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97. rocznica odzyskania niepodległości

Obchody Święta Niepodległości w Trzebnicy, rozpoczęły się od przemarszu spod Urzędu Miejskiego, na czele którego 
stanęli kombatanci, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz na czele z gospodarzem gminy – burmistrzem Mar-
kiem Długozimą. Nie zabrakło także przedstawicieli Starostwa Powiatowego oraz licznych delegacji ze szkół, zakła-
dów pracy i instrytucji.  11 Listopada był także dniem wręczenia odznaczeń zasłużonym kombatantom. 
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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

R E K L A M A

 W związku ze złożoną pe-
tycją obywatelską oraz innymi 
pismami w sprawie dotyczącej 
rozwiązania kontraktu z leka-
rzem Szpitala im. Św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy uprzejmie 
wyjaśniamy, że zarówno Sta-
rosta Powiatu Trzebnickiego, 
jak i Burmistrz Gminy Trzeb-
nica nie są organami, które 
w zakresie posiadanych kom-
petencji mogą decydować o za-
wieraniu lub rozwiązywaniu 
kontraktu z lekarzami Szpi-
tala im. Św. Jadwigi Śląskiej. 
Czynności takie winny być 
podejmowane zgodnie z obo-
wiązującym prawem, a odpo-
wiedzialnymi za nie jest dyrek-
cja szpitala.
 Z uwagi na fakt, że zarów-
no petycja, jak i inne pisma 
w tej sprawie zostały złożo-
ne na nasze ręce, czujemy się 
w obowiązku, aby dla dobra 
mieszkańców Powiatu Trzeb-
nickiego odpowiedzieć na 
składane prośby i zająć wspól-
ne stanowisko w sprawie.
 Szpital im. Św. Jadwigi Ślą-
skiej w Trzebnicy jest bez wąt-
pienia dobrem wspólnym nas 
wszystkich. Potrzeba uratowa-
nia naszej powiatowej chluby 
stała się podstawą zawiąza-
nia koalicji radnych z klubów 
Skuteczni dla Rozwoju Marka 

Długozimy oraz Prawa i Spra-
wiedliwości. Obecnie radni 
koalicyjni, a w ich imieniu Za-
rząd Powiatu Trzebnickiego, 
podejmują wszelkie starania, 
aby uratować przed bankruc-
twem naszą renomowaną pla-
cówkę. Przyjęcie programu na-
prawczego oraz pokrycie straty 
za 2014 r. to pierwsze kroki na 
długiej drodze do uratowania 
Szpitala. Poprzednie władze 
Powiatu, na czele z byłym Sta-
rostą Robertem Adachem oraz 
przy absolutnym braku zain-
teresowania byłego Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
a następnie posła Marka Ła-
pińskiego, doprowadziły do 
skrajnego zadłużenia szpita-
la. Ponad 32-milionowy dług 
szpitala uniemożliwia jego 
dalszą działalność. Zadłużony 
na ponad 30 milionów Powiat 
Trzebnicki, pomimo zgody 
Zarządu Powiatu oraz części 
radnych na spłatę istniejącego 
zadłużenia, nie jest w stanie 
samodzielnie przywrócić zdol-
ności finansowej placówki me-
dycznej będącej na skraju ban-
kructwa. Dlatego też z wielką 
uwagą i wzajemnym zrozu-
mieniem należy przychylić się 
do propozycji złożonej przez 
Gminę Trzebnica w sprawie 
przejęcia szpitala.
 Na propozycję Burmistrza 
Gminy Trzebnicy dotyczącą 
przejęcia szpitala zgodę wy-
raził już Zarząd Powiatu, któ-
ry uważa, tak jak większość 
mieszkańców lokalnej społecz-
ności oraz pracownicy szpitala, 
że szpital powinien nadal słu-
żyć przede wszystkim potrze-
bom naszych mieszkańców. 
Można alternatywnie oczeki-
wać na rozwiązania systemo-
we, które pozwolą oddłużyć 
szpitale powiatowe i zapewnić 
nowe warunki dla ich dzia-
łalności. Jednak takie rozwią-
zania, choć przez wszystkich 
oczekiwane, wymagają sze-
rokich zmian legislacyjnych, 

a co za tym idzie – trudnego 
do określenia czasu na ich 
przyjęcie i wdrożenie. Szpital 
w Trzebnicy nie może czekać 
aż tak długo. W przeciwnym 
razie zbankrutuje i przestanie 
istnieć, a wraz z nim zban-
krutuje Powiat Trzebnicki. 
Płynności finansowa to jeden 
z problemów, z którym bo-
ryka się nasz szpital. Drugim 
i bardzo istotnym jest sprawa 
zarządzania kadrą medycz-
ną i administracyjną. Tylko 
szanujący się i rozumiejący 
potrzebę głębokich zmian ze-
spół przejdzie przez trudny 
i bolesny program naprawczy. 
Każdy z mieszkańców pragnie 
być obsługiwany przez lekarzy, 
którzy oprócz wiedzy specja-
listycznej zaoferują właściwe, 
przez co godne, przyjęcie. Każ-
da renomowana placówka me-

dyczna winna posiadać leka-
rzy, którzy przynoszą jej sławę 
i gwarantują najwyższą jakość 
świadczonych usług. Rozwią-
zanie kontraktu z lekarzem, 
którego zasługi medyczne są 
niekwestionowane, zasługu-
je na szczególne rozpoznanie. 
Przed podjęciem tak trudnej 
decyzji należy rozważyć nie 
tylko podstawę merytoryczną 
jej podjęcia, ale i skutki dla za-
pewnienia dalszego sprawnego 

funkcjonowania szpitala.
 Zarząd Powiatu Trzebnic-
kiego w dniu 12 listopada 2015 
r. na posiedzeniu w obecno-
ści zaproszonego kierownic-
twa i przy naszej obecności, 
dokonał szczegółowego roz-
poznania sprawy. Za istotne 
uznano złożone na piśmie 
przez pacjentów oraz personel 
szpitala liczne skargi na dzia-
łalność lekarza. Przyjęto pi-
semne oświadczenia p.o. Dy-
rektora Szpitala Piotra Dytko 
w sprawie przyczyn rozwią-
zania kontraktu z doktorem 
n. med. Adamem Domana-
siewiczem oraz oświadczenie 
zastępcy dyrektora ds. lecznic-
twa Adama Chełmońskiego 
w sprawie zapewnienia cią-
głości pracy zespołu medycz-
nego po odejściu z pracy dr 
n. med. Adama Domanasie-
wicza. Zapoznano się również 
z niezgodną z prawem próbą 
wpływania na zapisy kontrak-
tu przez zwolnionego lekarza. 
Złożone oświadczenia oraz 
szczegółowe merytoryczne 
rozpoznanie złożonych skarg 
pozwalają  uznać przez nas 
decyzję o rozwiązaniu kon-
traktu za zasadną.
 

Z ubolewaniem przyjmuje-
my fakt rozgłosu medialnego 
wokół zaistniałej sytuacji. Za 
szczególnie nieetyczne uzna-
jemy działania Nowej Gazety 
Trzebnickiej oraz byłego posła 
Marka Łapińskiego i byłego 
starosty Roberta Adacha wraz 
z grupą radnych z PO i PSL. 
Granie na uczuciach i budo-
wanie własnego wizerunku 
w obliczu trudnej personalnej 
decyzji  zasługują na stanow-
cze słowa krytyki.
 Dr n. med. Adam Doma-
nasiewicz zasługuje na szacu-
nek za osiągnięcia medyczne. 
Przyczyny rozwiązania kon-
traktu dla dobra zarówno pana 
doktora, jak i szpitala powinny 
pozostać tylko i wyłącznie do 
wiadomości osób, których do-
tyczą. Szpital im. Św. Jadwigi 
Śląskiej nie powinien być miej-
scem medialnej nagonki. To 
szkodzi zarówno  szpitalowi, 
jak i osobom tam pracującym 
oraz obecnym i przyszłym 
pacjentom. Należy uczynić 
wszystko, aby uratować nasze 
wspólne dobro tak by mo-
gło swą jakością służyć nam 
wszystkim.

W sprAWIE sZpItAlA I rOZWIąZANIA lEkArskIEgO kONtrAktu

Waldemar Wysocki
Starosta Trzebnicki

Marek długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica 

 Złożone 
oświadczenia 

oraz szczegółowe 
merytoryczne 
rozpoznanie 

złożonych skarg 
pozwalają uznać 

przez nas decyzję 
o rozwiązaniu 

kontraktu 
za zasadną.

Z wyrazami szacunku
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Szanowni Państwo.
 Ostatnio na łamach wielu me-
diów, lokalnych jaki krajowych 
przewinął się temat zwolnienia 
Adama Domanasiewicza „ leka-
rza” zwolnionego dyscyplinarnie 
ze Szpitala Powiatowego w Trzeb-
nicy, za napaść i pobicie pacjenta.
W  większości tekstów i dyskusji 
przedstawia się go jako wybit-
nego specjalistę, a jednocześnie 
jako osobę delikatnie nazywając 
niekulturalną. Jedynie w jed-
nym z niedzielnych programów 
oglądałem wypowiedź Ministra 
Zdrowia. Profesor Zembala wy-
raził oczywiste stanowisko, że le-
karz nie może atakować fizycznie 
pacjenta i doprowadzać do sytu-
acji konfliktowych.
 Długo milczałem uważając, że 
sprawa jest odległa, nie zmieni 
istoty rzeczy, było minęło. Jednak 
życie czasami rozrywa stare rany 
poprzez taki incydent jaki się wy-
darzył w ostatnim czasie w trzeb-
nickim szpitalu. Wówczas należy 
odważnie z otwartą przyłbicą 
dać świadectwo prawdzie o czło-
wieku, który w niegodny sposób 
traktuje pacjentów, dostaje wła-
dzę nad człowiekiem, który jest 
w wyjątkowej często bezbronnej 
sytuacji spowodowanej chorobą, 
a nawet zbliżającą się śmiercią.  
Szanowni Państwo.
 Pragnę opowiedzieć zdarze-
nie, które dotknęło moją rodzinę 
10 lat temu, a dotyczyło mojego 
ojca Bronisława. Ojciec mój od 
dłuższego już czasu chorował 
i co jakiś czas musiał przecho-
dzić bolesne i coraz częstsze za-
biegi. Leczenie to prowadzone 
było w jednym z wrocławskich 
szpitali.  Czas krytyczny ze zdro-
wiem ojca zbliżał się  bardzo 
szybko. W tym momencie muszę 
wspomnieć, że moi rodzice mają 
czworo dzieci, dwóch moich braci 
jest lekarzami, w tym jeden jest 
chirurgiem, wtedy już z około 
15 letnim doświadczeniem. Brat 
uczestniczył w konsylium razem 
z lekarzami prowadzącymi ojca. 
Decyzja była niepomyślna, stan 
zdrowia załamywał się, a pacjent 
nie nadawał się do operacji, po 
prostu by jej nie przeżył. Lekarze 

stwierdzili, że medycyna nie jest 
wstanie nic więcej zrobić, ojciec 
umiera, a jedyne co można zro-
bić to zmniejszyć ból i cierpienie. 
Został wypisany do domu i tu 
zapewnialiśmy mu najlepsze wa-
runki.  Gdy natarczywy ból drę-
czył ojca postanowiliśmy poje-
chać po pomoc do trzebnickiego 
szpitala, środki przeciwbólowe, 
kroplówka, aby wzmocnić jego 
schorowane ciało. Niestety natra-
filiśmy na człowieka, który wtedy 
miał dyżur, nazywał się Adam 
Domanasiewicz, a jago słowa 
wyryły się w mojej pamięci i pa-
miętam je do dziś cyt. „trupa mi 
przywieźli, z Wrocławia żeby było 
na moje konto”. Moja matka, z za-
wodu położna wiele lat przepra-
cowała na oddziale położniczym 
w trzebnickim szpitalu, a wielu 
trzebniczan urodziło się z jej ręki, 
przyniosła historię choroby. Nie-
stety ów ignorant nie tylko nie 
chciał zapoznać się z dokumen-
tacją medyczną pacjenta, ale na-
wet nie chciał wysłuchać rodziny. 
Ojca położono na łóżku w izbie 
przyjęć, w napiętej i nerwowej at-
mosferze spowodowanej pokrzy-
kiwaniem a to na pacjenta a to na 
nas, że patrzymy co jest robione 
z ojcem, krzątają się speszone pie-
lęgniarki i młode osoby w białych 
kitlach, jak się później okazało 
stażystki. Pan i władca jest w swo-
im żywiole, arogancki, bezczelnie 
komentuje stan pacjenta i naszą 
obecność,  widać, że coraz bar-
dziej przeszkadzamy mu z matką. 
Zleca pielęgniarkom przygoto-
wanie pacjenta na badanie i wy-
chodzi. Po pewnym czasie, ok. 
3-5 min. woła na pielęgniarki cyt. 
„dawać mi tu tego żywego trupa”.  
Jesteśmy w szoku, niedowierzamy 
własnym uszom. Ojca przewożą 
do sali, do której nie mamy już 
wstępu. Po pewnym czasie z za 
drzwi słyszymy jego charczenie, 
krzyk, z sali ktoś wychodzi. Przez 
uchylone drzwi widzimy jak mu 
coś wkładają do gardła, cierpi, 
dwie osoby trzymają go, aby nie 
spadł z łóżka. Zakończył badanie. 
Napięcie nieco opada. Wychodzi, 
ON,  informując, że pacjent jest 
w ciężkim stanie, zleca podanie 

leków. Na odchodne mimocho-
dem rzuca cyt. „pewnie obsma-
rują mnie jutro w gazecie”. Tyle 
widzieliśmy „światowej sławy 
specjalistę”. Po pewnym czasie 
jedna z pielęgniarek po zakończe-
niu pracy przy ojcu, znajoma, wy-
raźnie zdeprymowana przeprasza 
nas za zachowanie „lekarza” – 
Zbyszek on się tak tylko popisuje 
przed stażystkami – próbuje go 
usprawiedliwiać. Matka jeszcze 
z czasów swojej pracy w szpitalu 
zna wielu lekarzy. Idzie z doku-
mentacją medyczną na chirurgię 
ogólną spotyka lekarza, który po 
wnikliwej analizie historii choro-
by potwierdza bardzo ciężki stan. 
Zabieramy ojca do domu. Trzy 
dni później ojciec umiera w domu 
w obecności rodziny. W pokoju 
jest skromny lekarz z pogoto-
wia, przyszedł wezwany, przecież 
mieszkamy koło pogotowia. Wie-
dział, że ojciec umiera i jest poza 
ludzką mocą. Zrobił co do niego 
należało, tylko tyle i aż tyle, do 
dziś nie wiem kim  był.
 Szanowni Państwo przepra-
szam, że epatowałem Państwa 
moją, naszą rodzinną tragedią, 
ale łączy się ona  z tym człowie-
kiem, z którym wielu ma do czy-
nienia i jak sądzę wielu ma nega-
tywne doświadczenia nie tylko 
interpersonalne, ale zapewne też 
medyczne.
 Na koniec zadaję pytanie do 
Zarządu Powiatu, do dyrektora 

szpitala, do pacjentów  – czy mu-
simy godzić się na takie zachowa-
nia pracownika szpitala, choćby 
był rzeczywiście światowej sławy 
specjalistą. Ja odpowiadam - nie, 
a od władz wręcz żądam aby za-
trudniały specjalistów, którzy są 
merytoryczni i potrafią zacho-
wać relacje z pacjentem w sposób 
ogólnie przyjęty w polskiej kultu-
rze.
 PS. Panie Zdybek, Panie Ko-
walski jesteście muzykami, bro-
nicie tego pożałowania godnego 
człowieka,  więc powiem Wam 
słowami mistrza, Czesława Nie-
mena – ulubionego piosenkarza 
mojego ojca – „Dziwny jest ten 
świat, gdzie jeszcze wciąż mieści 
się wiele zła. I dziwne jest to, że 
od tylu lat człowiekiem gardzi 
człowiek. Dziwny ten świat, świat 
ludzkich spraw, czasem aż wstyd 
przyznać się. A jednak często jest, 
że ktoś słowem złym zabija tak, 
jak nożem…” Nie, nie brońcie 
tego biednego człowieka, niech 
idzie swoją drogą. Nie warto. Nie 
ma ludzi niezastąpionych.
PPS. Chciałbym jeszcze zadać 
pytania retoryczne. Do przemy-
ślenia.
 Dziecko chodzi do szkoły. Czy 
godzicie się Państwo na to, aby 
nauczyciel krzyczał, szarpał, bił 
Wasze dziecko?
 Idziecie do pracy. Czy godzi-
cie się na to, aby pracodawca Was 
mobbingował?

