek

z endodoncją

• stomatologia estetyczna
• stomatologia dziecięca

Trzebnica

ul. Św. Jadwigi 19A

rejestracja telefoniczna

601 677 571
STOMATOLOG
lek. stom.

Ewa Zgliczyńska-Duda

NOWY GABINET
Trzebnica

ul. J. Korczaka 1E
(wejście od strony parkingu przy ul.
A. Krajowej na osiedlu Zdrój)
• stomatologia zachowawcza
• stomatologia dziecięca
• protetyka, ortodoncja 603 925 286
tel. 607636024 / 713870938

LOGOPEDA

PSYCHOLOG
w życiu osobistym, partnerskim,
rodzinnym i zawodowym związane
z odczuwanym lękiem, smutkiem,
złością, poczuciem straty, itd.)
• POMOC I WSPARCIE w sytuacji

dr n. med

• stomatologia zachowawcza

Agnieszka Muszczak-Sowa

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

mgr Joanna Płuska
• PSYCHOTERAPIA (problemy

Głowackiego 7

Stomatolog

terapia

pijawką lekarską

Masaż Leczniczy

rejestracja

Emvit

HIRUDOTERAPIA

Gabinet USG

ul. Obornicka 41e

tel. 502 483 949
www.jakubdurczak.pl

Gabinet terapii Naturalnych

Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek
w godz. od 12 do 14 tel. 71 312 93 78
w nagłych przypadkach 603 821 243

dr n. med.

Jakub Durczak
terapia manualna / osteopatia
• Bóle pleców i stawów
• Bóle i zawroty głowy
• Korekcja wad postawy
• Rehabilitacja neurologiczna

880 583

(boczna ul. Polnej)
zakres działalności gabinetu:
• wizyty lekarskie na NFZ tel. 71 387 06 03
obowiązuje wcześniejsza rejestracja
pon, wt, czw 8-13, środa 13-18.
• wizyty prywatne tel. 669 070 396
• prywatne zabiegi leczniczo-kosmetyczne (specjalistyczna pielęgnacja twarzy
i stóp, usuwanie odcisków) Anna Binek
tel. 726 162 805

gabinet weterynaryjny

Ewa Okręglicka

tel. 602

Przychodnia Dermatologiczna

LOGOPEDA
KLINICZNY

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

686 165

DERMED

FIZJOTERAPEUTA

TECHNIK DENTYSTYCZNY

STOMATOLOG
lek. dent.

Judyta Łukaniec

TRZEBNICA ul. Prusicka 1
(obok apteki Herbena)

•
•
•
•
•

stomatologia zachowawcza
stomatologia dziecięca
protetyka,
chirurgia
zabiegi z zakresu
medycyny estetycznej

Rejestracja

607 817 491

tel.

Stomatologia
Rodzinna
Zofia Anna Bartłomiej

Kaczmarzyk

www.kaczmarzyk.eu

pełen zakres usług
stomatologicznych
Trzebnica

ul. Św. Jadwigi

21 b

pon. - pt. w godz. 8:00 - 19:30
tel. 71 312 15 10

601 721 805

STOMATOLOG
dr n. med.

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

rejestracja telefoniczna

603 233 932
505 377 781
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Cement
portlandzki
wieloskładnikowy SUPER
z Warty 25kg

999

zł/szt.

ważne telefony
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
71 312 06 11 71 312 06 42
71 312 01 45

Burmistrz przyjmuje w sprawach
skarg i wniosków

w każdą środę w godz. od 16 - 16:15

w sprawach lokalowych

w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13 - 16
przewodniczący rady miejskiej
dyżur w każdą środę
w godz. 13 - 16

w sprawie skarg i wniosków

w każdą środę
w godz. od 15:30 - 16

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ TECHNICZNO - INWESTYCYJNY

71 388 81 81 71 312 06 11, wew. 281
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54 71 312 06 11, wew. 254
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
71 388 81 51 71 312 06 11, wew. 251
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
I SPRAW OBYWATELSKICH
71 388 81 44, 71 312 06 11, wew. 244
WYDZIAŁ ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277
WYDZIAŁ FINANSOWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286
WYDZIAŁ PROMOCJI

71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402
Urząd Stanu Cywilnego

71 3888137, 71 388 8116, 71 3888199
Straż Miejska w Trzebnicy

71 388 81 14

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

71 387 15 92

Ośrodek Pomocy Społecznej

71 312 05 27

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
Biblioteka Miejska

785 922 332
669 767 871

Hala Sportowa

71 312 11 71

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

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

Sąd Rejonowy

Powiatowy Urząd Pracy

71 312 11 54 , 71 387 11 38

Szpital św. Jadwigi Śląskiej

71 312 09 20 71 312 09 13

Trzebnickie Centrum Medyczne zdrój

71 387 28 38

Zakład Gospodarki Komunalnej Ergo

71 310 99 56, 71 310 99 92

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

71 310 12 16

ogłoszenia
drobne
Ogłoszenia drobne są Bezpłatne.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy:
osobiście w sekretariacie Hali Sportowej,
ul. Kościelna 9 lub telefonicznie tel. 785
922 332 oraz przez e-mail: reklama.
panorama.trzebnicka@wp.pl Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 6 emisji lub do
momentu wycofania ich przez nadawcę.

nieruchomości
Sprzedam
Kawalerka(13) w centrum Trzebnicy przy deptaku o pow. 36,5m2, II
piętro, własnościowe, słoneczne, po
remoncie. Pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka, w przedpokoju szafa
wnękowa przesuwna, meble kuchenne. Budynek po remoncie (styczeń
2015 roku), piwnica, wydzielone
miejsce na strychu. Możliwość zakupu do mieszkania garażu. Tel. 790
558 208.

kawalerkA(15) 23 m2 - przedpokój,
łazienka, pokój, centrum Trzebnicy,
tel. 71 312 06 13, 518 065 050.
kawalerka(13) 26,5m² (3 piętro) z
balkonem i piwnicą oraz z garażem lub
bez - przy deptaku w Trzebnicy, tel. 609
432 538.
kawalerka(02) w Trzebnicy 25m².
PILNIE! Własnościowe. Tel. 537 687 209.
Mieszkanie(17) 46 m2, dwa pokoje i
zabudowana loggia, pełna własność z
KW, zlokalizowane w Trzebnicy na II
piętrze budynku spółdzielczego przy
ulicy Prusickiej (blok naprzeciwko
urzędu skarbowego). Cena 155 tys, tel.
573 456 415.
MIESZKANIE(17) koło Obornik Śląskich, na trasie do Trzebnicy, własnościowe, bezczynszowe, księga
wieczysta, 54,5 mkw. bardzo ładne,
po kapitalnym remoncie, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC osobno, duży
balkon, działka, pom. gosp. 16 mkw.
na garaż, piwnica, media miejskie, tel.
607 706 734.
mieszkanie(17) 2-pokojowe w Rzędziszowicach Mieszkanie składa się
z 2 pokoi oddzielnej kuchni, łazienki i WC. Z dużego pokoju wyjście na
balkon (9m2) i taras przynależny do
mieszkania. Ogrzewanie z osiedlowej
kotłowni. Do mieszkania przynależy
ogródek (5arów), garaż i 2 duże piwnice, cena 170 tys. , tel. 782 643 758.
MIESZKANIE(14) w Trzebnicy do remontu o powierzchni 98 m², w przedwojennej kamienicy, I piętro, cena 175
tyś., tel. 609 110 868.
mieszkanie(13) 4-pokojowe w centrum Trzebnicy, w okolicy deptaka.
Mieszkanie na 1 pietrze, 72m2, z balkonem. Posiada ksiege wieczysta. Tel.
Kontaktowy: 785 718 523.
mieszkanie(13) w bloku, w centrum
Trzebnicy-Rynek. Trzy pokoje,kuchnia, balkon, łazienka z WC, piwnica.
Drugie piętro- 50,4m². Cena 205 000zł,
do negocjacji, tel. 663 189 567.
mieszkania(13) lub wynajmę 48m²,
nowe budownictwo, centrum miasta,
tel. 697 923 153.
Mieszkanie(13) 3 pokojowe w Trzebnicy, parter, garderoba, spiżarka, osobno WC, komórka lokatorska, 92m².
Cena 250 000 zł do negocjacji, tel. 609
577 122.
Mieszkanie(13) 3 pokojowe w Trzeb-