 Idziecie drogą. Napada Was 
wysokiej klasy specjalista, zbój. 
Czy godzicie się na to?
 Idziecie do szpitala. Czy godzi-
cie się na to, aby nawet wysokiej 
klasy specjalista krzyczał na Was, 
pozwalał sobie na niewybredne 
żarty, pogardzał Wami?
 Na koniec postawię taką tezę 
co do Adama Domanasiewicza.
 Kontrakt w trzebnickim szpi-
talu nie został przedłużony. Jak 
sam o sobie mówi jest specjali-
stą wysokiej klasy. Zakładam, że 
tak jest. Nie ma straty. Przecież 
znajdzie pracę np. w prywatnej 
klinice, za granicą. Tam będzie 
traktował pacjentów z „buta” , 
w swoim stylu. Ciekaw jestem 
jak długo prywatny właściciel lub 
Anglicy, czy Niemcy tolerowaliby 
takie zachowanie? Ludzie, którzy 
przynoszą pieniądze nie pozwo-
liliby sobie na takie traktowanie. 
Właściciel prywatny wcześniej 
czy później podziękowałby takie-
mu lekarzowi za współpracę.
 Czyż nie przynosimy pienię-
dzy jeżeli idziemy do szpitala. 
Czy tylko dlatego, że jest publicz-
ny, pacjent ma być traktowany 
niegodnie? To wszystko zależy od 
ludzi.
 Rozumnym ludziom życzę 
zdrowia, bezkrytycznym sympa-
tykom refleksji nad postawami 
tego typu ludzi. 

Zbigniew Kuźma

Dziesięć lat później… 

Czytelnicy listy piszą...
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BRAK  PROWIZJI  ZA  UDZIELENIE  KREDYTU!  

TRZEBNICA  ul. ŚW. JADWIGI 6C
 GODZINY OTWARCIA

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

ŚRODKI CZYSTOŚCI, PAPIERY, RĘCZNIKI
CHEMIA I SŁODYCZE Z NIEMIEC

NAJTANIEJ W MIEŚCIE!
NADAWANIE  PRZESYŁEK KURIERSKICH

DOŁADOWANIE KART  

ŚWIAT CHEMII

DUCK ŻEL 
DO TOALET 
5w1

4 99 
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Miejsca parkingowe prawie gotowe
Trwają prace związane z budową nowych 
miejsc parkingowych przy blokach miesz-
czących się na ul. Ks. Wawrzyńca Bochen-
ka. Położony został już nowy chodnik, 
a teren parkingu jest obecnie wykładany 
kostką granitową. Dzięki tej inwestycji 
mieszkańcy zyskają osiem dodatkowych 
miejsc postoju. W ramach tego zadania, 
ciąg pieszy znajdujący się w podwórku 

wspomnianych bloków, zostanie ogrodzo-
ny, zamontowane zostaną również furtki. 
Jak mówią sami mieszkańcy, pozwoli to 
ochronić ten teren przed wandalami. - Je-
steśmy radzi, że burmistrz wywiązuje się 
ze swoich obietnic. Dziękujemy mu za to - 
podkreślają. 

[seb]

▶  Zarówno  miejsca parkingowe, jak i chodnik powstały dzięki konsultacjom miesz-
kańców bloków z burmistrzem Markiem Długozimą. Teren ten zostanie również 
ogrodzony, zamontowane będą również furtki.

▶ Dzięki tej inwestycji mieszkańcy zyskają osiem dodatkowych miejsc parkingowych.

▶ Trwają prace związane z położeniem kostki granitowej.▶ Chodnik, który powstał w podwórku bloków mieszczących się na ul. Bochenka jest 
wynikiem rozmów przeprowadzonych przez burmistrza Marka Długozimę z miesz-
kańcami.

autoryzowany dealer 

PELLET ENERGY
WĘGIEL tylko i wyłącznie 

z polskich kopalni 

SPRZEDAŻ  OPAŁU         BRYKIET            PELLET
–ORZECH /gruby/workowany     –KOSTKA      –MIAŁ /workowany      –GROSZEK     –EKO GROSZEK /workowany     

telefon   
664  024  722
606  413  592
662  232  081

godziny otwarcia

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

BILUsc

Szczytkowice 17
w  pobliżu Trzebnicy 
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sebastian  HaWRyliszyn

 Oprócz wspomnianego archi-
tekta udział w spotkaniu wzięli: 
Burmistrz Marek Długozima, 
Naczelnik Wydziału Promocji 
Jakub Szurkawski, Monika Bia-
łas z Wydziału Techniczno-In-
westycyjnego, Joanna Bębenek 
Naczelnik Wydziału Architektu-
ry i Urbanistyki, Katarzyna Sty-
perek z Wydziału Architektury 
i Urbanistyki oraz Paweł Ziem-
biński Naczelnik Wydziału Pozy-
skiwania Funduszy.
 Zgodnie z wcześniejszymi 
założeniami w obrębie Winnej 
Góry stworzony ma zostać Park 
Homo Erectusa, na którego tere-
nie, według wstępnych ustaleń, 
znajdzie się między innymi ścież-
ka dydaktyczna, punkt widoko-
wy, stanowisko edukacyjne oraz 
tematyczny plac zabaw. Wśród 
licznych pomysłów najciekawszy-

mi wydają się być również: moż-
liwość powstania ścianki wspi-
naczkowej, kolejka turystyczna 
obiegająca teren parku, tyrolka 
czy zjeżdżalnia grawitacyjna.
 Od kilku lat Gmina Trzeb-
nica dąży do wypracowania jak 
najlepszej strategii rozwoju tury-
stycznego Winnej Góry. - Mając 
na uwadze ogromny potencjał 
oraz walory historyczne i tury-
styczne Wzgórz Trzebnickich już 
wcześniej zaprosiłem do naszego 
miasta studentów, którzy również 
podjęli to wyzwanie. Powstało 
wiele ciekawych projektów, na 
których teraz bazujemy. Prowa-
dzimy również konsultacje spo-
łeczne związane z tym tematem 
– powiedział podczas ostatniego 
spotkania burmistrz Marek Dłu-
gozima.
 Kocia Góra w przyszłości ma 
być miejscem wyjątkowym na 
mapie Dolnego Śląska i stać się 
tym samym kolejnym walorem 
turystycznym naszej Gminy.

Winna Góra – koncepcja coraz klarowniejsza
We wtorek 17 listopada w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy 
odbyło się spotkanie będące kontynuacją rozmów zwią-
zanych z zagospodarowaniem Winnej „Kociej” Góry. Na 
poprzednim spotkaniu, które odbyło się 2 listopada, archi-
tekt Bartosz Żmuda z CREOPROJECT został poproszony 
o przygotowanie ogólnej koncepcji zagospodarowania te-
renu w oparciu o wcześniejsze projekty. W efekcie powsta-
ły pomysły oraz szkice, które zostały przedyskutowane 
podczas wtorkowej narady.

▶ Jeden z projektów zagospodarowania kociej góry.

▶ W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Marek Długozima, Naczelnik Wydziału Promocji Jakub Szur-
kawski, Monika Białas z Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Joanna Bębenek Naczelnik Wydziału 
Architektury i Urbanistyki, Katarzyna Styperek – z Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Paweł 
Ziembiński Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy oraz Bartosz Żmuda z CREOPROJECT.

Samorząd                   ◀
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Subiektywnym okiem 
gospodarza

 W dniu 12.11.2015 roku grupa 
radnych wybranych z list Plat-
formy Obywatelskiej i Razem 
w Powiecie (PSL) złożyła wniosek 
o zwołanie sesji Rady Powiatu 
Trzebnickiego,  podczas której 
chce doprowadzić do odwoła-
nia Starosty Powiatu Trzebnic-
kiego Waldemara Wysockiego. 
W uchwale w sprawie odwoła-
nia starosty wnioskodawcy nie 
podają jednak merytorycznego 
powodu, dla którego chcą od-
wołać obecnego starostę. O po-
wodach chęci odwołania staro-
sty radni opozycyjni informują 
w artykule „Trzebnica: PO chce 
odebrać władzę PIS. Nowym sta-
rostą Łapiński”, który ukazał się 
w internetowym wydaniu Gazety 
Wrocławskiej. W artykule tym 
czytamy: „Radni chcą zmienić 

władze powiatu, żeby umożliwić 
przejęcie szpitala w Trzebnicy 
przez Uniwersytecki Szpital Kli-
niczny z ul. Borowskiej. – Starosta 
trzebnicki sparaliżował działania 
związane z ratowaniem szpitala- 
uważa Robert Adach, radny PO.” 
Jako preferowanych przez rad-
nych opozycyjnych kandydatów 
na nowego starostę wymienia się 
byłego posła Marka Łapińskiego 
lub byłego wójta Jana Hurkota. 
 Zwoływanie sesji Rady Po-
wiatu Trzebnickiego z jedynym 
punktem dotyczącym odwoła-
nia Starosty w sytuacji, w której 
nie ma się wystarczającej liczby 
głosów do odwołania (potrzeba 
13 głosów, a opozycja dysponuje 
11 głosami) - jest niczym innym 
niż awanturą polityczną. Jest 
ona zdecydowanie nie na miej-
scu, szczególnie wobec wyzwań, 
przed którymi stoi aktualnie Po-
wiat Trzebnicki - obecnie ważą 
się bowiem losy powiatowego 
szpitala Św. Jadwigi Śląskiej, któ-
ry jest w bardzo złej sytuacji fi-
nansowej. Sytuacja ta pokazuje, 
że dla radnych opozycyjnych nie 
jest ważne rozwiązywanie proble-
mów powiatu, a liczy się dla nich 
jedynie przejęcie władzy dla wła-
dzy.  Nieporozumieniem są dla 
mnie spekulacje gazety na temat 
kandydowania na starostę byłego 
posła Marka Łapińskiego - nie jest 
on bowiem radnym powiatowym 
i nie ma mandatu społecznego do 
kierowania naszym powiatem. 

 Radni opozycyjni z PO i PSL 
są według mnie nieodpowie-
dzialni - zwołują sesję w sprawie 
odwołania Starosty nie mając 
większości do skutecznego od-
wołania - wprowadzają tym sa-
mym opinię publiczną w błąd. 
Na naszym ostatnim spotkaniu 
połączonych klubów radnych 
Marka Długozimy - Skuteczni 
dla Rozwoju oraz Prawa i Spra-
wiedliwości jednogłośnie zade-
klarowaliśmy, że nie poprzemy 
uchwały o odwołaniu Starosty. 
Naszym Starostą nadal jest Wal-
demar Wysocki. Nic nie wskazu-
je, żeby ktoś z naszych radnych 
chciał nas „zdradzić”, jak miało 
to miejsce w przypadku radnego 
Jana Hurkota, który dostał się 
do Rady Powiatu Trzebnickiego 
z mojego ugrupowania, dzięki 
mojemu poparciu.
 Zadziwił mnie również po-
wód dla którego radni opozycyj-
ni chcą odwołać urzędującego 
starostę Waldemara Wysockie-
go. Radny Robert Adach, były 
starosta informuje, że powodem 
tym jest chęć przekazania powia-
towego Szpitala im. Św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy na rzecz 
Uniwersyteckiego Szpitala Kli-
nicznego przy ul. Borowskiej we 
Wrocławiu. Uważam, że radny 
Robert Adach jest ostatnią osobą, 
która powinna wypowiadać się 
na temat ratowania trzebnickie-
go szpitala. Jako starosta Powia-
tu Trzebnickiego miał bowiem 
dwie kadencje - osiem - lat na 
ratowanie trzebnickiego szpitala, 
w tym na konsolidację z innymi 
podmiotami. Co w tym czasie 
zrobił Robert Adach dla powiato-
wego szpitala? - Doprowadził do 
zadłużenia tej najważniejszej dla 
mieszkańców naszego powiatu 
placówki medycznej do poziomu 
32 000 000 zł, co stawia trzeb-
nicki szpital na skraju przepaści. 

Również ówczesny marszałek 
województwa a następnie poseł, 
Marek Łapiński, mimo posiada-
nych wówczas możliwości, nie 
podjął się żadnej próby ratowania 
trzebnickiego szpitala. Gdyby nie 
zaniechania poprzednich władz, 
trzebnicki szpital nie musiał-
by dzisiaj szukać strategicznego 
partnera, który uratuje go przed 
bankructwem i zamknięciem. 
Takim partnerem jest według 
mnie Gmina Trzebnica, która 
zapewni że trzebnicki szpital 
służył będzie nadal społecz-

ności lokalnej. W tym prze-
konaniu utwierdza mnie wiele 
głosów poparcia z trzebnickich 
oraz wrocławskich środowisk 
medycznych, które kibicują mo-
jemu pomysłowi i przestrzegają 
przed oddaniem szpitala obcemu 
podmiotowi, który nie będzie 
musiał liczyć się z potrzebami 
leczniczymi naszych mieszkań-
ców. Były starosta Robert Adach 
niejednokrotnie wypowiadał się 

przeciwko konsolidacji Szpitala 
im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzeb-
nicy z Gminą Trzebnica. Z nie-
oficjalnych rozmów z radnymi 
opozycyjnymi wynika, że radny 
Adach boi się, że mógłbym po-
stawić trzebnicki szpital na nogi 
a tym samym byłby to kolejny 
sukces Burmistrza Gminy Trzeb-
nica. Moim zdaniem radny opo-
zycyjny Robert Adach tak mocno 
i jednoznacznie opowiada się za 
oddaniem trzebnickiego szpita-
la Uniwersyteckiemu Szpitalowi 
Klinicznemu we Wrocławiu, by 
lokalna opinia publiczna nie do-
wiedziała się o skali zaniedbań 
w szpitalu, jakich dopuścił się po-
przedni zarząd powiatu kierowa-
ny przez starostę Roberta Adacha. 
Podejrzenie to uprawdopodab-
nia fakt, że radny Robert Adach 
forsuje połączenie trzebnickiego 
szpitala z wrocławskim szpita-
lem nie znając nawet warunków, 
na których Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny we Wrocławiu byłby 
skłonny przejąć trzebnicki szpi-
tal. Radny Adach nie bierze nawet 
pod uwagę głosu mieszkańców 
tej sprawie, którzy w zdecydowa-
nej większości opowiadają się za 
przejęciem powiatowego szpitala 
przez Gminę Trzebnica. W inter-
netowej sondzie opublikowanej 
przez Nową Gazetę Trzebnicką 
(którą trudno podejrzewać o to, 
żeby mi sprzyjała) za przejęciem 
trzebnickiego szpitala przez 
Gminę Trzebnica opowiada się 
bowiem 55% głosujących, zaś za 
konsolidacją z Uniwersyteckim 
Szpitalem Klinicznym we Wro-
cławiu 26% głosujących. Z kolei 
w sondzie opublikowanej na stro-
nie Urzędu Miejskiego w Trzeb-
nicy ponad 80% osób biorących 
udział w głosowaniu opowiada 
się za przejęciem Szpitala im. Św. 
Jadwigi przez Gminę Trzebnica.     
 Nie jestem natomiast zasko-