nicy przy ul. Milickiej - Piwnicznej.
Parter, garderoba, spiżarka, osobno
WC, komórka lokatorska, ogródek,
75,5m² netto, cena 250 000 zł do negocjacji. tel. 665 001 704.
mieszkanie(13) Trzebnica ul. Daszynskiego. Nad arkadami. 47m² z
KW; Ip; 2 pokoje; Z dużym zapleczem
w postaci osobnego strychu i piwnicy,
tel. 502 860 184 / 503 817 102.
mieszkanie(13) w Trzebnicy, 3 pokojowe, o pow. 62m², na I piętrze z balkonem. Komfortowo wykończone, do
zamieszkania, kuchnia w zabudowie.
tel. 500 037 681.
mieszkanie(13) wykończone, dwupoziomowe 96m² Trzebnica Proszę
dzwonić po godz. 18, tel. 664 219 182.
Mieszkanie(11) Bochenka, 3 pokoje
78m² taras 45 m²,nowe budownictwo,
wysoki standard 355 tys. BN tel. 506
160 647.
mieszkanie(17) 1 pokojowe 36 m2 w
nowym budownictwie, 3 piętro, winda, Róg Św. Jadwigi i Bochenka, cena
160.000 zł, tel. 535 187 321.
mieszkanie(11) 48,3 m², dwa pokoje,
łazienka, kuchnia, w centrum Trzebnicy, po remoncie, tel. 663 275 856.
mieszkanie(09) obok Obornik śląskich, 2 pokoje, po remoncie, w bloku.
Piwnica, garaż. Cena 110 tyś. zł, tel. 667
388 596.
mieszkanie(09) 62,3 m2 w Prusicach
spółdzielczo-własnościowe, 3 pokoje z
balkonem, piwnica, centralne ogrzewanie, cena 155 tys. zł, tel. 883 936 727.
mieszkanie(08) ładne w Trzebnicy
na 4 piętrze, 56m2 3 pokoje, kuchnia,
łazienka balkon + garderoba, własne
ogrzewanie gazowe, cena 190 tys. ul.
Św. Jadwigi, tel. 601 377 879.
Mieszkanie(08) 75,6 m2, 3-pokojowe,
balkon, piwnica w Trzebnicy przy ul.
Kościelnej, tel. 603 554 173.
Mieszkanie(10) 2 pokojowe z balkonem 43,4m2, IV piętro, ul. Ks. Bochenka. tel. 691 188 742.
mieszkanie(10) spółdzielczo-własnościowe w Trzebnicy 44,6 m2, dwa pokoje, kuchnia, balkon, piwnica, IV piętro,
cena 153 tyś do uzgodnienia, tel. 514
236 027.
mieszkanie(07) 3-pokojowe, 65m²,
piwnica, ogródek + pomieszczenie gosp.,
155 tys. zł, Skarszyn, tel. 691 587 421.

Mieszkanie(07) własnościowe 30m²
10 piętro w Bielsku-Białej, blisko lotniska, centrum, piękny widok z balkonu
na góry tel. 721 658 502.
mieszkanie(06) PILNIE sprzedam
lub zamienię na mieszkanie komunalne w Trzebnicy, 31 m2 własnościowe, blisko centrum, duży pokój, duża
kuchnia, przedpokój, łazienka, ogrzewanie z kotłowni ogólnej wspólnoty.
Po kapitalnym remoncie, bardzo ciepłe,
słoneczne od rana do wieczora, czynsz
bardzo niski, spokojna lokalizacja.
Cena do negocjacji, tel. 692 508 273.
Dom(16) wolno stojący w Trzebnicy,
osiedle Grunwald, pow. 150 m2, działka
6 arów, 480 tys. zł. lub zamienię na inną
nieruchomość. tel. 500 121 917.
dom(14) + budynek gospodarczy na wsi
lub zamienię na dom w Trzebnicy, tel.
665 549 669.
dom(13) dwupoziomowy z ogródkiem, drewutnią, wiatą, strychem w
Obornikach Śląskich 2009r. energooszczędny 119m², wykończony i
urządzony (AGD, kuchnia, 2 łazienki). Ogrzewanie: CO gaz + kominek
szamotowy na drewno. Cena 400 000
zł, tel. 732 244 683.

dom(13) w Trzebnicy na osiedlu Grunwald, około 180m², komfortowo wyposażony, wykończony w stanie idealnym, klimatyzacja, siłownia, piękne
widoki z dużego tarasu; do zamieszkania, tel. 508 178 045.
Dom(12) w Trzebnicy wolnostojący pow.
uż. 180 m działka 575 m sprzedam
lub zamienię na mieszkanie w Trzebnicy lub Wrocławiu, tel. 691 946 461.
dom(12) jednorodzinny poniemiecki
do remontu na działce 10 arowej w Kowalach. tel 516 882 203.
Dom(09) w Trzebnicy przy ul. Kościuszki na działce o pow. 6,16 ara, tel. 695
572 672.
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dom(10) w Trzebnicy 250 m2, w atrakcyjnej okolicy, niedaleko lasu bukowego na działce 12 arów, lub zamienię na
mieszkanie również w Trzebnicy, tel.
604 424 601.
Dom(09) wolno stojący os. Grunwald
sprzedam lub zamienię na mieszkanie (z
dopłatą), tel. 723 971 182 lub 691 945 451.
Dom(13) jednorodzinny z lat 70 - tych o
powierzchni 152m² w Księginicach, tel.
607 284 733.
dom(13) dól domu w Trzebnicy, wszelkie informacje, tel. 604 951 394.
Działki(16) trzy działki budowlane we
wsi Brochocin (dwie po 15 arów, jedna 20
arów), atrakcyjne, dużo zieleni, ścieżka
rowerowa Miłocin-Trzebnica, szynobus,
dobre połączenie przy drodze., tel. 781
409 731.
Działka(16) budowlana 9 arów Komorowo koło Trzebnicy. Szerokość 20M,
Długość 45M, uzbrojona, posiada warunki zabudowy. Położona jest 25 km
od Wrocławia, 6 km od Trzebnicy przy
drodze asfaltowej, wjazd z obniżonym
chodnikiem. W sąsiedztwie budowane
jest osiedle domków jednorodzinnych,
atrakcyjne położenie. Cena do negocjacji, tel. 501 722 594.