czony spekulacjami Gazety Wro-
cławskiej na temat kandydatury 
byłego posła Marka Łapińskiego 
na starostę trzebnickiego. Zaraz 
po ostatnich wyborach samorzą-
dowych na starostę trzebnickie-
go z PO szykowana była bowiem 
osoba, która gotowa była odstąpić 
stanowisko starosty Markowi Ła-
pińskiemu, gdyby temu nie udało 
się dostać do parlamentu. Osta-
tecznie zamiary te pokrzyżowała 
utrata władzy w Powiecie Trzeb-
nickim przez koalicję PO-PSL. 
Tym bardziej po przegranych 
wyborach do parlamentu Marek 
Łapiński szuka dla siebie mięk-
kiego lądowania na eksponowa-
nym stanowisku, które ukoi jego 
ból po dotkliwej porażce. Jako 
przedstawiciel wewnątrzpartyj-
nej opozycji wobec władz dolno-
śląskiej Platformy Obywatelskiej 
nie może on liczyć na stanowisko 
w rządzonym przez PO Urzędzie 
Marszałkowskim. W związku 
z tym pozostaje mu praca albo 
w Starostwie Powiatowym, albo 
w rządzonych przez burmistrzów 
związanych z PO samorządach 
Prusic lub Obornik Śląskich. 
Zadziwiający byłby jedynie fakt 
wyboru na starostę trzebnickie-
go Marka Łapińskiego jako osoby 
spoza Rady Powiatu, który nie 
miał jak dotąd precedensu w na-
szym lokalnym samorządzie. Za-

dziwia mnie również parcie do 
rządzenia przedstawicieli Platfor-
my Obywatelskiej, którzy utracili 
zaufanie społeczne. Mianowicie 
radny Robert Adach w ostatnich 
wyborach samorządowych utra-
cił poparcie niespełna 70% swo-
ich wyborców z 2010 roku, zaś 
Marek Łapiński w niedawnych 
wyborach parlamentarnych utra-
cił zaufanie 55% mieszkańców 
Gminy Trzebnica, którzy oddali 
na niego swoje głosy w 2011 roku. 
Czy takie osoby powinny decy-
dować o kierunkach rozwoju 
Powiatu Trzebnickiego? 
 Jestem przekonany, że je-
stem w stanie uratować trzeb-

nicki szpital przed bankruc-
twem. Przekazanie Gminie 
Trzebnica powiatowego szpita-
la im. Św. Jadwigi Śląskiej jest 
według mnie najlepszym roz-
wiązaniem, którego atuty już 
niejednokrotnie przedstawia-
łem. Pamiętam sytuację, w której 
obejmowałem stanowisko dyrek-
tora trzebnickiego oddziału ban-
ku PKO. Wtedy to w trzebnickiej 

placówce banku również wpro-
wadzany był program naprawczy 
mający na celu uniknięcie za-
mknięcia placówki. Podczas spra-
wowania funkcji dyrektora udało 
mi się nie tylko wyprowadzić 
trzebnicki oddział na pierwsze 
miejsce pod względem wyników 
finansowych na Dolnym Śląsku 
oraz miejsce w czołówce krajo-
wej (najwyżej na 7 miejsce w kra-
ju na ponad 500 placówek) ale 
również otworzyć nowy oddział 
banku w Trzebnicy i filię banku 
w Obornikach Śląskich. Wiem, że 
trzebnicki szpital Św. Jadwigi nie 
jest skazany na bycie jedynie filią 
jednego z wrocławskich szpitali, 
ale nadal może być publicznym 
szpitalem przynoszącym chlubę 
i opiekę medyczną lokalnej spo-
łeczności.  
 Dlatego apeluję o wzniesie-
nie się ponad polityczne po-
działy i poparcie dla projektów 
służących społeczności lokal-
nej. Wtedy będziemy mogli po-
wiedzieć, że wspólnie uratowa-
liśmy trzebnicki szpital przed 
katastrofą, która mu obecnie 
zagraża. Zachęcam radnych 
opozycyjnych do zgody i podję-
cia współpracy dla dobra miesz-
kańców Powiatu Trzebnickiego. 
Damy radę! 

WNIOsEk  O  ODWOłANIE  stArOsty

O co naprawdę chodzi? 
 O szpital czy raczej fotel gospodarza powiatu?

Marek długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica 

Na naszym 
ostatnim spotkaniu 

połączonych klubów 
radnych Marka Długozimy 

- Skuteczni dla Rozwoju 
oraz Prawa i Sprawie-
dliwości jednogłośnie 

zadeklarowaliśmy, że nie 
poprzemy uchwały o od-

wołaniu Starosty. 

Takim partnerem
 jest według mnie 

Gmina Trzebnica, która 
zapewni że trzebnicki 
szpital służył będzie 
nadal społeczności 

lokalnej.

Z nieoficjalnych
 rozmów z radnymi 

opozycyjnymi wynika, 
że radny Adach boi się, 
że mógłbym postawić 

trzebnicki szpital na nogi 
a tym samym byłby to 

kolejny sukces Burmistrza 
Gminy Trzebnica.

Czy takie osoby 
powinny decydować 
o kierunkach rozwoju 

Powiatu Trzebnickiego? 
Jestem przekonany, że 

jestem w stanie uratować 
trzebnicki szpital przed 
bankructwem. Przeka-
zanie Gminie Trzebnica 

powiatowego szpitala im. 
Św. Jadwigi Śląskiej jest 

według mnie najlepszym 
rozwiązaniem, którego 

atuty już niejednokrotnie 
przedstawiałem.

Dlatego apeluję 
o wzniesienie się ponad 

polityczne podziały 
i poparcie dla projektów 
służących społeczności 
lokalnej. Wtedy będzie-
my mogli powiedzieć, 
że wspólnie uratowali-
śmy trzebnicki szpital 

przed katastrofą, która 
mu obecnie zagraża. 
Zachęcam radnych 

opozycyjnych do zgody 
i podjęcia współpracy 

dla dobra mieszkańców 
Powiatu Trzebnickiego. 

Damy radę ! 
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 Poprosili o sprawdzenie 
konieczności noszenia przez 
uczniów Trójki mundurków 
szkolnych. Czytamy, że od dawna 
już rodzice zgłaszają sprzeciw w  
tej sprawie, a kilkukrotne próby 
rozmów na ten temat z dyrekcją 
na spotkały się ze zdecydowaną 
odmową zniesienia tego obo-
wiązku. W jednym z postów czy-
tamy - koszt zakupu jednej sztuki 
to ponad 50 zł, a wiadomo, że na 
sześć lat nauki nie wystarczy jeden 
egzemplarz. Dzieci rosną, gubią, 
dochodzi również do kradzieży 
i nie wystarczy tu, jak twierdzi 
dyrekcja, podpisanie metki stroju, 

bo odcięcie jej zajmuje 3 sekundy 
i tak się dzieje. Kończy się to pła-
czem i kolejnym wydatkiem dla 
rodziców, bo brak tego granatowe-
go bezrękawnika grozi wpisaniem 
uwagi do dziennika, a co za tym 
idzie - obniżeniem oceny z za-
chowania. Ale na tym nie koniec, 
niestety... Uczniowie, którzy na 
apelu szkolnym nie posiadają go, 
oprócz uwagi, zostają przesunięci 
do tylnego szeregu, bo nie godzi 
się takiemu stać w pierwszym rzę-
dzie. Zamówienie naklejek z goto-
wym nadrukowanym nazwiskiem 
ucznia nie zmienia absolutnie sy-
tuacji w moim odczuciu, ponieważ 

jest to kolejna próba sięgnięcia do 
portfela rodziców. Nauczyciele zo-
bowiązani są do sprawdzania, czy 
uczeń obowiązkowy strój posiada, 
a chyba nie powinien zajmować 
się tym i tracić czasu na tak przy-
ziemne sprawy. A przede wszyst-
kim i co najważniejsze, obowiązek 
ten nie jest nadany przez Ministra 
Edukacji, ale przez dyrekcję SP 3. 

Uczniowie także skarżą się na 
szkolne stroje. Są wykonane 
z poliestru, w którym jest im po 
prostu gorąco. Rodzice zaś nie są 
zachwyceni, płacąc 50 zł za słabej 
jakości bezrękawnik. 
 Wpisów, które krytykują po-
mysł mundurków jest sporo. 
Oznacza to, że temat ten dla spo-
łeczności szkolnej jest naprawdę 
ważny. Na „nie” – są zarówno ro-
dzice, jak i sami uczniowie. 
 Co na to burmistrz? Przy-
znał, że już wcześniej pojawiały 
się w tej sprawie nieliczne sy-
gnały od rodziców. Okazuje się 

jednak, że problem jest większy 
i pilny. - Dlatego też na rozmowę 
do swojego gabinetu zaprosiłem 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
3 w Trzebnicy Jadwigę Kalinow-
ską. Poinformowała mnie, że to 
nie była jej decyzja, a Rady Ro-
dziców, a ona sama jest otwarta 
na rozmowy w tej sprawie. Poin-
formowała mnie także, że kwestia 
mundurków jest zapisana w sta-
tucie, będącym prawem szkoły. 
Gdybyśmy chcieli go zmienić, 
to trzeba byłoby przeprowadzić 
odpowiednie procedury. Prze-
konywałem więc panią dyrektor 
do ponownego przeprowadzenia 
procedur związanych z obowiąz-
kiem noszenia przez uczniów 
mundurków i zaproponowałem 
przeprowadzenie na przykład 
referendum wśród rodziców. 
Moim zdaniem w obecnych cza-
sach mundurki są przeżytkiem. 
Sprawdzają się jedynie w szko-
łach profilowanych, na przykład 
leśnych. Mam nadzieję, że wkrót-

ce zamienią się zasady dotyczące 
ubioru w tej szkole. Uważam, że 
dyrekcja powinna wsłuchiwać 
się w prośby rodziców. Cieszę się, 
że rodzice dali mi w końcu jasny 
znak, że należy coś w tej sprawie 
przedsięwziąć. Niekoniecznie 
decyzja sprzed dekady powinna 
być obowiązująca. Przypomnę, że 
na terenie szkół w naszej gminie 
nie obowiązują uniformy, wyjąt-
kiem jest właśnie SP3. Oczekuję, 
że pani dyrektor sprawę tę po-
nownie przemyśli – podkreśla 
burmistrz i zaznacza, że ma także 
dobrą wiadomość. - Tak jak obie-
całem rodzicom, już w grudniu 
pojawią się długo oczekiwane 
nowe szafki dla uczniów. Zostaną 
umieszczone w wyremontowanej 
wcześniej szatni. Podobne szafki 
dla uczniów pojawią się w tym 
samym czasie również w Gimna-
zjum nr 1 w Trzebnicy – dodaje 
na zakończenie. 

 [jot]

Co dalej z mundurkami w SP3? 
Na grupowym profilu FB Trzebnica rozgorzała dysku-
sja na temat mundurków, które wciąż obowiązują w SP3. 
Zdecydowana większość wypowiadających się krytycznie 
odnosi się do obowiązku ich noszenia. Rodzice uczniów za 
pośrednictwem portalu zwrócili się do burmistrza Marka 
Długozimy z prośbą o interwencję. 
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 Gmach Gminnej Biblioteki bę-
dzie pomieszczeniem wielofunk-
cyjnym, gdzie oprócz czytelni czy  
pomieszczeń na regały książko-
we, znajdziemy przestronną salę 
konferencyjną.
 - Będzie to budynek, w które-
go wnętrzu każdy znajdzie miej-
sce na spokojne zagłębianie się 
w świat wybranych przez siebie 
lektur – mówi o projekcie bur-
mistrz Marek Długozima. Póki 
co, biblioteka mieścić się będzie 
w Ratuszu na dwóch kondygna-
cjach. Zostanie podzielona na 

dwie części – osobno dla doro-
słych i dla dzieci. Dzięki temu 
czytelnicy będą mogli korzystać 
z zasobów bibliotecznych w god-
nych warunkach.
 Natomiast nowe przedszko-
le i żłobek, które powstać mają 
w bliskim sąsiedztwie Szkoły 
Podstawowej nr 2 i Szkoły Mu-
zycznej, poszerzą kompleks edu-
kacyjny o placówkę, w której, we-
dług wstępnych ustaleń, znajdzie 
się pięć oddziałów przedszkol-
nych z miejscem dla 125 dzieci 
oraz cztery oddziały żłobkowe, 

które przyjmą 80 dzieci. Nowa 
placówka będzie również wypo-
sażona w edukacyjny plac zabaw. 
Powstaną także dodatkowe miej-
sca parkingowe, a wszystko to 
w bezpiecznej lokalizacji korzy-
stającej z bliskości ciszy i spokoju 
Stawów Trzebnickich.
 W ramach rozwoju kompleksu 
edukacyjnego mieszczącego się 
w sąsiedztwie stawów, powsta-
nie również Hala Widowiskowo
-sportowa oraz boisko wielofunk-
cyjne.

[seb]
▶ W spotkaniu udział wzięli  Agnieszka Porada z firmy projektowej 

PPUH VITARO, burmistrz Marek Długozima, Joanna Bębenek, na-
czelnik wydziału architektury i urbanistyki oraz Monika Białas 
z wydziału TI.

OKNA  DRZWI  ROLETY  PODŁOGI

DORADZTWO  SPRZEDAŻ   MONTAŻ

ul. Wrocławska 3 
tel. 605 986 600

608 250 663
info@tomfloor.pl 

www.tomfloor.pl SPRZEDAŻ  RATALNA
na cały  asortyment

godziny otwarcia
pon-pt:   10 - 17
sobota:     9 - 13

R E K L A M A

Biblioteka, przedszkole i żłobek  - konsultacje projektowe
We wtorek 17 listopada w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się spotkanie z pro-
jektantką budynku Gminnej Biblioteki Agnieszką Poradą. Omawiano szkice i rysy 
koncepcyjne. Burmistrz Marek Długozima poprosił również o konsultacje w sprawie 
projektu przedszkola, które wraz ze ze żłobkiem powstać ma przy ul. 3 maja.

▶ Wizualizacja mającego powstać przedszkola.

▶ Wizualizacja Hali Widowiskowo-Sportowej.

▶ Nowe przedszkole wraz ze żłobkiem powstanie przy ul. 3 Maja.

▶ W tym miejscu powstanie boisko wielofunkcyjne.



PROMOCJA
ZIMOWY PŁYN  
do spryskiwaczy 

• akumulatory  • oleje • smary
• akcesoria metalowe 
   śruby, podkładki, wkręty, gwoździe i inne

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

w cenie  9,99 zł./5L

R E K L A M A
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www.autocraft.net.pl

R E K L A M A

 W mijającym roku Trzebni-
ca po raz pierwszy włączyła się 
w organizację Orszaku Trzech 
Króli. Wydarzenie zachwyciło 
niezwykłą atmosferą, zgro-
madziło wówczas ponad 3 tys. 
osób. Organizatorzy Orszaku 
Trzech Króli w Trzebnicy - Gmi-
na Trzebnica, Parafia św. Bartło-
mieja Ap. i św. Jadwigi Śląskiej, 
a także Stowarzyszenie „Trzecie 
Skrzydło. Strefa Rozwoju Ro-
dziny” już pracują nad organi-
zacją kolejnych największych 
ulicznych jasełek. Poprosiliśmy 
o kilka informacji orszakowych 
Anię Śródkę – przedstawicielkę 
Stowarzyszenia Trzecie Skrzy-
dło. Strefa Rozwoju Rodziny:

Panorama Trzebnicka - Jak wy-
glądają przygotowania do ko-
lejnego trzebnickiego Orszaku?

Ania Śródka - Są już dosyć in-
tensywnie. Jesteśmy w stałym 
kontakcie z ogólnopolską Funda-
cją Orszaku Trzech Króli, która 
udziela nam potrzebnych wska-
zówek. Oczywiście wyciągnęli-
śmy też wnioski z pierwszej edycji 
i chcemy, by każda kolejna odsło-
na tego wydarzenia była jeszcze 

lepsza. Cieszymy się, że w orga-
nizację po raz kolejny zaangażo-
wała się Gmina Trzebnica. Jak 
zapewnił nas na ostatnim robo-
czym spotkaniu burmistrz Marek 
Długozima – dołoży wszelkich 
starań, by doświadczenie gminy 
w zakresie organizacji tego typu 
wydarzeń przełożyć na kolejną 
edycję ciekawej i radosnej impre-
zy, która nie tylko promuje nasze 
miasto w całym kraju, ale rów-
nież promuje wartości, które są 
mu bliskie. 
PT. Na co stawiacie największy 
nacisk podczas przygotowań?

AŚ. Chcemy dołożyć wszelkich 
starań, aby kolejna edycja była 
lepsza od poprzedniej. Wiemy, 
że poprzeczka postawiona jest 
wysoko, ale nie ma dla nas rzeczy 
niemożliwych do zrealizowania. 
Bardzo nam zależy na jeszcze 
ściślejszej relacji ze szkołami 
i większym zaangażowaniu dzie-
ci i młodzieży, gdyż impreza ma 
również charakter edukacyjny. 
Dodatkowo Orszak Trzech Króli 
jest jednym z pierwszych wyda-
rzeń rozpoczynających 2016 rok. 

Chcemy zatem podczas tej edycji 
Orszaku podkreślić ważne wy-
darzenia jakie ten rok przyniesie. 
W Kościele Katolickim jest to Rok 
Świętego Miłosierdzia. W Polsce 
odbędą się XXXI Światowe Dni 
Młodzieży,  których tematem są 
słowa «Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostą-
pią» (Mt 5,7).  Będziemy również 
obchodzili 1050 rocznicę Chrztu 
Polski. Hasło Orszaku brzmi - 
„Nade wszystko miłosierdzie” 

Miłość. Pokój. Przebaczenie. 
Warto wspomnieć, że 25 lip-
ca 2016 roku młodzież biorąca 
udział Światowych Dniach Mło-
dzieży przybędzie również do 
Trzebnicy by pomodlić się przy 
grobie Św. Jadwigi Śląskiej.
PT. Czy ten Orszak zachwyci nas 
czymś nowym?

AŚ. Niech to zostanie jeszcze ta-
jemnicą. Na pewno będziemy 

bazować na wcześniejszych do-
świadczeniach, ale oczywiście bę-
dzie też element zaskoczenia!
PT. Życzymy owocnych przygo-
towań i czekamy na kolejne in-
formacje.

AŚ. Dziękuję bardzo i już dziś 
zapraszam na kolejny trzebnic-
ki Orszak Trzech Króli i do śle-
dzenia naszej strony na Fecebo-
ok’u „Orszak Trzech Króli Trzeb-
nica”. 

Przygotowania do Orszaku Trzech Króli

 Plan likwidacji obu placówek 
rozważano od kilku miesięcy. 
Głównym powodem miała być 
mała liczba uczęszczających do 
nich dzieci.  W tej sprawie bur-
mistrz spotkał się kilkukrotnie 
z mieszkańcami, głównie rodzi-
cami uczniów oraz dyrektorami 
i nauczycielami z obu miejscowo-
ści. - Rodzice mnie przekonali. 
Przemyślałem argumenty, jakie 
mi przedstawili i zdecydowałem 
o nielikwidowaniu tych placó-

wek – mówi burmistrz - moim 
zdaniem to właśnie rodzice po-
winni decydować o swoich dzie-
ciach, o szkołach, do jakich będą 
uczęszczać, o ich przyszłości. 
Wsłuchując się w ich głosy nie 
mogłem zareagować inaczej. To 
moja ostateczna decyzja. Temat 
jest zamknięty i nie zamierzam 
już do niego wracać tak długo, jak 
będę burmistrzem  – powiedział.

[jot] 

Szkoły Podstawowe 
w Małsowie i Boleścinie
likwidacji nie będzie 
- Nie będzie likwidacji szkół podstawowych w Masłowie 
i Boleścinie – powiedział burmistrz Marek Długozima po 
spotkaniu z mieszkańcami obu tych miejscowości. ▶ W SP w Masłowie.

▶ W SP w Boleścinie.
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Harmonogram przyjęć lekarzy:

Poniedziałek 17.30-19.30 lekarz chorób wewnętrznych - Agnieszka Kuś
Konsultacje internistyczne,  EKG, USG jamy brzusznej i tarczycy

Wtorek 16.00-20.00 rehabilitacja, masaże - Tomasz Beliczyński
Terapia manualna, masaże lecznicze, rehabilitacja, fizykoterapia
Ocena rozwoju psycho-ruchowego dziecka

Środa 16.00-19.00 specjalista neurolog lek. med; Monika Susz - Kołodyńska
Konsultacje neurologiczne,  badanie diagnostyczne EEG

Czwartek 16.00-19.00 lekarz neurolog &#x2013; Monika Susz - Kołodyńska
Konsultacje neurologiczne,  badanie diagnostyczne EEG

Piątek 16.00-20.00 rehabilitacja, masaże - Tomasz Beliczyński
Terapia manualna, masaże lecznicze, rehabilitacja, fizykoterapia
Ocena rozwoju psycho-ruchowego dziecka

 

Przyjmujemy przy 

ul. Św. Jadwigi 25a w Trzebnicy
Kontakt i rejestracja:

tel. 513 128 911
rejestracja@neuroclinic.com.pl
www.neuroclinic.com.pl   
znajdź nas na Facebooku  Neuroclinic 

Przyjmujemy przy 

ul. Św. Jadwigi 25a w Trzebnicy
Kontakt i rejestracja:

tel. 513 128 911
rejestracja@neuroclinic.com.pl
www.neuroclinic.com.pl    FB

Harmonogram przyjęć lekarzy:

Poniedziałek 17.30-19.30 lekarz chorób wewnętrznych - Agnieszka Kuś
Konsultacje internistyczne,  EKG, USG jamy brzusznej i tarczycy

Wtorek 16.00-20.00 rehablitant Tomasz Beliczyński
Terapia manualna, masaże lecznicze, rehabilitacja, fizykoterapia
Ocena rozwoju psycho-ruchowego dziecka

Środa 16.00-19.00 specjalista neurolog lek. med; Monika Susz - Kołodyńska
Konsultacje neurologiczne,  badanie diagnostyczne EEG

Czwartek 16.00-19.00 lekarz neurolog lek. med; Monika Susz - Kołodyńska
Konsultacje neurologiczne,  badanie diagnostyczne EEG

Piątek 16.00-20.00 rehablitant Tomasz Beliczyński
Terapia manualna, masaże lecznicze, rehabilitacja, fizykoterapia
Ocena rozwoju psycho-ruchowego dziecka

 

Ogromnie ważna jest dla nas jakość 
świadczonych usług medycznych. 
Oferujemy  kompleksową opiekę medyczną 
z zakresu neurologii, a także interny, 
psychiatrii i terapię leczenia bólu. 
Wspaniałym uzupełnieniem medycyny 
specjalistycznej jest oferta rehabilitacji 
i masażu, zarówno leczniczego, 
jak i relaksującego.

Zapraszamy do  CENTRUM  MEDYCYNY  SPECJALISTYCZNEJ  NEUROCLINIC

R E K L A M A

Monika  Wilga

 Uroczystość zainaugurowała 
Msza św. w Bazylice św. Jadwi-
gi Śl. w intencji uczniów i pra-
cowników placówki. Obchody 
zgromadziły wielu gości na czele 
z burmistrzem Markiem Długo-
zimą, dyrektorów Szkół i Przed-
szkoli, nauczycieli, pracowników, 
uczniów i rodziców.
 Po Eucharystii uczestnicy tej 
wyjątkowej akademii zebrali się 
w Gminnym Centrum Kultury, 
gdzie odbył się Apel, któremu 
przyświecała myśl Antoniego 
Kępińskiego „Przeszłość zacho-
wana w pamięci staje się częścią 
teraźniejszości”. Część artystycz-
ną przygotowała klasa VI b pod 
kierunkiem pani Justyny Popiel. 
Oprawę muzyczną, natomiast 
zapewnił chór szkolny pod prze-
wodnictwem Haliny Bolisęgi.
 - Dzisiejsza ceremonia ma po-
dwójny wymiar, bowiem przed 
dwudziestu laty śp. ks. dziekan 
Wawrzyniec Bochenek poświęcił 
sztandar szkoły i tego dnia zosta-
ło nadane jej imię gen. Leopolda 
Okulickiego. Bardzo cieszę się, że 
w tym samym miejscu, w pięk-
nych odnowionych wnętrzach, 
możemy dziś świętować dwu-
dziestą rocznicę nadania imie-

nia naszej szkole – powiedziała 
na przywitanie dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 Grażyna Kan-
tecka i dodała: – dziękuję serdecz-
nie panu Burmistrzowi Markowi 
Długozimie za zaangażowanie 
i nieoceniony wkład w rozwój 
naszej placówki, dzięki którym 
możliwy jest jej stały rozwój, 
nowy budynek i stale wzrastają-
ca liczba uczniów. W tym roku 
w naszej szkole naukę rozpoczę-
ła rekordowa liczba 630 uczniów, 
powstało siedem klas pierwszych.
 Burmistrz pogratulował dy-
rektor Grażynie Kanteckiej osią-
gnięć szkoły na polu edukacyj-
nym i sportowym, życząc dalszej 
tak dobrej współpracy i sukcesów. 
Podziękował również za przy-
gotowanie pięknej uroczystości 
i przekazał bukiet kwiatów oraz 
prezent–niespodziankę dla szko-
ły: „Poczet Królów Polskich” do 
klasy historycznej prowadzonej 
przez Krystynę Wielgo.
 - Jestem wzruszony, że dziś 
w nowych przestrzeniach Gmin-
nego Centrum Kultury, po mo-
dernizacji i remoncie, możemy 
obchodzić tę jakże ważną uro-
czystość. To właśnie tu po raz 
pierwszy przed 20 laty wniesiono 
sztandar szkoły i nadano jej imię, 
kształtując tym samym  jej toż-
samość. Dziś z pełną satysfakcją 

mogę powiedzieć, że nie jest przy-
padkiem, iż spotykamy się w tym 
samym miejscu, by w zmoder-
nizowanym wnętrzu świętować  
okazały jubileusz.  Wiem, że war-
to było podjąć decyzję o remoncie 
domu kultury - powiedział bur-
mistrz Marek Długozima. Dodał 
również, że nasza gmina w ostat-
nich latach jest bardzo aktywna 
na polu inwestycyjnym i realizuje 
wiele projektów służących eduka-
cji. Nowa siedziba Szkoły Podsta-
wowej nr 2 jest tego doskonałym 
przykładem, a jednocześnie jest 

częścią kompleksu edukacyj-
nego, w skład którego wchodzi 
także Gminna Szkoła Muzyczna 
I stopnia, a w niedługim czasie 
wzbogacą go również: hala wi-
dowiskowo-sportowa, boisko 
wielofunkcyjne oraz przedszkole 
wraz ze żłobkiem, gdzie znajdzie 
się miejsce dla ponad 200 dzieci.
 Podczas uroczystości dr To-
masz Gałwiaczek z Referatu 
Edukacji Historycznej z Instytu-
tu Pamięci Narodowej wygłosił 
wykład, w którym docenił taką 
formę pielęgnowania pamięci 

o naszej historii, cytując na końcu 
słowa Jana Zamoyskiego: „Takie 
będą Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie”.
 Kolejnym wzruszającym 
punktem ceremonii było wrę-
czenie przyjacielowi Szkoły Pod-
stawowej nr 2, wielkiemu patrio-
cie, Adamowi Kempie statuetki 
„Niedźwiadka”. Nagrodę ufun-
dowała Rada Rodziców, a wręczli 
ją burmistrz i dyrektor szkoły.
- Zawsze będę waszym przyjacie-
lem – powiedział wyraźnie wzru-
szony Adam Kempa.

20. rocznica nadania imienia SP2
10 listopada w nowej sali widowiskowo-kinowej Gmin-
nego Centrum Kultury Szkoła Podstawowa nr 2 obcho-
dziła swoje święto oraz 20. rocznicę nadania jej imienia 
gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” – legionisty, 
uczestnika wojny polsko-ukraińskiej, oficera Sztabu Głów-
nego Wojska Polskiego.

▶ Obchody zgromadziły wielu gości na czele z burmistrzem, dyrektorami szkół, przed-
szkoli, nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.

▶ Zebranych powitała dyrekto szkoły Grażyna Kantecka. 

▶ Część artystyczną przygotowała klasa VI b pod kierunkiem Justyny Popiel. Oprawę muzyczną zapew-
nił chór szkolny pod batutą Haliny Bolisęgi. 
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▶ Podczas uroczystości dr Tomasz Gałwiaczek z Referatu Edukacji Historycznej z In-
stytutu Pamięci Narodowej, wygłosił wykład, w którym docenił taką formę pielę-
gnowania pamięci o naszej historii, cytując na końcu słowa Jana Zamoyskiego: „Ta-
kie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

▶ Burmistrz pogratulował i podziękował dyrektor Grazynie kanteckiej za przygoto-
wanie pieknej uroczystości i przekazał bukiet kwiatów oraz prezent -niespodziankę 
dla szkoły. 

▶ nic

▶ Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Grażyna Kantecka podziękowała Burmistrzowi 
Markowi Długozimie za zaangażowanie i nieoceniony wkład w rozwój  placówki, 
dzięki czemu możliwym jest jej stały rozwój, nowy budynek i stale wzrastająca licz-
ba nowych uczniów.

▶ Wzruszającym punktem ceremonii było wręczenie przyjacielowi Szkoły Podstawo-
wej nr 2, wielkiemu patriocie, Adamowi Kempie statuetki „Niedźwiadka” ufundowa-
nej przez Radę Rodziców, a przekazaną przez burmistrza i dyrektor szkoły.

▶ nic

▶ Prowadzący uroczystość-Bożena Sadownik i Paweł Kubiak. 

▶ Uroczyste odśpiewanie Hymnu Polski. ▶ Okolicznosciowe przemówienie burmistrza Marka Długozimy. ▶ Występ uczennicy z Gminnej Szkoły 
Muzycznej. 