Działka(15) budowlana 12 arowa z
mediami w Trzebnicy, ul. Polna, tel.
790 558 208.
Działka(15) budowlana, 20 arów, Masłowiec, uzbrojona, bardzo ładna, tel.
601 711 301.
działka(15) z pozwoleniem w miejscowości DROSZÓW -5 km od Trzebnicy
i 5 od Obornik Ślaskich. media- ogrodzona - 7 arów - możliwość dokupienia
kolejnych 7ar. - przy drodze asfaltowej,
budowa nie rozpoczęta, cena do negocjacji , tel. 502 860 184.
grunt(13) 2h pod zabudowę przemysłową - plac częściowo wybetonowany
- w tym hala 400m² do remontu - cena
45 zł za m², 5km od Trzebnicy, tel. 71
312 32 95.
działka(14) w ROD Grunwald, tel. 781
154 238.
DZIAŁKI(14) budowlane w Księginicach, tel. 509 406 292.
DZIAŁKA(14) budowlana wraz z gotowym projektem domu - Będkowo,
na wzniesieniu z pięknym widokiem,
1142mkw, media: woda i prąd, sąsiedztwo nowych domów. 99tys. zł., tel. 607
035 662.
Działki(14) Trzebnica – dwie działki
budowlane na nowo zaprojektowanym
osiedlu przy ul. Polnej o powierzchni
780 i 832 m2 w cenie 90 tys., tel. 607
580 258.
działki(14) budowlane z decyzjami w
Masłowcu, tel. 516 873 000.
Działka(14) budowlana przy trasie
Trzebnica – Oborniki 6,5 ara, we wsi
Droszów. Cena 50 zł za m2, tel. 502 318 266.
działki(14) budowlane o pow. 10 arów,
25 arów, 30 arów. Cicha i spokojna okolica. Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.
działki(14) 4 sztuki budowlane w Kałowicach gmina Zawonia lub zamienię
na mieszkanie, tel. 798 263 003.
DZIAŁKA(13) budowlana 10a, Blizocin
k/Trzebnicy, media przy drodze. Cena
25 zł/m² do negocjacji, tel. 605 583 332.
działki(13) budowlane w Trzebnicy w
pobliżu rynku, dojazd od ul. Marcinowskiej i Polnej. Cena do uzgodnienia, tel. 602 761 832.
działka(13) budowlana Księginice ul.
Czereśniowa; 2000m² (90 zł/m²), tel.
788 969 459.

Lokal(08) 95 m2 w rejonie głównego ciągu handlowego, przy ul. Solnej
w Trzebnicy, wejście bezpośrednio
z ulicy, możliwość zaadaptowania lokalu na dowolną działalność; obecnie
funkcjonuje sklep AGD, odrębna własność z księgą wieczystą, zaplecze socjalne; do sklepu przylega dodatkowy
grunt o powierzchni 65 m. kw z możliwością rozbudowy lokalu lub wykorzystaniem na parking lub ogródek tel.
501 503 211.
.

LOKAL(13) socjalny o powierzchni 23m²
Trzebnica, tel. 71 312 06 13.
obiekt usługowy(11) (Dom Opieki/Spa) w Osoli, na działce o pow. 2,5
ha. Łączna powierzchnia zabudowań
1270 m2, na które składają się: obiekt
hotelowy(stan surowy) oraz dom (do
remontu), tel. 71 310 61 70.
.

lokal(13) użytkowy, w Trzebnicy przy
ul. Św. Jadwigi, 55 m kw plus 18m² zaplecze, pod każdą działalność tel. 71
387 11 50.
lokal(10) w Trzebnicy handlowo usługowy o pow. 35m2 z możliwością rozbudowy oraz parkingiem prywatnym,
ścisłe centrum miasta, klimatyzowany,
wszystkie media, w zabudowie szeregowej na działce własnościowej 65m2,
tel. 798 267 177.
Pole(17) w Szczytkowicach 2,80 ha,
cena do uzgodnienia, tel. 601 701 865.
Działki(12) budowlane w Księginicach, tel. 509 406 292.
działka(11) budowlaną o powierzchni
904m² na osiedlu przy ul. Jędrzejowskiej, tel. 535 871 347.
działka(11) budowlaną w Ligocie 10
arów, uzbrojona, pięknie położona
oraz do zakupienia obok działka 10
arów. tel. 661 139 043.
działka(11) budowlaną w Ligocie.
Uzbrojona 30 arów, przy lesie w pięknej
okolicy, tel. 661 139 043.
Działka(11) budowlana o powierzchni
10,94 + media przy drodze asfaltowej w
Szczytkowicach, tel. 71 312 86 56.
Działki(11) 4 działki budowlane o powierzchni 11 arów z wydaną decyzja
na budowę w powiecie Trzebnickim
– Gmina Zawonia. Cena do uzgodnienia, tel. 725 147 283, 667 909 102.
Działka(11) budowlana o powierzchni
16 arów z przeznaczeniem na zabudowę mieszkalną z usługami nieuciążliwymi w Szcztkowicach w atrakcyjnej i
spokojnej okolicy, wjazd z drogi asfaltowe i polnej oraz trzy działki 10 arowe
pod zabudowę mieszkalną, tel. 71 312
34 31 lub 699 991 561.
działka(10) budowlana, 23 ary, uzbrojona, woda, prąd, Świętoszyn k. Milicza, tel. 725 164 045.
Działka(10) budowlana w Szczytkowicach. PILNIE - Sprzedam. Atrakcyjna
cena, tel. 607 509 400.
kupię
działkę ogrodową(14) zapłacę
odstępne za działkę ogrodową przy ul.
Milickiej, tel. 535 187 321.
działka(13) budowlaną w Trzebnicy
lub Raszowie lub w Świątnikach od 12
do 20 arów, tel. 508 178 045.
mieszkanie(08) małe w centrum
Trzebnicy na parterze, tel. 727 408 181.
ZAMIENIĘ

DZIAŁKI(13) budowlane 6 o powierzchni od 10-18 a. w RADZIĄDZU, 30 zł
m², tel 696 625 552.

działka(14) budowlaną w Wołowie
39 arów na podobna lub mniejsza w
Trzebnicy, tel. 781 154 238.
domy(08) 2 sztuki na wsi, na działce 18
arowej – w rozliczeniu mieszkanie 2
pokojowe do I piętra w Trzebnicy. Tel.
71 312 89 15.
Poszukuję do wynajęcia
dwupokojowego,
mieszkania(15)
umeblowanego w Trzebnicy. Wynajmę
od października. Tel. 508 481 371.