▶ Po mszy uczestnicy tej wyjątkowej akademii zebrali się w gminnym Centrum Kultury 
i Sportu, gdzie odbył się uroczysty apel. 
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Święto szkolne    Skarszyn   /   Ujeździec Wielki  /  Sz. Pod.  Boleścin  / Jaźwiny  /   Kuźniczysko  /   Przedszkole  Kuźniczysko   / Przedszkole nr. 2 Trzebnica  / /  Sz. Pod.  Nr 3 Trzebnica 

sebastian  HaWRyliszyn

 Obchody Święta Niepodle-
głości w Trzebnicy rozpoczęły 
się od przemarszu spod Urzędu 
Miejskiego,  który prowadzii 
kombatanci, poczty sztanda-
rowe, przedstawiciele władz na 
czele z gospodarzem gminy – 
burmistrzem Markiem Długo-
zimą – któremu towarzyszyli: 
sekretarz Daniel Buczak i prze-
wodniczący Rady Miejskiej Ma-
teusz Stanisz. W pochodzie brali 
także udział przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego – wi-
cestarosta Jerzy Trela oraz rad-
ny Mariusz Szkaradziński.  Za 
nimi liczni przedstawiciele in-
stytucji działających na terenie 
gminy, właściciele firm, miesz-
kańcy oraz licznie zgromadzona 
młodzież z trzebnickich szkół. 
Oczywiście nie zabrakło rów-
nież Trzebnickiej Orkiestry 
Dętej, która w tonie patriotycz-
nych pieśni prowadziła pochód 
na uroczystą Mszę świętą do 
Bazyliki św. Jadwigi. Wcześniej 
jednak delegacje złożyły kwia-
ty pod pomnikiem Żołnierzy II 
Armii Wojska Polskiego.
 Po Eucharystii odprawionej 
przez ks. dziekana Jerzego Ol-
szówkę SDS uczestnicy uroczy-
stości wzięli udział w II części 
obchodów Dnia Niepodległości 
na placu przed Krzyżem Katyń-
skim. Po odśpiewaniu Mazurka 
Dąbrowskiego głos zabrał bur-
mistrz Marek Długozima, wy-
głaszając krótkie przemówienie 
okolicznościowe. Oto jego frag-
menty:
 „To, co dla wielu pokoleń 
naszych przodków było ma-
rzeniem, dla nas stało się co-
dziennością i zwykłym obycza-
jem: symbole biało-czerwone 
w miejscach publicznych, polska 
administracja, armia i służby 
mundurowe - wszystkie atrybu-
ty wolnego, niepodległego, de-
mokratycznego i nowoczesnego 
Państwa są dla nas czymś oczy-
wistym. Czy jednak te symbole 
i atrybuty są odpowiednio przez 

nas traktowane, na ile otoczo-
ne są szacunkiem wynikającym 
chociażby ze czci dla naszych 
przodków, którzy dla walki 
o nie, tak wiele poświęcili?”
 "Pamiętajmy, że niepodle-
głość nie jest dana nam raz na 
zawsze, trzeba jej czujnie strzec 
i bronić. Nasz wielki rodak 
święty Jan Paweł II – papież – 
podczas ostatniej pielgrzymki 
do Ojczyzny w swym nauczaniu 
mocno podkreślał, że dzisiaj dla 
Polski największym zagroże-
niem są próby zacierania toż-
samości narodowej. Każdy, kto 
czuje się Polakiem głęboko zwią-
zanym z Ojczyzną 11. listopada 
dziękuje Bogu za dar odzyskanej 
niepodległości, a także idzie pod 
pomnik chwały i męczeństwa, 
by oddać należny hołd tym, któ-
rym zawdzięcza wolność. Dla-
tego w tym miejscu chylę czoła 
przed wszystkimi zgromadzo-
nymi tutaj uczestnikami gmin-
nych obchodów Święta Niepod-
ległości i z całego serca dziękuję 
za okazanie świadectwa patrio-
tyzmu" – zakończył burmistrz 
Marek Długozima. „Spotykamy 
się dzisiaj w tych miejscach pa-
mięci narodowej, by uczcić 97 
rocznicę odzyskania niepodle-
głości przez Polskę po 123 latach 
bolesnej niewoli i oddać należny 
hołd tym, którym tę wolność za-
wdzięczamy”.
 Na okoliczność 11 listopada 
specjalny program artystycz-
ny przygotowali uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 2. 
 Kolejnym punktem tego-
rocznych obchodów Święta 
Niepodległości było wystąpie-
nie specjalnego gościa uroczy-
stości  – Konstantego Igna-
czaka, Prezesa Dolnośląskiego 
Związku Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych, który 
w imieniu zarządu odznaczył 
burmistrza Marka Długozimę 
Kombatanckim Krzyżem Zwy-
cięstwa. Jak czytamy w uzasad-
nieniu zawartym na okoliczno-
ściowym dyplomie: „Za zasługi 
(...) upowszechniania szczyt-
nych tradycji kombatanckich”. 

Konstanty Ignaczak, wręczając 
krzyż, dodał również, że jest 
on wyróżnieniem za wsparcie 
dla organizacji kombatanc-
kich znajdujących się na tere-
nie miasta i gminy Trzebnica. 
Wśród odznaczonych znaleźli 
się również Prezes Zarządu Koła 

Miejsko-Gminnego Tadeusz 
Jaworski, Członkowie Pocztu 
Sztandarowego: Andrzej Hrusz-
czak, Henryk Smaczyński, Mie-
czysław Pajdzik. Dyplomami 
uhonorowano także Helenę 
Wabik i Krystynę Brukwicką. 
Wszyscy wyróżnieni otrzymali 
również pamiątkowe  róże. 

 Po tej podniosłej chwili de-
legacje złożyły wiązanki przy 
pomnikach upamiętniających 
bohaterów walczących o nie-
podległość naszego Narodu. 

▶ Obchody Święta Niepodległości w Trzebnicy, rozpoczęł y się od przemarszu spod Urzędu Miej-
skiego, na czele którego stanęli kombatanci, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz na 
czele z gospodarzem gminy – burmistrzem Markiem Długozimą, któremu towarzyszyli sekre-
tarz Daniel Buczak i przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz. W pochodzie brali tak że 
udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego z Wicestarostą Jerzym Trelą na czele oraz Radny 
Mariusz Szkaradziński.

Trzebnickie

11 listopada to dzień, w którym Polska 
odzyskała niepodległość po 123 latach 
niewoli. W całym kraju są organizowa-
ne uroczystości mające uczcić to wyda-
rzenie. Flagi w oknach, na ulicach i urzę-
dach. Chwila zadumy nad tym, co dla 
każdego z nas znaczą słowa: Ojczyzna 
i patriotyzm.

▶ Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, głos zabrał burmistrz Marek Długozima, wygłaszając 
krótkie przemówienie okolicznościowe.
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▶ Trzebnicka Orkiestra Dęta w tonie patriotycznych pieśni prowadziła pochód na uroczystą Mszę Świętą do Bazyliki św. Jadwigi. 

▶ Po eucharystii odprawionej przez ks. dziekana Jerzego Olszówkę SDS, uczestni-
cy uroczystości wzięli udział w II części obchodów Dnia Niepodległości – na placu 
przed Krzyżem Katyńskim.

▶ Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 przygotowały okolicznościowy program arty-
styczny.

▶ Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.

▶ Kolejnym punktem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości było wystąpie-
nie specjalnego gościa uroczystości Konstantego Ignaczaka Prezesa Dolnośląskie-
go Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych.

▶ Kwiaty pod pomnikiem złożyli także - komendant PSP Bogusław Brud, komendant 
SM Krzysztof Zasieczny, komendant i inspektor KPP Dionizy Dyjak, Krystian Płoszaj, 
zastępca naczelnika wydziau prewencji. 

▶ Konstanty Ignaczak - prezes Dolnośląskiego Związku Kombatantów i Byłych Wię-
zniów Politycznych odznaczył prezesa Zarządu Koła Miejsko-Gminnego Tadeusza 
Jaworskiego. 



14 

▶ Prezes Dolnośląskiego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów w imieniu zarządu 
odznaczył burmistrza Marka Długozimę Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa. 

▶ Delegacje ze szkół, zakładów pracy, instytucji składają wiązanki kwiatów pod Krzy-
żem Katyńskim. 

▶ Delegacja Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. 

▶ Wiązanki pod pomnikiem II Armii Wojska Polskiego składają: Katarzyna Stępień 
z-ca dyr.Przedszkola nr 2 w Trzebnicy, Beata Szadkowska, dyr. Przedszkola nr 1 oraz 
Agnieszka Paleczek-Oświęcimska, dyr. Przedszkola nr 2. 

▶ Uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez ks. dziekana Je-
rzego Olszówkę. 

▶ Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych. Na zdj. burmistrz Marek Długozima, Konstanty 
Ignaczak,Tadeusz Jaworski oraz członkowie Pocztu Sztandarowego Andrzej Hrusz-
czak, Henryk Smaczyński oraz Mieczysław Pajdziuk. 

▶ Burmistrz Marek Długozima pogratulował Komendantowi Powiatowej Policji 
w Trzebnicy Dionizemu Dyjakowi awansu na stopień Inspektora.

▶ Wierni zgromadzeni na uroczystej mszy św. 
 w bazylice Św. Jadwigi Śl. 



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

15

UCHWYTY NA ŚCIANę
do wszystkich telewizorów na świecie  

od  34,- zł

R E K L A M A

Gmina Trzebnica otrzymała podziekowanie od Podsekretarza Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP Wojciecha Kolarskiego za włączenie się do 
akcji Narodowego Czytania, przekazane w imieniu Pary Prezydenckiej.

Podziękowanie za czytanie

▶ Narodowe Czytanie w Trzebnicy zgromadziło sporo słuchaczy. 

▶ Sekretarz Daniel Buczak czyta frag-
ment „Lalki”.  

▶ Podczas akcji można było także za-
kupić niedrogie książki. 
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• komputerowe BADANIE WZROKU
• okulary w godzinę
• naprawy okularów
• okulary na raty
•  soczewki kontaktowe 
   i płyny do pielęgnacji firmy Cooper Vision

Trzebnica      ul. Obrońców Pokoju 29A      tel. 600 795 059

SA LON OPTYCZNY

godziny otwarcia     pn-pt.  9:30 - 18:00

Zapraszamy

Autoryzowany
Sprzedawca

Oprawek

 Realizujemy

RECEPTY
ZNIŻKOWE

z Narodowego Funduszu Zdrowia

R E K L A M A

dobRocHna  MoździeRz

 Turniej otworzyli: burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Długozima, 
prezes Banku Spółdzielczego Jerzy 
Woźniczko, Prezes Dolnośląskiego 
Związku Szachowego Dominik Ku-
laś, przewodniczący Rady Nadzor-
czej Banku prof. Marek Urban i współ-
organizator Marek Pociejowski. 
 Turniej został rozegrany w syste-
mie szwajcarskim na dystansie dzie-
więciu rund w tempie 10 min i 5 s na 
ruch. Sędzią turnieju był Rafał Siwik 
– sędzia klasy międzynarodowej. 
Burmistrz witając gości powiedział, 

że szachy rozwijają umysł, dlatego 
też w SP2 udało się utworzyć klasę 
szachową. Z kolei przewodniczący 
Rady Nadzorczej Banku Spółdziel-
czego w Trzebnicy i pomysłodawca 
Marek Urban zaznaczył, że bank od 
lat włącza się w różne wydarzenia na 
terenie gminy, dożynki, Bieg Sylwe-
strowy. - W tych przedsięwzięciach 
jednak nigdy nie jesteśmy jedyni. 
Turniej Szachowy jest teraz wizy-
tówką trzebnickiego Banku Spół-
dzielczego. Przedstawiłem Radzie 
Nadzorczej pomysł sponsorowania 
Turnieju, nie ukrywam, że idea była 
mi szczególnie bliska, ponieważ sam 
gram od dziecka i nadal, kiedy czas 
pozwala, biorę udział w konkurso-
wych rozgrywkach. W tym roku 
turniej odbył się w Gminnym Cen-
trum Kultury, w kolejnych edycjach 

chcemy wspólnie z burmistrzem 
Markiem Długozimą zwiększyć 
skalę i prestiż tego wydarzenia. Jest 
między nami dobra współpraca, na 
której korzystają ludzie – wyjaśnił 
Patronat nad Turniejem objęli - pre-
zes banku Jerzy Woźniczko i bur-
mistrz Marek Długozima. Patronat 
medialny Panorama Trzebnicka. 
 Turniej zwyciężyli: I Piotr Sa-
buk (KSz Miedź Legnica), II Jerzy 
Kubień, III Ryszard Grossman, 
w kategorii kobiet: I Lidia Zdziar-
ska-Zaręba, w kategorii osób nie-
pełnosprawnych: I Bogdan Żmin-
da, w kategorii juniorów: Maciej 
Kurtycz. W klasyfikacji Powiatu 
Trzebnickiego: I Łukasz Butkiewicz, 
II Radosław Zaręba, III Lechosław 
Parysek, w kategorii kobiet: I Ni-
kola Kręgulewska, w kategorii osób 
niepełnosprawnych: I Marek Pocie-
jowski, a wśród juniorów: I Michał 
Durlik. Liczne nagrody, zarówno 
pieniężne, jak i rzeczowe ufundował 
Bank Spółdzielczy. 

III Turniej Szachowy w Trzebnicy
Sala Retro Gminnego Centrum Kultury w Trzebnicy gościła w niedzie-
lę 15 listopada br. miłośników rozgrywek szachowych biorących udział 
w III Turnieju Szachowym o Puchar Rady Nadzorczej Banku Spółdziel-
czego w Trzebnicy, który był głównym organizatorem i sponsorem.  

▶ Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, prezes Banku 
Spółdzielczego Jerzy Woźniczko, prezes DZSzach  Dominik Ku-
laś, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku prof. Marek Urban 
i współorganizator Marek Pociejowski.

▶ Zwycięzcą został Piotr Sabuk.

▶ Zwyciężczyni wśród kobiet i zwycięzca kategorii Open prowadzili długą rozgrywkę.

Sport                              ◀

▶ W III Turnieju w Trzebnicy wzięło udział 57 zawodników.

▶ Zawodnicy mówią, że w szachach najważniejsze jest skupienie.
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Trzebnica    ul. Obornicka 47 
godziny otwarcia:   pn.-pt. 7-17    sob. 7-13

• 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.

• 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 

PLUS
INSTAL 

PLUS
SYSTEM 

SPRZEDAŻ MONTAŻ 
DORADZTWO

tel. sklep 
71312 19 00   
tel. kom. 
695 199 127
e-mail: 
instalplus.edytagajda
@gmail.com

tel. kom. 
601 78 52 44
e-mail: 
system-plus.miroslaw.gajda
@wp.pl

- TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA -

SKLEP 

INSTALACYJNO-SANITARNY 

PROMOCJA 
SÓL TABLETKOWA

DO ZMIĘKCZACZY 25kg  

25zł

R E K L A M A

 W odpowiedzi na prośbę dy-
rektora Gimnazjum Publicznego 
w Krynicznie Ireneusza Osen-
kowskiego, burmistrz Marek 
Długozima oddelegował przed-
stawicieli Straży Miejskiej do 
przeprowadzenia zajęć dla gim-
nazjalistów.
 Prelekcja miała na celu eduka-
cję młodzieży w zakresie przemo-
cy w sieci i grach komputerowych. 
Funkcjonariusze zdefiniowali 
zjawisko cyberprzemocy, a tak-

że uświadomili nieletnim jakie 
niebezpieczeństwo niesie za sobą 
nierozważne korzystanie z Inter-
netu.
 Podczas prezentacji multime-
dialnej młodzi słuchacze poznali 
techniki obrony przed zjawiskiem 
cyberprzemocy, dowiedzieli się, 
jak reagować i pomóc innym. 
Omówiono również przypad-
ki przemocy, do których doszło 
w Polsce i za granicą. Dzięki temu 
gimnazjaliści mogli uświadomić 

sobie, że Internet, portale spo-
łecznościowe, poczta elektronicz-
na często wykorzystywane są do 
straszenia, szantażowania lub nę-
kania osób. Sieć stwarza bowiem 
warunki do zachowań antyspo-
łecznych, często agresywnych, 
w których użytkownicy są nie 
tylko ofiarami, ale coraz częściej 
sprawcami.
 Funkcjonariusze Straży Miej-
skiej w Trzebnicy prowadzą 
szereg zajęć prewencyjnych dla 
dzieci i młodzieży, by zapobie-
gać zachowaniom aspołecznym 
i uwrażliwić młodzież na specyfi-
kę problemu cyberprzemocy.

Strażnicy o cyberprzemocy
10 listopada w Gimnazjum Publicznym w Krynicznie od-
była się prelekcja profilaktyczna z zakresu cyberprzemo-
cy dla uczniów. Wykład został przeprowadzony w klasach 
I-III przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej z Trzebnicy. 

▶ Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Trzebnicy prowadzą szereg 
zajęć prewencyjnych dla dzieci i młodzieży. Na zdjęciu: ucznio-
wie z Gimnazjum Publicznego w Krynicznie, mł. Strażnik Marlena 
Cielińska-Dziadosz oraz st. insp. Anna Cisak.

▶ Prelekcję na temat cyberprzemocy poprowadziła st.insp. Anna Cisak oraz strażnik 
Marlena Cielińska-Dziadosz.

▶ Podczas prezentacji multimedialnej młodzi słuchacze poznali techniki obrony przed 
zjawiskiem cyberprzemocy, jak reagować i pomóc innym.
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 - Bardzo się cieszę, że dzisiej-
sze zebranie zgromadziło tylu 
zainteresowanych. Pamiętam 
początki DKF-u, kiedy byłem 
prezesem ówczesnego klubu, 
zaczynaliśmy od 5 osób. Dzisiej-
sza frekwencja utwierdza mnie 
w przekonaniu, że pomysł, by 
klub działał na nowo klubu, był 
dobry  - wspominał burmistrz 
Marek Długozima podczas 
przywitania i dodał – tak jak 
całe Gminne Centrum Kultury 
stawia na otwartość, tak i Dys-
kusyjny Klub Filmowy będzie 
otwarty na ludzi z pasją i przez 
nich  tworzony.
 Na spotkaniu obecni byli za-
równo przedstawiciele młodzie-
ży, jak i reprezentanci starszego 
pokolenia. Zaproponowano, aby 
cykl spotkań rozpocząć od te-

matyki kina polskiego, a w przy-
szłości  analizować nie tylko 
repertuar Kina Polonia 3D, lecz 
wybór ekranizacji, które w opi-
nii uczestników posiadają wy-
sokie walory artystyczne i po-
znawcze. Ustalono również, iż 
na kolejnym zebraniu zostanie 
wyłoniony opiekun grupy. Dys-
kusyjny Klub Filmowy stwarza 
doskonałą okazję do swobodnej 
wymiany poglądów oraz pogłę-
bienia wiedzy. W dzisiejszych 
czasach spełni również ważną 
rolę kulturalną i społeczną. War-
to głębiej zastanowić się na tym 
tematem, nie tylko ze względu 
na pogłębienie wiadomości z tej 
dziedziny, ale w trosce o popu-
laryzację wartościowych zjawisk 
artystycznych.
 Przypomnijmy, iż spotkania 
DKF-u odbywać się będą w co 
drugi poniedziałek w sali im. Fe-
liksa Mułki o godzinie 18.30. 

[seb]

Ruszył Dyskusyjny Klub Filmowy
W poniedziałkowy wieczór 9 listopada, na zaproszenie 
burmistrza Marka Długozimy, w sali im. Feliksa Mułki 
w Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie or-
ganizacyjne inaugurujące cykl spotkań miłośników sztuki 
filmowej.

Kultura                         ◀

▶ Zebranych przywitał burmistrz Marek Długozima, który z wielkim zaangażowaniem i sentymentem 
opowiadał o początkach DKF-u w Trzebnicy, którego był pierwszym prezesem.

R E K L A M A

POGOTOWIE  
KANALIZACYJNE NAWOZY

WYWÓZ  SZAMB
i usługi asenizacyjne promocyjne ceny  NAWOZÓW

telefon   
664  024  722
606  413  592
662  232  081

godziny otwarcia

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

BILUsc

Szczytkowice 17
w  pobliżu Trzebnicy 

– 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.

▶ Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele młodzieży oraz 
reprezentanci starszego pokolenia.

▶ Dyskusyjny Klub Filmowy stwarza doskonałą okazję 
do swobodnej wymiany poglądów oraz pogłębienia 
wiedzy.

▶ Zaproponowano, aby cykl spotkań rozpocząć od 
kina polskiego, a w przyszłości  analizować nie 
tylko repertuar Kina Polonia 3D.
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Marek długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica 

	 Tak	jak	wcześniej	zapowiadałem	na	uroczystej	gali	otwarcia	nowego	Gminnego	Centrum	
Kultury,	 kino	 Polonia	 rozpocznie	 swoją	 działalność	 najnowszą	 superprodukcją	 -	 filmem	
o	legendarnym	agencie	007	–	Jamesie	Bondzie.	Już 20 listopada zapraszam wszystkich 
na pierwszy filmowy seans w nowoczesnym trzebnickim kinie!	Mam	nadzieję,	że	film	
dostarczy	Państwu	niezapomnianych	wrażeń,	a nowe	kino	stanie	się	ulubionym	miejscem	
i	sposobem	na	miłe	i	rodzinne	spędzanie	wolnego	czasu.	

	 Jednocześnie,	 jak	 obiecałem	 najmłodszym	 mieszkańcom	 naszej	 gminy,	 21	 listopada	
o	godz.	12:00	rusza	sobotnie	darmowe	Kino	Juniora,	które	jest	wznowieniem	popularnych	
niegdyś	Bajkowych	Poranków.	Już	dziś	wszystkich	serdecznie	zapraszam!

 

BOND w TRZEBNICY!
W dniach	20-24	listopada.		Zapraszamy!
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▶ Przywitanie gości przez Sönke Hinrichs Prezesa Inspirion Polska

▶ Oficjalne przywitanie gości przez Jolantę Kempę, wiceprezes In-
spirion Polska oraz przemówienie burmistrza Gminy Trzebnica 
Marka Długozimy.

Przedsiębiorstwo Inspirion Pol-
ska jest jednym z największych 
dostawców artykułów reklamo-
wych. W katalogach znajduje 
się  ponad 2 tysiące pozycji. Któ-
re z tych produktów darzy Pani 
największym sentymentem 
i dlaczego? Który z tych produk-
tów jest symbolem firmy Inspi-
rion?

Najważniejszym znakiem rozpo-
znawczym firmy Inspirion Polska 
jest szeroki wybór doskonałych 
jakościowo parasoli reklamo-
wych. Jest to też grupa produkto-
wa, którą darzę największym sen-
tymentem. Tę miłość odziedzi-
czyłam niejako po rodzicach, któ-
rzy założyli firmę Kulik i od 1957 
r. produkowali parasole w zakła-
dzie w Trzebnicy. To właśnie po-
szukiwanie możliwości rozwinię-
cia oferty parasolowej sprawiło, iż 
poznaliśmy pana Sön ke Hinrich-
sa i wspólnie postanowiliśmy za-
łożyć Inspirion Polska.
Początki. Co było najtrudniej-
sze w tworzeniu tego biznesu, 
z czego są Państwo najbardziej 
dumni?

Początki firmy Inspirion Polska 
sięgają lat dziewięćdziesią tych, 
a dokładnie roku 1992. Podczas 
targów reklamowych w Pozna-
niu, na które pojechaliśmy jako 
przedstawiciele firmy Kulik Sp.j., 
poznaliśmy energicznego przed-
siębiorcę z Nie miec, który ofe-
rował parasole i inne artykuły 
sprowadzane z Dalekiego Wscho-
du. Jednym z czynników, który 
wzmocnił nasze relacje był fakt, że 
działaliśmy w Trzebnicy, z której 
po chodził teść naszego przyszłe-
go partnera biznesowego, Sön ke 
Hinrichsa. Decyzja o stworzeniu 
filii Inspirion GmbH w Polsce 
doj rzewała jednak powoli. Do-
piero kiedy w 2004 wstąpiliśmy 
do Unii Europejskiej, obie strony 
uznały, że należy stworzyć jed-
nostkę operującą z Polski, ma-
jącą za zadanie wypromowa nie 
ciekawej, wówczas jeszcze mało 
znanej na polskim ryn ku, oferty. 
Pomysł na rozpoczęcie działal-
ności omawialiśmy nad polskim 
morzem, spacerując po plaży. 
To był najdłuższy w moim życiu 
spacer po gorącym piasku… In-
spirion Polska został pierwszą 
zagraniczną filią firmy, a nasz 
sukces przyczy nił się do powsta-
nia kolejnych przedstawicielstw 
w krajach zza żelaznej kurtyny: 
na Węgrzech, w Rumunii i Chor-
wacji. Naszą najtrudniejszą decy-
zją była właśnie ta o powołaniu 
spółki Inspirion Polska. Musie-
liśmy całkowicie przestawić nasz 
dotychczasowy sposób myślenia. 
Nie prowadziliśmy już jednej, ale 
dwie zupełnie oddzielne spółki 
mające odmienne potrzeby i cele. 
Co było momentem przełomo-
wym w rozwoju Inspirion Pol-
ska? Co spowodowało , że firma 
nabrała  rozpędu biznesowego?

Nie można chyba wskazać ja-
kiegoś jednego przełomowego 

momentu, towarzyszył nam ra-
czej spokojny, stabilny rozwój.  
W krótkim czasie po rozpoczę-
ciu działalności wprowadzili śmy 
system ERP SAP, który umożliwił 
zintegrowaną kontro lę przebiegu 
zleceń znakowania, spływających 
do nas z kraju i Europy oraz za-
rządzanie firmą w nowoczesny 
sposób. Stale rozbudowujemy 
nasz park maszynowy. W dniu 
otwar cia posiadaliśmy dwie tam-
poniarki, jedną karuzelę oraz sito 
ręczne. Dzisiaj możemy się po-
chwalić przeciętnie milionem na-
druków miesięcznie, realizowa-
nym przy pomocy ośmiu różnych 
technik znakowania. W 2009 
roku otworzyliśmy w Warszawie 
biuro wraz z w peł ni wyposażoną 
wzorcownią. Dla mnie osobiście 
znaczącym krokiem było również 
samo dzielne stworzenie w ra-
mach grupy Inspirion pierwszego 
ka talogu Umbrella Special, sta-
nowiącego kompendium wie dzy 
na temat naszej oferty parasoli. 
Katalog wydany w 9 ję zykach od-
niósł duży sukces na zagranicz-
nych rynkach. Co roku tworzymy 
jego kolej ne edycje. Jednak firma 
nie byłaby w miejscu, w którym 
jest obecnie, gdyby nie codzien-
ne wsłuchiwanie się w potrzebny 
naszych klientów i poszukiwanie 
najlepszych możliwych ście żek 
wzrostu.
Na jakich rynkach Państwo ist-
niejecie i na jakie zamierzacie 
jeszcze wejść?

Naszym głównym rynkiem jest 
oczywiście Polska.  Jednak od po-
czątku działalności świadczymy 
na rzecz Inspirion GmbH także 
usługi  znakowania dla firm z ca-
łej Europy. Od 2009 r. z polskiego 
biura ob sługujemy dodatkowo 
cztery rynki zagraniczne: biało-
ruski, litewski, łotewski i estoński 
oraz, w ograniczonym stopniu, 
jesteśmy również obecni w Repu-
blice Czeskiej.
Co obecnie jest priorytetem dla 
firmy?

Oczywiście wszystko zależy od 
rynkowych tendencji. Pomi mo, 
iż obecnie obserwujemy znaczne 
wahania kursu dola ra wobec euro 
i niepokój finansowy na chiń-
skim rynku, patrzę w przyszłość 
z optymizmem. Nasza branża ma 
jeszcze bardzo dużo do zrobienia. 
Firmy coraz częściej wybierają 
gadżety re klamowe jako podsta-
wową formę promocji. To już nie 
tylko podarunki w geście podzię-
kowania za współpracę, czy pro-
dukty służące do codziennego 
stosowania w biurze. W związ ku 
z tym naszym głównym zadaniem 
jest wzmacnianie świa domości 
siły gadżetów. Pamiętajmy, że ga-
dżet to spersona lizowany nośnik 
informacji promocyjnej, który 
zarówno pod względem długo-
ści, jak i częstotliwości ekspozycji 
przekazu nie ma sobie równych. 
Gadżet staje się po prostu coraz 
bar dziej atrakcyjny. Nasze plany 
na najbliższe lata przewidują roz-

wój narzędzi in formatycznych, 
budowanie bazy wiedzy oraz 
dalszy rozwój technik znakowa-
nia, a także poszerzenie i unowo-
cześnienie parku maszynowego. 
Nadal będziemy wspierać agen-
cje reklamo we w ich pracy. Być 
sprawdzonym i rzetelnym part-
nerem, któ ry oferuje atrakcyjne 
produkty wraz z dobrej jakości 
znakowa niem, to nasz podstawo-
wy cel jako dostawcy artykułów 
rekla mowych dla agencji.
Firma Inspirion Polska to firma 
rodzinna. Czym dokładnie zaj-
mują się poszczególni, współ-
pracujący członkowie rodziny? 
Czy jest Państwu trudno, czy ła-
two prowadzić taką firmę?

Razem ze mną w Inspirion Pol-
ska pracuje mąż oraz córka. Syn 
pracuje w naszej rodzimej firmie 
Kulik i prowadzi agencję AdVeno. 
Mąż od początku działalności 
INPL jest w niej prokurentem 
i odpowiada za sprawy finan-
sowe. Córka jest kierownikiem 
sprzedaży na region mazowiecki 
i rezydentem biura w Warszawie. 
Dla mnie jest oczywistym, że taki 
układ ma swoje plusy i minusy, 
ale wydaje mi się, że te pierwsze 
zdecydowanie przeważają. Sama 
byłam kiedyś w sytuacji współ-
pracy z własnymi rodzicami, kie-
dy w firmie Kulik zajmowałam 
się działem sprzedaży parasoli 
oraz tworzeniem agencji rekla-
mowej. Staramy się z mężem za-
wsze przestrzegać wypracowa-
nych w obu firmach standardów 
postępowania i nie faworyzujemy 
córki ani syna w stosunku do in-
nych pracowników. Myślę, że to 
jest zdrowy układ. 
Nasze dzieci są związane z firmą 
Kulik praktycznie od urodzenia, 
oboje przeszli staż w Inspirion 
GmbH, mają dużą wiedzę o obu 
firmach. Uważam, że te wszystkie 
zalety sprawiają, że doskonale ro-
zumieją firmowe potrzeby i  do-
brze nam się współpracuje.
Państwa recepta na biznes. Co 
poradziliby Państwo innym 
przedsiębiorcom, którzy zamie-
rzają rozpocząć swój biznes?

Do tego potrzeba zaangażowa-
nych ludzi. Ciężka praca i dobra 
oferta są bardzo ważne, ale przede 
wszystkim ludzie budują orga-
nizację i jej sukces. Nam udało 
się stworzyć taki zespół, dlatego 
mogę powiedzieć, że to dzięki 
niemu, Inspirion Polska dobrze 
funkcjonuje i stale się rozwija. 
Wraz z tym zespołem, którego 
znacząca część pracuje z nami 
od początku, zdobyliśmy zaufa-
nie klientów i sporą część rynku 
artykułów promocyjnych. Dobre 
rady? Wierzyć w swoje cele, nie 
bać się wyzwań i ciężko praco-
wać. Szczęściu należy pomagać, 
aby rozkręcić prężny biznes.

Dziękuję za rozmowę 
Małgorzata Derecka 

10-lecie firmy Inspirion Polska. Uroczystość odbyła się 17 października 2015 roku  
w Niezłym Młynie w Czeszowie. Tego uroczystego dnia prezesom towarzyszyli goście, 
zarówno z Polski, jak i z zagranicy, klienci oraz organizatorzy największych imprez bran-
żowych w Polsce. 

WyWiAD Z Jolantą KemPą WiCEPREZESEM iNSPiRioN PoLSKA SP. Z o.o.

Trzeba wierzyć w swoje cele, nie bać się wyzwań 

▶ Wręczenie dyplomów  pracownikom Inspirion Polska z 10-letnim 
stażem.