GARAŻ(15) szukam pilnie garażu do
wynajęcia w Trzebnicy, tel. 724 250 307.
dom(10) lub mieszkanie z dostępem do
ogródka w Trzebnicy. Tel. 502 246 228.
Mam do wynajęcia
Mieszkanie(17) do wynajęcia w
Trzebnicy - 33m2. , 700 zł + opłaty, tel.
535 998 558
pół domu(17) 65m w Trzebnicy z
osobnym wejściem z wszystkimi mediami, umeblowane, tel. 609 871 110.
mieszkanie(16) spółdzielcze w centrum
Trzebnicy, 3 pokoje. tel. 501 307 080.
mieszkanie(16) 2-pokojowe, 48m2, w
Trzebnicy, tel. 697 482 455.
mieszkanie(15) 2-pokojowe, lokalizacja: Trzebnica, Rynek, tel. 698 659 782,
600 610 146.
mieszkanie(14) dwupokojowe 42m2, w
Trzebnicy, tel. 71 74 03 473, 601 776 553.
Kawalerkę(13) w centrum Trzebnicy,
34m², umeblowana. 700 zł + media, od
zaraz, tel. 722 385 938.
mieszkanie(11) do zamieszkania lub
na biuro o pow. 45 m2, kuchnia, pokój,
łazienka - w zamian za proste roboty wykończeniowe w tym budynku i
mieszkaniu, blisko Trzebnicy ok 6 km,
tel. 792 900 634.
mieszkanie(11) pojedynka w Trzebnicy od zaraz. tel. 669 526 136.
pole(10) wydzierżawię 2,2 ha z ośmioma tunelami metalowymi. Ogrodzone z
nawodnieniem – linie kroplujące + kapilary. Woda z 2 stawów. tel. 664 024 722.
garaż(10) Trzebnica, ul. Żołnierzy
Września, tel. 533 533 288.
mieszkanie(10) w Trzebnicy przy ul.
Prusickiej, 2 pokoje+salon+2 duże balkony, o pow. 70m2, częściowo umeblowane (kuchnia, łazienka) - możliwość
grillowania. tel. 502 616 533.
łąka(09) wydzierżawię 1,5 ha łąki w
miejscowości Małuszyn, tel. 726 009 831.
działka(09) wydzierżawię 5 arową
kategorii III (3), klasy A pod uprawę, w
Nowym Dworze. Cena do negocjacji,
tel. 604 923 728.
lokal(13) użytkowy w Trzebnicy przy
ul. Św. Jadwigi, 70m², pod gabinet lekarski, sklep, działalność usługową,
tel. 609 000 201.
lokal(13) handlowy 37m², ul. H. Pobożnego, tel. 514 399 495, 71 312 40 28.
lokal(13) użytkowy na ul.Daszyńskiego, bardzo dobra cena i lokalizacja.
30m². Stan idealny, tel. 505 690 455.

dam pracę
specjalista ds. Reklamy(17) Zatrudnimy stacjonarnego specjalistę ds.
reklamy. CV proszę przesyłać na adres:
pracatrzebnica@slowowroclawian.pl.
tel. 884 990 553.
budowlaniec(16) Zatrudnię do prac
wykończeniowych, gładzie, malowanie,
tel. 602 825 178.
SPRZEDAWCA(15) Zatrudnię osobę do
pracy w kawiarnio-cukierni w weekendy. Niewymagane doświadczenie, tel.
603 262 837.
opiekA nad dzieckiem(15) Poszukuję Pani z Trzebnicy do od pn. do pt.
około 5 godz. dziennie, tel. 511 944 197.
Barman / Barmanka(14) w Lokalach „Zmierz”, „Zaćmienie”, „Stacja
PUB” w Trzebnicy, tel. 786 267 575.
SPRZEDAWCA(14) przyjmiemy praktykana do salonu meblowego w zawodzie sprzedawca. ul wrocławska 3,
trzebnica, tel. 717 142 456.
Doradca biznesowy(14) Lokalny
Informator Teleadresowy poszukuje osób do sprzedaży nowoczesnych
form promocji firm, instytucji, lekarzy.
Zapytania i CV na e-mail: wozniakiewicz.d@kcof.pl, tel. 535 089 888.
KREŚLARZ / KONSTRUKTOR(13) projektowanie maszyn i urządzeń, przygotowywanie dokumentacji technicznej;
mile widziane wyższe wykształcenie i
doświadczenie; mailowo: praca@brokelmann.pl, tel. 71 38 42 584.
fryzjer(13) zatrudnię fryzjera/fryzjerkę z pasją i chęcią do rozwijania sie, tel.
605 993 232.
SPAWACZ(13) MIG/TIG: praca dwuzmianowa przy spawaniu konstrukcji
stalowych w Miliczu; atrakcyjny system wynagradzania, umowa o pracę,
benefity pozapłacowe; mile widziane
doświadczenie i uprawnienia spawalnicze; kontakt mailowy: b.masalska@brokelmann.pl tel. 71 38 42 584 wew. 211.
pomocnik budowlanY(13) Pensja wypłacana co tydzień. Kontakt:

500 266 161.
kosmetyczkę(12) z doświadczeniem
do salonu UZURI w Trzebnicy. tel. 502
411 910.
kierowca(12) Pizzeria Palermo zatrudni na pełen etat kierowcę do rozwozu pizzy, elastyczny grafik godzin
pracy. tel. 509 617 118.
kasjer / sprzedawca(12) DINO
poszukuje - kasjera - sprzedawcy,
Oborniki Śląskie, tel. 512 150 069.

SZUKAM PRACY
Pomoc(17) przy przeprowadzkach, na
działce, wszelkie prace domowe, tel.
721 934 435.
SPECJALISTA BHP(16) pełna opieka
firm. tanio, tel. 604 506 380.
posprzątam(15) umyję okna, tel. 782
384 505.
kierowca(15) lub w innym charakterze, posiadam prawo jazdy kat. B tel.
662 531 557.
Opiekunka żłobkowa(15) lub pomoc nauczyciela poszukuje pracy: w
żłobku, przedszkolu lub prywatnie.
Posiadam doświadczenie w opiece nad
dziećmi .Bardzo lubię opiekować się
dziećmi. Praca z dziećmi sprawia mi
radość. Jestem po kursie: opiekunek
żłobkowych i w klubie malucha oraz
wychowawców kolonijnych. Jestem
zainteresowana pracą od poniedziałku
do piątku w godz. od 630 do 1630, tel.
667 131 413
sprzątanie(13) Szukam pracy solidne sprzątanie domów, tel. 510 77 38 25.
opiekunka(13) szukam pracy w
Trzebnicy jako opiekunka do dziecka w
wieku od 2 do 5 lat lub jako pomoc nauczyciela w przedszkolu. Interesuje mnie
praca do godziny 17, tel. 664 949 993.
Nadzór budowlany(13) w charakterze kierownika budowy, inspektora
nadzoru, tel. 609 577 122.
Kierownik budowy(13) nadzory
nad budowami, tel. 601 964 370.

KOREPETYCJE
Matematyka(15) Liceum poziom
rozszerzony i podstawowy, gimnazjum, podstawówka. Przygotowanie
do matury. Dojeżdżam do ucznia, tel.
603 548 603.
Fizyka(15) Liceum, gimnazjum. Podstawa i rozszerzenie. Przygotowanie do
matury. Dojeżdżam do ucznia, tel. 607
038 803.
Anielski(14) Udzielę korepetycji z
języka angielskiego na terenie Trzebnicy i okolic. Dojeżdżam do uczniów,
oferuję atrakcyjne stawki, dzwonić po
godzinie 17. tel. 791 682 479.
MATEMATYKA(14) matura, liceum,
gimnazjum, tel. 606 543 606.
Gitara(14) nauka gry na gitarze w
Moim Studio Gitary, nabędziesz wiedzę i umiejętności w cenie już od 35
zł za godz. , nauka na wszystkich poziomach od początkującego – po mistrzowski. Trzebnica ul. 1 –go Maja
Studio Gitary Tomasz Śliwak-Orlicki,
tel. 601 186 547.
język angielski(13) Studentka filologii angielskiej udzieli korepetycji na
poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Przygotuje do testów i egzaminów.
Zapisy we wrześniu, tel. 512 087 650.

MOTO / BUDOWLANE / AGD
Spr ze dam
TOYOTA(17) Toyota Corolla E12 2003
1.6 110KM, kupiony w polskim salonie
i cały czas w posiadaniu 1 właściciela,
auto serwisowane regularnie w autoryzowanych serwisach Toyoty, przebieg
232 tys.km. garażowany, bezwypadkowy. Cena 13 500 zł, tel. 607 842 771.

FORD(17) Fiesta, rok 1997, benzyna, silnik 1,1, przebieg 150 tyś. km., stan bardzo dobry, cena 2200 zł, do negocjacji,
tel. 695 635 699.
VOLKSWAGEN(17) PASSAT KOMBI
2004 Rok B5 FL 1.9 TDI 101 KM. Wymieniłem wszystkie części eksploatacyjne. Samochód jest zadbany, ekonomiczny i dynamiczny. Cena 13.500 zł

do negocjacji, tel. 609 871 110.
Ford(16) Fiesta 1997r. przebieg 200 000
km, 1,4 benzyna, klimatyzacja, cena
2500 zł do negocjacji Trzebnica, tel. 695
572 672.
RENAULT(16) ESPACE 1994, benzyna +
gaz, jeżdżący, ubezpieczony, aktualny
przegląd, dodatkowo wszystkie części,
oprócz nadwozia, cena 6000 zł, tel. 601
701 865.
Renault(16) CLIO, rok prod. 2006, poj.
1149, Benzyna Gaz, sprawny, przegląd,
ubezieczony. Cena do uzgodnienia, tel.
601 701 865.
Renault(15) Espace 3.0 dti, rok produkcji 2003, bogata wersja wyposażenia, tel.
793 605 058, 791 952 292.
garaż(15) blaszany za 1200,00 zł. Ujeździec Wielki, tel. 600 816 852.
garaż(14) w centrum Trzebnicy ul.
GŁOWACKIEGO, tel. 693 877 670.
Ciągnik(14) Ursus C-360, Kultywator,
cena do uzgodnienia, tel. 602 526 057.
skoda(13) octavia II elegance, rok 2008
diesel 1,9 TDI, pełne wyposażenie,
nawigacja wbudowana, skórzana tapicerka, alufelgi, czarny metalic, ksiązka
serwisowa.kpl. opn zimowych – nowy
.Cena 25 000 zł, tel 882 788 930, 668
468 162.
wóz konny(13) przystosowany do ciągnika , Ujeździec Wielki, tel. 668 30 21 27.
Iveco(14) Dayli Bus blaszak biały rok
prod 2007, pierwszy właściciel cena do
uzgodnienia, tel. 601 764 525.
Iveco(14) Dayli biały plandeka na 10ep
rok prod 2005, pierwszy właściciel,
cena do uzgodnienia, tel. 601 764 525.
przyczepa samochodowa(12)
sprowadzona z Niemiec. tel. 505 83 80 73.
silnik(14) elektryczny 11 KW 2800
obrotów, cena do uzgodnienia, tel. 602
526 057.
felgi(13) z oponami 15, letnie 195 x
65 firmy PIRELLI, 2-letnie; 2 zestawy
naprawcze samochodowe oryginalne
do opon – pasują do kilku marek samochodowych. Po godz. 17-tej, tel. 601
622 703.
karcher(17) 2 sztuki, Model 595, tel.
505 838 073.
klamki(16) mosiężne, złote, nowe, włoskie, kpl. 60 zł, tel. 660 440 377.
ościeżnice(16) drewniane, stałe, białe,
nowe, kpl 65 zł, tel. 660 440 377.
kostka(15) betonowa (prostokąt) 8 cm
grubości, z rozbiórki, w bardzo dobrym stanie, 29 m2, cena 15 zł / m2, tel. 505 838 073.
karcher(15) myjka wodna, , model
585, cena 330 zł, stan bardzo dobry, tel.
505 838 073.
glebogryzarka(14) z funkcją orania firma Oleo-Mat na gwarancji, tel.
781 154 238.
schody(14) używane wewnętrzne
podwieszane, metalowe, z wylanymi
betonowymi stopnicami + balustrady,
2,5 m wysokości, tel. 665 805 868.
grzejniki(14) 5 sztuk po 10 żeberek
każde, tel. 668 302 127.
wyposażenie sklepu(13) z towarem jesienno - zimowym. Odzież
używana z Angli, dziecięca, sklep Baby
Cool, tel. 505 690 455.
sortownik (13) do ziemniaków Ujeździec Wielki. Tel. 668 30 21 27.
zbiorniki(13) na olej opałowy/1600l/
2 sztuki, 350 zł sztk - tel. 71 312 32 95.
Piec(13) gazowy CO „Vaillant” 28 KW,
dwu-funkcyjny, wiszący, sprawny.
Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.
Pompa CO(13) typ PCO-25, Oborniki
Śląskie, tel. 605 365 312.
Umywalka(13) 60x60. Oborniki Śląskie , tel. 605 365 312.
Blacho-dachówka(12)
firmy
BACHDOM PLUS model PERLA
PLUS ponad 52 metry kwadratowe
18 zł m2. Blacha jest nowa nigdy nie
montowana. Możliwość zakupu dowolnej ilości. Posiadam 3 rożne długości (szerokość modułu 1150mm) 4szt.
po 5,60mb, 3szt. po 5,05mb, 2szt. po
3,90mb MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU, tel. 609 274 530.

Miska ustępowa(13) stojąca „Koło”
typ warszawski (nowa) Oborniki Śląskie , tel. 605 365 312.

45
piec(12) używany gazowy Vajland do
naprawy. tel. 781 154 238.
grzejnik(12) żeliwny 10 żeberek - tel
781 154 238.
stemple budowlane(12) 200 sztuk
stempli sosnowych. tel. 505 838 073.
karcher(12) myjka model 495, 20 barów ciśnienie. tel. 505 838 073.
EKSPRES DO KAWY(14) Nowy nieużywany marki „Italico” na kapsułki,
idealny na prezent, cena 100 zł, tel. 605
113 822.
gazówka(13) z elektrycznym termoobiegiem, 3 lata, w bardzo dobrym stanie, szer. 53 cm, tel. 669 399 567.
pralka(13) Whirlpool - sprawną,
otwieraną z góry, tel. 502 244 871.

od 0-13 kg. Cena 500zł, tel. 661 153 813.

Fotel(17) rozkładany. Cena do uzgodnienia, tel. 502 244 871.

SPRZEDAM

wózek(13) w bardzo dobrym stanie
(używany 1 rok). Model: Jumper X 3w1
firmy Tako. W skład wchodzą: gondola, spacerówka, fotelik samochodowy
(bez kolizji), folia przeciwdeszczowa
na wózek, moskitiera na fotelik, torba.
Kolor: czarno-czerwony. Cena 600zł
do negocjacji, tel. 506 352 295.
wózek(13) 3w1 (gondola, spacerówka,
fotelik 0-10kg ), model arte 3 alu polskiej
firmy adbore, turkus z grafitem, bardzo
lekki, nie posiada uszkodzeń, na gwarancji jeszcze około 15 miesięcy, folia,
parasol, torba, koszt nowego ok. 1400zł
– obecna cena 850zł, tel. 505 239 816.

MEBLE(16) kolekcji Vox cena 1500 zł: regał, komoda, lustro, dwie półki i szafka
pod telewizor, tel. 607 575 424.