▶ Życzenia i wspólne zdjęcie na ściance pamiątkowej Inspirion Pol-
ska burmistrza Marka Długozimy i Jolanty Kempy, wiceprezes In-
spirion Polska
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 Podczas koncertu swoje talenty 
muzyczne zaprezentowały dzieci 
z klasy śpiewu solowego dr Mo-
niki Gruszczyńskiej. Ideą prze-
wodnią spotkania było uświado-
mienie młodemu pokoleniu wagi 
i znaczenia Święta Niepodległo-
ści. W programie usłyszeliśmy 
pieśni patriotyczne nawiązujące 
do walki o wolność. W trzech 
blokach tematycznych, na jakie 
podzielony został koncert, wy-
słuchaliśmy m.in.: „Marsz, marsz 
Polonia”, „Kocham Cię, Polsko”, 
„Przybyli ułani pod okienko”, 
„Szara piechota” czy „Rozkwitały 
pąki białych róż”.

 Koncert zgromadził liczną wi-
downię, która w skupieniu wysłu-
chała wzruszających pieśni utrzy-
manych w duchu patriotycznym. 
Wśród uczestników byli m. in. 
burmistrz Marek Długozima, dy-
rektor Szkoły Muzycznej I stop-
nia Anna Szpil oraz nauczyciele, 
rodzice i dziadkowie wychowan-
ków placówki.
 Tym niezwykłym koncertem, 
pobudzającym do głębokich pa-
triotycznych uczuć wszystkich 
uczestników, mieszkańcy rozpo-
częli celebrowanie Narodowego 
Święta Niepodległości..

Kocham Cię, Polsko!
10 listopada w Szkole Muzycznej I stopnia w Trzebni-
cy odbył się uroczysty Koncert Muzyki Patriotycznej 
pt. „Kocham Cię, Polsko”, zorganizowany przez szkołę 
z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Pol-
skę, który  przygotowała i poprowadziła solistka Operet-
ki Wrocławskiej i nauczycielka klasy śpiewu - dr Monika 
Gruszczyńska.

▶ Pamiątkowe zdjęcie uczestników koncertu z klasą śpiewu solowego.

▶ Publiczność jak zwykle nie zawiodła. 

▶ Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia po raz kolejny zaprezentowali wysoki poziom wykonania przy-
gotowanych utworów.

▶ Dzieci zaprezentowały pieśni patriotyczne nawiązujące do pol-
skiej walki o wolność.

▶ Młodzi wykonawcy zaprezentowali również swoje umiejętności gry na instrumen-
tach.

▶ Dr Monika Gruszczyńska  podziękowała uczniom za wspaniały występ a obecnym na 
koncercie gościom za przybycie.

▶ Burmistrz Marek Długozima podziękował dr Monice Gruszczyń-
skiej za przygotowanie i poprowadzenie koncertu patriotyczne-
go.
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▶ System zakupu biletów jest wdrażany przez trzebnicką firmę 
BIK Komputer. Na zdjęciu jej pracownicy - Maciej Bauza i Tomasz 
Bienkiewicz.

R E K L A M A

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

Życzenia
Bądźcie dla siebie i ziarnem pieprzu, 

i szczyptą soli
I tym co raduje, i tym co boli

Cały czas razem w miłości rozkwicie
Gdy ku jesieni skieruje Was życie.

Dla naszego brata 

Bolesława Winkler 
i jego żony Marysi 

z okazji 35-lecia pożycia 
małżeńskiego wiele serdeczności przesyłają:

Mama oraz rodzeństwo z rodzinami

 

Srebrne gody Alicji i Andrzeja Szczurek ! 
 

Na drodze życia są światła i mroki, 

Raz szczęście jasne, 

Raz smutek głęboki. 

Ale gdy razem się idzie we dwoje,  

Łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje. 

Więc w dniu 25 rocznicy ślubu 

Życzę drogiej Parze, 

Aby życie im dało, co najlepsze w darze! 

Niech dobry los się kłania w pas! 

Sto lat! Sto lat, jeszcze raz! 

 

 

Serdeczne życzenia składa 

 siostra  Małgorzata z całą rodziną 

 

Ruszyła sprzedaż biletów w ka-
sach kina Polonia 3D działające-
go przy nowym Gminnym Cen-
trum Kultury. Pierwsze seanse 
w nowoczesnej odsłonie kina 
– znanej nam dotąd tylko z du-
żych multipleksów - zaczynają się 
w piątek 20 listopada o godzinie 
16.00 filmem animowanym „Ra-
busie fistaszków” w technologii 
3D, a o 18:00 i 21:00 odbędą się 
projekcje filmu James Bond - 
„Spectre”. Szczegółowy repertuar 
kina jest dostępny na plakatach 
w gablotach informacyjnych i na 
stronie www.gckis.trzebnica.pl 
w zakładce „Kino Polonia”. Za-
praszamy!

Pierwszy bilet sprzedany

▶ Pierwszym klientem nowych kas w Kinie Polonia 3D był burmistrz Marek Długozima, który zakupił 
bilety na najbliższe seanse.
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MałgoRzata deRecka

 Firma, którą prowadzi Łukasz 
Wiktorowski istnieje na rynku 
od ponad 20 lat. Najpierw był 
sklep spożywczy, który pro-
speruje do dziś, potem restau-
racja we Wrocławiu i pizzeria 
w Trzebnicy, odkupiona od po-
przedniego właściciela 13 lat 
temu oraz druga restauracja. 
Biznes gastronomiczny pro-
wadzony przez pana Łukasza 
to właściwie biznes rodzinny. 
- Restauracją we Wrocławiu 
zarządza brat, sklepem zajmuje 
się moja mama, pizzerią kieruje 
mój kuzyn, ja natomiast restau-
racją tutaj, w Trzebnicy – mówi. 
- Poza tym zatrudniamy około 
30 pracowników, a zespół jest 
zgrany. Uważam, że to olbrzy-
mi atut każdej firmy. Proszę mi 
uwierzyć, dobrzy pracownicy to 
połowa sukcesu, a niełatwo ich 
znaleźć. Najdłużej, bo już 12 lat, 
współpracuję z kuzynem Dawi-
dem Jaworkiem. Jest moją pra-
wą ręką – podkreśla.
 O tym, że dziś, w dobie bez-
robocia, brakuje jednak rak do 
pracy pan Łukasz przekonał się 
nie tak dawno. Zmuszony został 
do sprzedania jednego z lokali 

gastronomicznych, bo nie mógł 
znaleźć  odpowiedniego perso-
nelu. - Nie wierzę w tłumacze-
nia, że ktoś nie może znaleźć 
pracy. Ja oferowałem dobre 
warunki, niezbyt ciężką pracę 
i miła atmosferę. Chętnych jed-
nak nie było. Zmuszony więc 
byłem sprzedać lokal  - wyja-
śnia Łukasz Wiktorowski.

O klienta należy 

walczyć smakiem

Pozostałe lokale funkcjonują 
bez zarzutu. Właściciel przepro-
wadził bowiem spore remonty.
- Zdobyłem klientów, zdobyłem 
ich zaufanie, a to przecież naj-
ważniejsze. Staram się ich nie 
zwieść. Wszystkich traktujemy 
jednakowo – zapewnia. Choć 
restauracja Palermo jest otwar-
ta dla każdego gościa, to dużym 
wsparciem dla jej działalności 
są imprezy okolicznościowe. 
Zawsze jesteśmy przygotowani 
na wycieczkę czy większą gru-
pę gości – wyjaśnia pan Łukasz. 
Dodaje, że menu jest bogate, 
a ceny przystępne. - Najważ-
niejsze, by klient był zadowolo-
ny i oczywiście później wrócił 
albo nas polecił.
 Jak zaznacza, w restauracji 

menu ustalane jest pod każde-
go klienta – mowa oczywiście 
o imprezach okolicznościo-
wych. Co najważniejsze jed-
nak – przy każdej imprezie jest 
właściciel: wita gości, sprawdza, 
czy niczego nie brakuje, czy 
wystrój jest odpowiedni. A gdy 
już wypełni obowiązki gospo-
darza, idzie do kuchni i pracuje 
ze swoim zespołem. - Staram 
się, by klient był zadowolony 
z przygotowanej przez nas im-
prezy – mówi.
Indywidualni klienci też mogą 
w Palermo liczyć na smaczny 
posiłek. Każdego dnia mamy 
przygotowany obiad składają-
cy się z dwóch dań, codzien-
nie inny.  - Najwięcej jednak 
indywidualnych gości mamy 
w pizzerii. Tam króluje pizza 
i gyros. Pizzeria to moje oczko 
w głowie. Sam układam menu, 
sam skomponowałem pizze 
oraz gyrosa z drobiu. Staram się, 
by smak był imponujący. I chy-
ba mi się udaje, bo mamy dużo 
gości. A co polecam w restau-
racji? Oczywiście kotleta o na-
zwie kozak. To zapiekany schab 
z serem i pieczarkami – dodaje 
z dumą.

Gastronomiczne wyzwanie

Prowadzenie biznesu gastrono-
micznego to duże wyzwanie. 
Jak mówi właściciel, trzeba to 
czuć i lubić: Jest duża konku-
rencja, którą zawsze szanuję 
i na rynku staram się zachowy-
wać uczciwie. Uważam, że tak 
należy zachęcić klienta, by to 
właśnie nas wybrał, a nie kon-
kurencję. Nie warto stosować 
sztuczek i dziwnych wybiegów, 
by przyciągnąć klienta. Jeśli 
wyczuje, że jest to tylko chwyt 
marketingowy i otrzyma nie to, 
czego oczekuje, po prostu do 
takiego lokalu nie wróci, a prze-
cież nie o to chodzi – wyjaśnia 
właściciel.
 W Palermo organizowane są 
także Andrzejki oraz Sylwester. 
Gości z każdym rokiem jest co-

raz więcej. W tym roku mamy 
aż dwie zabawy andrzejkowe. 
Na pierwszą zapisanych jest 110 
osób, na drugą 120. Kończą się 
także miejsca na bal sylwestro-
wy. Planujemy na maksymalnie 
130 osób. - Kto chce się zapisać, 
musi się więc spieszyć – dodaje 
ze śmiechem pan Łukasz.
 A plany na przyszłość? Ow-
szem są. Tym razem jednak 
właściciel pokusił się o inwesty-
cję w innej branży – a dokładnie 
– usług hotelowych. - Jestem 
już w trakcie realizacji planu. 
Zamierzamy postawić ośrodek 
wczasowy nad morzem, ale bez 
restauracji, tylko pokoje i apar-
tamenty na wynajem. Czy się 
uda? Zobaczymy – przyznaje.

Palermo smacznie i niedrogo

R E K L A M A

sylwester
W  PA L ERMO

— danie główne
— zimne zakąski
— dwie kolacje na ciepło
— stół szwedzki z przekąsami
— 0,5l wódki na parę

wspaniała zabawa
Super orkiestra, zabawę muzyczną 

zapewni 5-cio osobowy zespół 

KAROL BAND

START

W TYM
WYŚMIENITE

PRZEKĄSKI

 godz.19:00

390 zł za parę 
Nowy Rok witamy
lampką szampana

▶ Właściciel Łukasz Wiktorowski. 

Łukasz Wiktorowski, właściciel trzebnickicvh restauracji i pizzerii Palermo, 
a także sklepu i restauracji we Wrocławiu, to człowiek niezwykle pogodny, 
a przy tym niezwykle skromny.  Od wielu lat prowadzi gastronomiczny biznes 
i to z sukcesem, a jego receptą na dobrze prosperującą firmę są zaufani pracow-
nicy oraz zadowoleni klienci. 

FIRMY, z których jesteśmy dumni  - cykl artykułów o przedsiębiorcach
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 Wśród wielu występów arty-
stycznych odbyło się uroczyste 
pasowanie na ucznia. W tym roku 
do pasowania przystąpiło 142 
uczniów. W uroczystości wzięło 
udział wielu gości, dyrektor Ze-
społu Administracyjnego Pla-
cówek Oświatowych Agnieszka 
Moździerz, ksiądz proboszcz Pa-
rafii pw. świętych Piotra i Pawła 
Bogdan Grabowski, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli oraz byli dyrek-
torzy „Trójki” Leontyna Gągało, 
Adam Waz oraz przewodnicząca 
Rady Rodziców Beata Maczuga.
 Rodzicom i dzieciom towarzy-
szyły ogromne emocje, pierwszaki 
musiały udowodnić, że zasługują 
na to, by stać się pełnoprawnymi 
uczniami. Zaśpiewały piosen-
ki i zatańczyły sportowy układ, 
zapewniając sobie poparcie pu-
bliczności. Przedstawiciele braci 
uczniowskiej mogli dokonać uro-
czystego ślubowania, po którym 
nastąpiło pasowanie. Aktu do-
konały symbolicznym ołówkiem 
dyrektor Jadwiga Kalinowska oraz 
wicedyrektorzy J. Pietrzykowska-

Dziwak i M. Gadawska. Pierw-
szoklasiści otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i prezenty. Uroczystość 
uświetnił występ chóru szkolnego 

oraz taniec dzieci z przedszkola nr 
2. Opiekę techniczną zapewniło 
Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Trzebnicy.

Pasowanie w Szkole Podstawowej nr 3
Piątek 6 listopada był wyjąt-
kowym dniem dla pierwszo-
klasistów siedmiu klas trzeb-
nickiej „Trójki”, jak zawsze 
przy okazji Święta Szkoły 
– rocznicy urodzin patronki 
szkoły – Marii Skłodowskiej-
Curie (która przypada 7 listo-
pada) odbyło się pasowanie na 
ucznia.

oświata                       ◀

 

Akademia odbyła się w pięknie ude-
korowanej Hali Sportowej „ZAPO”, 
w której zebrali się wszyscy za-
proszeni goście oraz najważniejsi 
uczestnicy imprezy – pierwszokla-
siści. Dzieci zaprezentowały wiersze 
oraz piosenki, których wytrwale 
uczyły się przez ostanie tygodnie. 
Całość uświetnił występ chóru 
szkolnego pod dyrekcją Haliny Boli-
sęgi. Po części artystycznej nastąpiło 
uroczyste ślubowanie i pasowanie, 
którego dokonały dyrektor Grażyna 
Kantecka, dyrektor Lidia Piotrow-
ska oraz dyrektor Renata Górecka. 
Następnie pełnoprawni już nowi 
uczniowie przypieczętowali swoje 
zobowiązania odciskiem palca na 
specjalnie przygotowanych kartach. 
Pierwszoklasiści w tym dniu zostali 
obdarowani wieloma prezentami: 
słodkościami - podarunkiem młod-
szych kolegów i koleżanek z przed-
szkola, teczkami – w darze od 
szóstoklasistów oraz licznymi przy-

datnymi upominkami od rodziców. 
Ten wyjątkowy dzień był dla dzieci 
wielkim przeżyciem, bo jak mówią 
słowa wiersza recytowanego na uro-
czystości:
„Duma nas przy tym wielka rozpiera,

bo pomijając względy wszelakie,
pamiętać trzeba, że raz tylko w życiu

stajesz się stu procentowym  
PIERWSZAKIEM.”

Pasowanie w Szkole Podstawowej nr 2

▶ Pierwszaki zaśpiewały piosenki i zatańczyły sportowy układ, za-
pewniając sobie poparcie publiczności.

▶ W tym roku do pasowania przystąpiło 142 uczniów.

▶ Aktu dokonały symbolicznym ołówkiem dyrektor Jadwiga Ka-
linowska oraz wicedyrektorzy J. Pietrzykowska-Dziwak i M. Ga-
dawska.

W dniu 23 października 2015 r. odbyło się uroczyste pasowanie 
uczniów klas pierwszych. W tym roku do grona uczniowskiego 
dołączyło 7 oddziałów (3 klasy siedmiolatków i 4 klasy sześcio-
latków), a co za tym idzie rekordowa liczba uczniów, bo aż 140. 

oświata                       ◀

▶ Dla pierwszaków, dzień pasowania był wyjątkowym przeżyciem. 