LAMPkA(15) nocna z mosiężną podstawą. Cena 110 zł. tel. 732 244 683.

lodówka(12) chłodziarko - zamrażarka, firmy LG, bez szronowa, bardzo
mało używana, kolor metalic, wys.
175 cm, szer 60, gł 60. Wartość 2 tyś zł,
sprzedam za 500 zł, tel. 601 622 473.
ekspres do kawy(12) Philipsa z wyświetlaczem, cena 100 zł. tel. 505 83 80 73.

ROWERY / WÓZKI
Spr zedam
wózek(17) MAXI COSI Mura - używany w stanie bardzo dobrym, 3 w
1 - kompletny: fotelik samochodowy,
gondola i siedzisko. Cena: 850 PLN, do
obejrzenia w Trzebnicy, tel. 515 088 018.

HOBBY / ROŚLINY

Fotelik(13) samochodowy MAXI
COSI Cabriofix 0-13kg + gratis ŚPIWOREK cena 210,00zł, tel. 661 167 610.

RTV / MEBLE / RÓŻNE

LAMPkA(15) nocna z mosiężną podstawą. Cena 80 zł. tel. 732244683.

meble(13) w skład wchodzi łóżko komoda, szafa i regał. Meble są w idealnym stanie, jedynie w regale jedna szuflada jest źle dokręcona, tel. 693 280 762.

biurko(13) kolor o mahoń – 50 zł, tel
601 622 703.
szafka(13) nocna, może być na przedpokój 60x35x53, tel. 502 244 871.

tapczan(13) rozkładany niebieski
wym. 190 x 150; cena 200 zł, tel. 601
622 703.
pufy(13) dwie, kwadratowe– kolor brąz
z miodem, gratis trzy poduszki – nie
zniszczone, nie poplamione, otwierane, cena 70zł, tel. 505 2239 816.

Kosze(17) do koszykówki metalowe,
tel. 601 701 865.
Jamniki(16) 10-cio tygodniowe, brązowe, cena 450 zł / sztukę. Rawicz, tel. 784
627 695.
Siatki bramkowe(16) duże, do piłki
nożnej, 2 szt., prawie nowe, cena 400 zł;
słupy z koszami do piłki koszykowej, 2
szt., 1500 zł, tel. 601 701 865.
Pianino(16) Legnica, model 100 D, w
dobrym stanie /do strojenia/ idealne do
nauki gry. Cena okazyjna 1450 zł . Transport we własnym zakresie. Wrocław, tel.
792 316 888.

prosięta(15) 8 sztuk, Żmigród, Sanie,
tel. 603 094 025.
AKWARIUM(14) 200 L (100 x 40 x 50)
z pokrywą, oświetleniem + filtr zewnętrzny JBL cristal profi 250, tło
strukturalne, napowietrzacz, grzałka,
korzenie dekoracyjne itp. cena 700 zł,
tel. 693 280 780.
tona pszenicy(13) ponad ozimej poworkowanej po 50 kg i 25kg, Okolice
Trzebnicy, tel. 609 279 119, 71 312 34 79.
owczarki(13) niemieckie długowłose,
700 zł / sztukę, tel. 784 627 695.
jamniki(13) miniaturowe brązowe,
cena 500 zł / sztukę, tel. 784 627 695.
fisharmonia(13) niemiecką 1840r,
tel. 883 433 493.

Stolik kawowy(15) Black Red &
White. Wymiary 68 x 68 x 44. Stan bardzo dobry. Cena 100zł., tel. 602 880 583.

Spr ze dam

rower(17) “bus”, tel 505 838 073.
Wózek(17) spacerowy różowo - szary.
przednie koła skrętne z możliwością
blokady, składany podnóżek, wózek
rozkładany do pozycji leżenia, lekki,
pojemny kosz, z tyłu kieszeń, regulowana rączka, folia przeciwdeszczowa i
osłona na nóżki nieużywane, pasy bezpieczeństwa. Łatwy w składaniu. Używany przez jedno dziecko. Cena 100 zł
Trzebnica, tel. 662 985 912.

moto-rower(15) Simson 551, rok
prod. 1985, 4 biegowy, ważny przegląd
i OC, cena 1550 zł, tel. 697 614 575.
rower(15) treking, firmy BULLS, rozmiar koła 28,, stan idealny, cena 1200
zł, tel. 505 838 073.
kask(14) motorowo-crossowy, cena 80
zł, tel. 693 79 01 06.

nawigacja(17) Tom Tom , bardzo
mało używana, tel. 505 838 073.
telewizor(17) płaski, 20 cali, ledowy,
tel. 505 838 073.
Telefon(16) Samsung Galaxy Trend,
dotykowy, gwarancja do II/2016 w komplecie ładowarka,słuchawki. Cena 250
zł., tel. 603 603 231.
MEBLE(14) do gabinetu lekarskiego:
szafki, biuro i zlewozmywak z zabudową, tel. 607 636 024.
telewizor(15) kolorowy, płaski, 21
cali, HDMI, cena 230 zł, tel. 505 838 073.
WIEŻA(14) Panasonic z głośnikami HF
stereo na płyty DVD i kasety magnetofonowe. Cena 150 zł, tel. 798 267 177.
UPS(13) zasilacz awaryjny Ares 350
Model: FTP 350-01. Producent Fideltronik. Stan bardzo dobry. Płyta i instrukcja obsługi. Cena 250 zł, tel. 507
566 594.

Meble(14) zestaw mebli z BRW cena ok
1300 zł.,tel. 693 790 106.

Dekoder(13) tv ferguson na kartę,
cena 200 zł, tel. 731 181 454.

wózek(13) dziecięcy 3w1 Roan Marita: W zestawie jest głęboka gondola,
spacerówka z możliwością montażu
przodem lub tyłem do kierunku jazdy
oraz fotelik do samochodu .Wszystko
z osłonkami na nóżki i budkami,duży
koszyk wieszany pod wózkiem oraz
torba,regulowana wysokość rączki.
Wózek ma wygodne, duże pompowane koła które świetnie się sprawdzają
nawet na najbardziej nierównych powierzchniach. Fotelik przeznaczony

materac(17) przeciwodleżynowy - na
gwarancji! Tel 502 244 871.
Fotele(17) 2 sztuki z ławą, stan bdb,
używane rok czasu, cena do uzgodnienia, tel. 669 399 567.
narożnik(17) eko skora .Cena do
uzgodnienia, tel. 502 244 871.

Łóżko(13) z Ikea stan b. dobry z materacami i baldachimem, Cena 200 zł, tel.
793 582 429.
Meble(13) młodzieżowe z biurkiem,
kolor czarno-szary, stan bardzo dobry,
cena 490 zł, tel. 601 622 703.
meble(13) meblościanka, łóżko, komodę, szafę i mniejsza szafę oraz fotel
(rozkładany, różowy), meblościanka
oraz szafy są w idealnym stanie zaś komoda posiada mała wadę (jedna szuflada nie trzyma sie dobrze) co oczywiście nie jest problemem ponieważ
można ją dokręcić, tel. 693 280 762.

stolik(13) czarny pod RTV – 100 zł,
tel. 601 622 703.
biurko(13) szkolne – imitacja drewna,
beżowe, standardowe wymiary, szuflada, szafka, wysuwana szuflada na
klawiaturę, cena 40 zł, tel. 505 239 816.
Fotel(13) klubowy lata 60. DESIGN
PRL, 2 szt. Carmen cena 100zł, tel. 697
708 731.

lustro(13) okrągłe, średnica 54 cm,
stan bardzo dobry. Cena do nieuzgodnienia, tel. 502 244 871.
lampa(13) 1950 r, tel. 883 433 493.

komoda(12) dębową-antyk wym.
210x60x100 cena 800zł, tel. 603 758 782.
meblE(13) do pokoju dziennego /Zielonogórskie Fabryki Mebli/, dębowe,
stylowe: 3 regały 86x180 cm, 2 regały
47x180 cm, sekretarzyk, jeden regał z
zegarem, cena 1550 zł, tel. 798 267 177.

śliwki(13) smaczne z własnego sadu.
Świetnie nadają się do jedzenia na surowo, na przetwory, a także do deserów,
ciast i mrożenia. Cena w zależności od
wielkości zamówienia i odmiany: od
1 zł do 5 zł/kg. Okolice Trzebnicy, tel.
693 037 294.

króliki(13) do dalszego chowu. tel. 721
900 693.
drzewko szczęścia(13) duże ok.
1m wys. i 4 mniejsze - bardzo ładne,
tel. 502 244 871.

prosięta(13) 11 sztuk, tel. 71 312 35 02,
669 414 410.
obraz(13) olej na płótnie 1978 r, tel. 883
433 493.
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obraz(13) Karol Lin olej na płótnie
1950 r, tel. 883 433 493.

UBRANIA
SPRZEDAM
ŚNIEGOWCE(17) SZARO-RÓŻOWE dla
Dziewczynki firmy VEMONT, r. 25, dł.
wkładki ok. 16,3 cm, stan b. dobry, brak
dziur, pęknięć i podarć, posiadają normalne ślady użytkowania, cena 45 zł, tel.
509 607 667.

grafika(13) 1847r, tel. 883 433 493.

kasetka(13) Metalowa TANIO na
bilon sejf na pieniądze + wkład gratis,
bez klucza cena 20,0zł, tel. 697 708 731.

namiot(12) 3 osobowy z tropikiem, tel
781 154 238.
króliki(12) do dalszego chowu, tel.
721 900 693.

LEW EDUKACYJNY(16) muzyczny śpiewa i mówi po angielsku od 6m-ca, stan
j. nowy, idealny na prezent, cena 25 zł,
tel. 509 607 667.

trampolinA(13) średnica 137 cm, z
siatką ochronną. Trampolina używana,
w stanie dobrym. Drobne ślady zużycia.
Częściowo złożona (podstawa z naciągniętą matą). Według instrukcji maksymalna waga użytkownika 40 kg, wzrost
100 cm, wiek 6 lat. Cena 150 zł, tel. 784
445 556.
lampa(13) plafon „Pszczółki”, w komplecie dwa kinkiety ścienne. Stan bardzo dobry, tel. 605 606 882.

AKCESORIA DLA DZIECI
SPRZEDAM
Kołderka(16) poduszka, materac,
poszewki, prześcieradło - 120x60cm.
Trzebnica, tel. 696 095 446.

Namiot(16) domek dla dzieci do zabaw
w ogrodzie i w domu. Namiot używany,
niezniszczony, w wyposażeniu z plastikowymi piłeczkami. Wymiary: długość
90 cm, szerokość 85 cm, wysokość 105
cm. Cena 50 zł., tel.505 526 895.

stolik(13) Lack, biały połysk wraz z
krzesełkiem, tel. 605 606 882.

stojak(13)na wanienkę dziecięcą, biały, stabilny, wanienka niebieska gratis!
Cena 45zł, tel. 505 239 816.

Chodzik(13) bardzo tanio: czterokołowy, składany, z hamulcami. Oborniki
Śląskie, tel. 605 365 312.
przewijak(13) na łóżeczko o standardowych wymiarach – nowy, nie używany – 30zł, tel. 505 239 816.

PCHACZ(16) CHODZIK HELLO KITTY:
Stan bdb. Chodzik posiada edukacyjny
panel grający z przyciskami, sorterem i
ruchomą książeczką. Ślady użytkowania
widoczne jedynie na klockach. Cena 40
zł., tel. 694 230 871.

sukienka(13) elegancka do pracy, na
uroczystość rodzinną w rozmiarze 44.
Raz miałam ją na sobie. Cena 50zł, tel.
664 949 993.
BUTY(14) PUMY, roz. 41, cena 100 zł;
buty convers krótkie czarne, roz. 40,
cena 90 zł, tel. 693 280 762.

Kurtka(17) Polarowa, przejściowa,
jesień/wiosna, marki TU fioletowa w
kropki, zapinana na guziki, rozmiar 3-4
lata/98-104 cm, stan b. dobry, brak dziur
i podarć, cena 16 zł, tel. 509 607 667.

spodnie(13) ciążowe, sztruks, rozm3638, wzrost 168-170 cm, regulacja w
ramiączkach i po bokach (guziki).
Spodnie rosną razem z mamą (można
nosić od 6tego do 9tego miesiąca ciąży).
Cena 40 zł, tel. 664 949 993.

BUTY(14) Airmax roz. 41, cena 130 zł;
buty cenvers wysokie ,ceglaste, cena 60
zł, tel. 693 280 762.

kożuch(17) damski czarny - Sprzedam
tanio - nowy, maszynę do szycia, pufy z
pojemnikami, ława fikuśna. Do zakupu upominek, tel. 601 198 984.
TRZEWIKI(16) czarne dla Dziewczynki,
r. 22, dł. wkładki ok. 13 cm, stan b. dobry, posiadają normalne ślady użytkowania, cena 15 zł, tel. 509 607 667.

UBRANKA(16) popielata sukienka
NEXT, brązowy sweterek narzutka, pomarańczowy sweterek, zielone
spodnie sztruksowe ocieplane polarem, rękawiczki C&A, rozmiary ciuszków 86-98 cm, cena za sztukę 7 zł,
ciuszki zadbane, brak dziur i podarć,
tel. 509 607 667.

kołderka(13) do łóżeczka, ciepła,
wym. 120x90 cm, stan bardzo dobry.
tel. 605 606 882.
Krzesełko(16) wysokie dla dziecka
IKEA ANTILOP z tacką. Krzesełko
używane, niezniszczone. Cena 40 zł.,
tel. 505 526 895.

KURTKA(16) ZIMOWA: dziewczęca firmy H&M rozmiar 3-4 lata (110). Stan
idealny Cena 40 zł. Polar gratis tel. 694
230 871.

KURTKA(16) ZIMOWA: dziewczęca firmy H&M rozmiar 3-4 lata (110). Stan
idealny. Cena 40 zł., tel. 694 230 871.

Koszule(14) spodnie do komunii, cena
15 zł/szt. tel. 693 790 106.

Buty(14) białe, roz. 38 cena 50 zł, tel. 693
790 106.

buty(13) CCC – sandały na obcasie, czarne z połyskiem, użyte jeden-dwa razy,
rozm. 36 – cena 15zł, tel. 505 239 816.

UBRANKA(14) futerko, płaszczyk, sukieneczki, kurteczki (wiek 6-12 miesięcy) itd. tel. 693 790 106.

kupię

dres(14) PUMA 100zł, tel. 693 79 01 06.

Kurtka-żakiet(13) na lato i wczesną
jesień, rozm44, w zasadzie jak nowa bo
nieużywana. Cena 25zł, tel. 664 949 993.

rzutnik(16) „ANIA” lub „Jacek” wraz
z bajkami a także komiksy lat 80tych i
90tych., tel. 604 259 577.
koło(13) dojazdówkę roz. 15 na 5 śrub,
tel. 601 622 703.
motocykl(13) stary, WSK, KOMAR
itp, tel. 662 021 437.
ziemE(11) Przyjmę duże ilości Pawłów
Trzebnicki, tel. 724 139 552.
GARAŻ(11) w Trzebnicy przy ulicy Wałowej, tel. 693 221 881.
koryto(12) poniemieckie z czerwonego piaskowca tel. 503 032 094.
Koło młyńskie(13) lub żarno granitowe lub z piaskowca. Tel. 503 032 094.
Ziemię(14) Taczów Wielki, tel. 605 259 980.
ziemię i gruz(13) Brzezie, tel. 693 088
853.

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408
DĘBICA
KLEBER

OPONY UŻYWANE - PONAD 3 tys. SZTUK
OPONY NOWE W INTERNETOWYCH CENACH
SERWIS KÓŁ CIĘŻAROWYCH do 56”
PROSTOWANIE FELG
BĄCZEK(16) interaktywny zakupiony w
smyku firmy SMIKI + gratisy (gryzak i
piankowe klocki). Stan zabawki jest idealny jak nowy. Cena 40 zł. tel. 694 230 871.

Spódnica(13) rozm między 42 a 44, len
60%, śliczna, prezentuje się bardzo ładnie, zdjęcie tego nie oddaje. Cena 20zł,
tel. 664 949 993.
suknia ślubna(13) odcinana od biustu, w rozmiarze 36 (wzrost 170cm), w
kolorze klasycznym ecru. Sukienka w
stanie idealnym, francuskiej produkcji. Ma oddzielnie zakładane rękawki.
Dodatkowo do sukni: welon ecru, rękawiczki i zwiewny szal w tym kolorze.
Koszt całości 200zł, tel. 664 949 993.

Jesteśmy wyłącznym autoryzowanym serwisem
na powiat trzebnicki opon GT RADIAL I FALKEN
z darmowym ubezpieczeniem AC

195-65-15
155 zł
165 zł

205-55-16
205 zł
210 zł

MECHANIKA POJAZDOWA
NAPRAWY BIEŻĄCE
SERWIS KLIMATYZACJI
SPAWANIE ALU & INOX
GODZINY PRACY:

pon, czw 8-17

PIĄTEK 8-20 SOBOTA 8-14
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GABINET
KOSMETYCZNO FRYZJERSKI
kosmetyczka
tel. 731-060-242

- makijaż -stylizacja paznokci
- manicure i pedicure
- przedłużanie rzęs - depilacja
- endermologia -depilacja laserowa
- fotoodmładzanie
- zamykanie naczynek
- kosmetyka twarzy
zabiegi do każdego rodzaju cery
wykonywane na firmie kosmetycznej THALGO

Polecane zabiegi na jesień

- mezoterapia igłowa - stosowana
w leczeniu i profilaktyce, znacząco polepszając kondycję skóry
• twarz - wygładzenie zmarszczek
- odżywienie i regeneracja skóry
- poprawa owalu twarzy
- poprawa kolorytu o głębokie
nawilżenie
• ciało - redukcja tkanki tłuszczowej
- redukcja cellulitu
- zniwelowanie rozstępów
- modelowanie sylwetki
- złuszczanie chemiczne - na
bazie kwasu glikolowego, mlekowego, salicylowego lub trójchlorooctowego (TCA)

PREZENTY!!!
NA URODZINY, 18-stki, WIECZORY PANIEŃSKIE I KAWALERSKIE! ŚMIESZNE UPOMINKI, PREZENTY OKOLICZNOŚCIOWE
(Halloween, ozdoby Bożonarodzeniowe)
A także: maski, kostiumy, akcesoria i wiele
innych!!! Zapraszamy!!!

Sklep „E-papierosy” Ul. Witosa 16
(Stary Zegarmistrz obok Urzędu Miasta)

USŁUGI
ko pa r ko ładowarka
Mecalac
S przeda ż i
Montaż Szamb

tel.

605 331 903

Firma

oferuje

pn - pt 8:00 - 17:00
sob 8:00 - 14:00

domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien

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

mianie, odkurzanie szczotkowe, neutralizacja przykrych
zapachów, usuwanie gumy
do żucia, plasteliny itp.

WYKOŃCZENIOWE

Zygmunt z Tradycją
- malowanie
- gładzie
- regipsy
- obniżanie sufitów
- panele
- elektryka
- kostka brukowa, itp.

tel. 571 476 287

tel.

571-340-516

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

Miejsce

MAGAZYNY
LOKALE

na Twoją

fiszkę
reklamową

- BIUROWE
- USŁUGOWE
- SKLEPOWE

różne powierzchnie
korzystne ceny
Trzebnica, ul. 1 Maja 3

tel. 600

12,20 zł netto
15,00 zł brutto

086 517

atrakcyjne cenY!
SPRZEDAŻ WĘGLA

z polskiej kOmpanii węglowej
luzem lub
ORZECH
w workach
KOSTKA
EKOGROSZEK, MIAŁ
ważenie przy kliencie

KONKURENCYJNE CENY
PRZEZ CAŁY ROK
Transport gratis
na terenie Trzebnicy i okolic
ul. Piwniczna 12 teren wodnika
tel. 609-514-915

697-011-953

Firma

e-mail: firmablyskmn@wp.pl

laptopy

SCHODY

100 %

naprawa
z dojazdem
na miejsce

DREWNIANE

fachowo
i niedrogo
tel. 603 444 224

cena od 4,5 tyś. zł.

DĄB JESION
BUK SOSNA
tel.

602 728 266

Używane
Książki
przyjmę
wszystkie
rodzaje
Nie wyrzucaj,
odbiorę osobiście

tel. 693 689 678

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA

data wydania 23.10.2015

Trzebnica ul. Jędrzejowska 25

Bezpłatnie: dojazd, odpla-

883 38 03 96

Komputery

Nakład 10 000 egzemplarzy
NR 17 (82) / 2015

NOWO OTWARTY
WARSZTAT

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE

masaż tel. 723-079-909

26 Trzebnica

ANDiKAR

Firma świadczy usługi:

DO WYNAJĘCIA

ul. Kościelna

Maciej Nowak

naprawy bieżące
wulkanizacja

tapicerki
meblowej i samochodowej

USŁUGI

- 3 masaże częściowe ciała 120zł
- 5 masaży częściowych ciała 180 zł
- 5 masaży całego ciała 300zł
Oferujemy Vouchery upominkowe.

12,20 zł netto
15,00 zł brutto

796 060 595

dywanów wykładzin

i czyszczenie

pranietrzebnica.com.pl

KARNETY NA JESIEŃ

fiszkę
reklamową

tel.

Pranie

Paweł Madaliński
Skarszyn 48 Trzebnica

Masaże na jesień:
- masaż miodem
- masaż gorącą czekoladą
- masaż gorącymi kamieniami
- masaż leczniczy
- masaż pałeczkami bambusowymi
- masaż bańką chińską

na Twoją

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

fryzjer tel. 667-001-421

- strzyżenie damskie i męskie
- farbowanie - baleyage
- zabiegi regeneracyjne
- keratynowe prostowanie włosów
- trwała - styling - upięcia ślubne

Miejsce

MACHANIKA
samochodowa
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