▶ Pasowanie, którego dokonały dyrektor Grażyna Kantec-
ka, dyrektor Lidia Piotrowska oraz dyrektor Renata Gó-
recka. 

▶ Uroczyste ślubowanie przedstawicieli klas pierwszych. 
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„Baterii Mniej, Ziemi Lżej” 
 Powiatowy Zespół Szkół nr 
2 im. P. Włostowica został wy-
różniony w konkursie na kam-
panię edukacyjno-promocyjną 
oraz zajął I miejsce w konkursie 
na spot reklamowy pod hasłem 
"Baterii mniej, Ziemi lżej", w ra-
mach ogólnopolskiego projektu 
Materia Baterii, dotyczącego po-
stępowania ze zużytymi bateria-
mi. Autorami spotu są uczniowie 
klasy 2TH – Dajana Siwek, Karo-
lina Rombel, Jan Adamski oraz 
Przemek Marduła. Na podstawie 
zwycięskich spotów nakręcono 
ogólnopolski spot reklamowy.
 Uzyskaliśmy cztery odzna-

ki w ramach realizacji projektu 
w obszarach: nauka, badanie, 
zbiórka i szerzenie wiedzy. Zre-
alizowaliśmy między innymi na-
stępujące zadania: opracowanie 
szkolnego kodeksu postępowa-
nia z bateriami, zorganizowanie 
spotkania i przeprowadzenie 
wywiadu z przedstawicielami lo-
kalnych władz samorządowych 
dotyczącego sytuacji związanej 
z funkcjonowaniem rozwiązań 
związanych z gospodarowaniem 
zużytymi bateriami, mapowanie 
miejsc zbiórki baterii, przeprowa-
dzenie zajęć na temat baterii dla 
uczniów młodszych klas lub grup 
przedszkolnych, przeprowadze-

nie akcji informacyjnej dla miesz-
kańców na temat postępowania 
z bateriami.
 W świętochłowickiej Grocie 20 
października odbył się finał ogól-
nopolskiego projektu "Materia 
baterii". Galę otworzył prezydent 
miasta Świętochłowice pan Da-
wid Kostempski. Pani Agnieszka 
Nurek oraz uczennice Dajana Si-
wek i Karolina Rombel odebrały 
dyplomy za wyróżnienie w kon-
kursie na kampanię edukacyj-
no-promocyjną oraz za I miejsce 
w konkursie na spot reklamowy 
„Baterii mniej – Ziemi lżej. Ko-
ordynatorem szkolnym projektu 
była pani Agnieszka Nurek.

Zwycięski spot   PZS nr 2

 W czwartek 5 listopada 2015 
r. w Przedszkolu nr 2 im. Polskiej 
Niezapominajki w Trzebnicy odbył 
się III Konkurs Piosenki Jesiennej 
o „Złotą Szyszkę”, zorganizowa-
ny przez: Magdalenę Zych i Aga-
tę Cierpiał. Celem konkursu jest 
wspieranie zdolności muzycznych 
i wokalnych, umożliwienie ich pre-
zentacji oraz propagowanie kultury 
muzycznej wśród dzieci.
 Pani Jesień rozpoczęła uro-
czystość od powitania wszystkich 
dzieci, wychowawczyń, rodziców 
oraz jury. W pięknie przygotowa-
nej scenerii jesiennego lasu mali 
artyści w kolorowych strojach za-
prezentowali swoje umiejętności 
wokalne i artystyczne. Jury oraz 
rodzice zgromadzeni na sali mogli 
wysłuchać wielu pięknych utwo-
rów jesiennych, między innymi: 
„Jeż”, „Jabłuszko rumiane”, „Owo-
ce i warzywa”, „Deszczowa piosen-
ka” czy „Jesienna Cza-Cza”.
 Jury w składzie: dyrektor  
Agnieszka Paleczek-Oświęcimska, 

wicedyrektor Katarzyna Stępień 
oraz przedstawiciele Rady Rodzi-
ców: Joanna Januszewska oraz Ma-
teusz Haładaj, oceniło dzieci pod 
względem dostosowania reper-
tuaru do możliwości wiekowych 
uczestników, tematyki jesiennej, 
umiejętności wokalnych oraz stro-
ju podczas występu. Wszystkie 
grupy otrzymały maksymalną licz-
bę punktów, zajmując tym samym 
pierwsze miejsce. Jury przyznało 
nagrody w postaci statuetek „Zło-
tych Szyszek”,  dyplomów oraz 
puzzli, gier edukacyjnych i słodkie-
go poczęstunku.
 Po wręczeniu nagród dyrektor 
podziękowała dzieciom za piękne 
występy, a rodzicom i nauczyciel-
kom za zaangażowanie w przygo-
towanie pociech oraz całej uroczy-
stości.
 Wszystkim dzieciom życzymy 
wielu sukcesów, wytrwałości i od-
wagi. Do zobaczenia za rok!

Katarzyna Koćma

III konkurs piosenki  Przedszkole nr 2

 W ostatnim tygodniu paździer-
nika, jak co roku, chętni uczniowie 
z klas IV-VI Szkoły Podstawowej 
w Masłowie oraz ze świetlicy opie-
kuńczo-wychowawczej pod opieką  
A. Szymczak-Falkowskiej oraz B. 
Falkowskiej po lekcjach wybrali się 
na cmentarz znajdujący się przy ko-
ściele w Cerekwicy. Młodzi ucznio-
wie ze szkolnego wolontariatu, 

chcąc uczcić pamięć zmarłych, po-
sprzątali zaniedbane i opuszczone 
groby, na których później złożyli 
kwiaty i zapalili znicze. 
 Celem corocznej inicjatywy jest 
kształtowanie w uczniach umie-
jętności poszanowania i kultywo-
wania polskiej tradycji dotyczącej 
pamięci o zmarłych oraz miejscach 
ich pochówku. Pamiętajmy…

Pamiętamy o zapomnianych…

SKLEP SERWIS CZĘŚCI
PILMAR Marcin Stąporek
ul. Wrocławska 3  Trzebnica

tel. 71 727 97 75  
e-mail: stihlpilmar@vp.pl
pn-pt 8:00-16:30  
sob 8:00-12:30
 

R E K L A M A
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▶ Doktor Sebastian Węgrzynowski, prezes Irena Kahalik oraz star-
szy inspektor ZS Roman Chandoha.

▶ „Tęcza” gromadzi coraz więcej członków.

▶ Członkowie stowarzyszenia wysłuchali wykładu doktora Węgrzy-
nowskiego.

dobRocHna  MoździeRz

 Uniwersytet gromadzi co-
raz większą liczbę chętnych, 
spektrum zajęć i wyjazdów jest 
naprawdę szerokie, dlatego sto-
warzyszenie jest tak popularne, 
a każdy chętny ma duże możli-
wości wyboru.
 Wieczornica z polską myślą 
odbyła się 12 listopada w eleganc-
kiej sali Retro Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu. Wykład 
pt. „O romantycznych wizjach 
Ojczyzny” wygłosił dr Sebastian 
Węgrzynowski, który nie pierw-
szy raz był gościem „Tęczy”. 
Przybliżył różne spojrzenia na 
nasz kraj, które przedstawiali ro-
mantycy, przypomniał idee me-
sjanizmu, winkelriedyzmu oraz 
idee syntetyzujące. Dał przykła-
dy osadzonych w romantyzmie 
obrazów Polski wpisujących się 

w toposy locus amoneus i locus 
horridus. Cytowanie przez dok-
tora Węgrzynowskiego fragmen-
tów dzieł największych Polaków, 
z Adamem Mickiewiczem i Cy-
prianem Kamilem Norwidem na 
czele, wzbudziło niemałe emo-
cje spotęgowane wyjątkową datą 
11 listopada, która była przecież 
przyczyną spotkania. Następnie 
głos zabrał kolejny gość – starszy 
inspektor ZS Roman Chandoha, 
który przypomniał o przypada-
jącej na ten rok setnej rocznicy 
bohatersko zwycięskiej bitwy pod 
Rokitną. Przybliżył także trudną 
drogę działań Jednostki Strzelec-
kiej im. Orląt Lwowskich z Trzeb-
nicy, które doprowadziły do 
powstania pomnika upamiętnia-
jącego tę bitwę i biorących w niej 
udział ułanów, oraz do jego uro-
czystego poświęcenia w roczni-
cę bitwy. Prezes Stowarzyszenia 
UTW „Tęcza” Irena Kahalik pod-

kreśliła osobiste zaangażowanie, 
ogrom pracy i odpowiedzialno-
ści starszego inspektora Roma-
na Chandohy, po czym zaprosiła 
wszystkich do wysłuchania przy-
gotowanych przez chór „Tęczy” 
pieśni patriotycznych oraz do 
wspólnego śpiewania. Nie zabra-
kło oczywiście „Pierwszej Bryga-
dy” oraz „Roty”, a przy niej naj-
większych emocji.

Wieczornica Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Listopadowe wieczory sprzyjają zadumie, szczególnie pa-
triotycznej w okolicach daty Święta Niepodległości. O tej 
ważnej rocznicy pamiętali członkowie trzebnickiego Sto-
warzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działajacego 
pod patronatem Burmistrza. organizując w sali Retro wy-
głoszenie tematycznego wykładu oraz wspólne śpiewanie 
patriotycznych pieśni. 

▶ Patriotyczne pieśni wykonał 
chór Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.
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 „O zdrowie dbamy, bo jedno 
je mamy”… to hasło, pod jakim 
obchodziliśmy tegoroczne Dni 
Kultury Zdrowotnej. 
 Od 26 do 30 października 
poruszaliśmy się wokół tematu 
zdrowia, które jest cennym darem 
oraz kapitałem pozwalającym re-
alizować nasze plany i spełniać 
marzenia.
 W ramach akcji wychowawcy 
poszczególnych klas prowadzili 
lekcje na temat zdrowego odży-
wiania. Uczniowie robili kanapki, 
sałatki i surówki, malowali plaka-
ty oraz uczyli się piosenek. Pod-
czas zajęć w świetlicy opiekuń-
czo–wychowawczej uczestnicy 
spotkań zachęcali do uprawiania 
sportów oraz zdrowej diety. Od-
była się dyskoteka, na którą dzieci 
przyszły przebrane za owoce i wa-
rzywa. Uczestnicy nie tylko tań-
czyli, ale również przedstawiali 

liczne scenki promujące zdrowie. 
Na podsumowanie zorganizowa-
no konkurs na najciekawszy strój 
owocowo-warzywny.  
 Odbyło się również spotka-
nie z policjantem, aspirantem 
Piotrem Dwojakiem, który 
przeprowadził pogadankę, by 
uświadomić uczniom zagrożenia 
wynikające z zażywania dopala-
czy oraz zwrócić uwagę na ważną 
rolę sportu. Nie zabrakło zabaw, 
quizów i gier sportowych przy-
pominających o zbawiennej roli 
aktywności fizycznej na co dzień. 
Podsumowaniem przedsięwzię-
cia było przedstawienie nawiązu-
jące do hasła, które towarzyszyło 
nam przez cały tydzień.
 Te kilka dni promocji zdrowe-
go stylu życia było dobrą lekcją 
dbałości o ten najcenniejszy dar, 
jakim jest nasze zdrowie.

Anna Leszczyńska-Janik

Dni kultury zdrowotnej  w Boleścinie

 „Kto nie szanuje i nie ceni swo-
jej przeszłości, ten nie jest godzien 
szacunku, teraźniejszości ani pra-
wa do przyszłości”
 Józef Piłsudski 

 9 listopada  2015 roku ucznio-
wie wraz z nauczycielami Szkoły 
Podstawowej w Masłowie zebrali 
się na uroczystym  apelu z oka-
zji zbliżającego się Narodowego 
Święta Niepodległości. Ucznio-
wie z klas IV-VI pod kierunkiem 
Jadwigi Cierpiał  i Beaty Kawa-
lec-Górki przygotowali montaż 
słowno–muzyczny dotyczący 
bohaterstwa Polaków walczących 
o niepodległość Ojczyzny. Mło-
dzi recytatorzy przywołali daty 

i wydarzenia sprzed 97 lat, uświa-
damiając wszystkim, jak długa 
i trudna była polska droga do 
niepodległości. Uczniowie przy-
pomnieli, czym jest patriotyzm, 
braterstwo i poświęcenie. Naj-
młodsi słuchacze dowiedzieli się 
o 123 latach niewoli, zaborach, 
powstaniach, I wojnie światowej, 
kluczowej roli Józefa Piłsudskie-
go, a także o tym, dlaczego Święto 
Niepodległości obchodzimy wła-
śnie 11 listopada. 
Nastrój zadumy i powagi podkre-
śliły przepięknie wykonane pie-
śni patriotyczne, m.in.: „Pierwsza 
brygada” i „Rota” oraz  zaśpiewa-
na na zakończenie wzruszająca 
pieśń pt. „Ojczyzno ma”.

Narodowe Święto Niepodległości   w Masłowie

Moje zdrowie w moich rękach
 Od wielu już lat, tradycyjnie 
w październiku, w naszej szkole  są 
organizowane „Dni Kultury Zdro-
wotnej”. W tym roku odbywały się 
one pod hasłem: „Moje zdrowie 
w moich rękach”. Głównym celem 
programu była promocja zdrowe-
go stylu życia. W działaniach edu-
kacyjnych wzięli udział uczniowie 
klas IV–VI. Na godzinach wycho-
wawczych odbyły się pogadanki 
dotyczące higieny osobistej w ży-
ciu codziennym, a także wykłady 
obejmujące tematykę zdrowego 
odżywiania oraz piramidę zdro-
wia. Uczniowie dowiedzieli się jak 
prawidłowo się odżywiać, poznali 
wartości kaloryczne produktów, 
przeliczali zawartość cukrów 
w produktach spożywczych. Na 

lekcjach techniki uczniowie uczyli 
się czytać ze zrozumieniem ety-
kiety na produktach spożywczych. 
Przygotowali i przedstawili także 
prezentacje multimedialne doty-
czące zdrowego trybu życia. Na 
lekcjach wychowania fizycznego 
odbyły się zawody między klasa-
mi. Uczniowie nauczyli się prze-
liczać liczbę kalorii, jaką można 
spalić w poszczególnych dyscypli-
nach sportowych. W ramach akcji 
zorganizowano również konkurs 
plastyczny ,,Moje zdrowie w mo-
ich rękach”, a prace, które powsta-
ły, zaprezentowano w formie wy-
stawy na szkolnych korytarzach. 
Koordynatorem programu była 
Jolanta Mazanka.
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 W sobotę 7 listopada 2015 r. 
dzieci i młodzież z Klubów 4H 
wzięły udział w powiatowym spo-
tkaniu Klubów 4H – Jesienne In-
spiracje, które odbyło się na świe-
tlicy w Ujeźdźcu Wielkim. Celem 
spotkania było propagowanie idei 
Klubów 4H wśród dzieci i ich ro-
dziców. Poznanie i nawiązywanie 
współpracy pomiędzy klubami, 
rozbudzanie zainteresowania 
zmianami zachodzącymi w przy-
rodzie, rozwijanie pomysłowości 
i wyobraźni twórczej.  Ula Zarem-
ba – prezydent Klubu 4H z Ujeźdź-
ca Wielkiego –  otworzyła spotka-
nie oraz wezwała do odśpiewania 
hymnu klubowego. Następnie po-
szczególne kluby zaprezentowały 
prace wykonane na konkurs pt. 
„Pamiątka ekologiczna - jesień 
w wianku”.
 Oprawę artystyczną zapewniły 
dzieci z Klubu 4H Szczytkowi-
czanie ze Szczytkowic. Zaprezen-
towały przedstawienie o Jesieni, 
w trakcie którego Krzyś Kaczmarek 
odegrał Poloneza A-dur  F. Chopi-
na oraz preludium do utworu Te 
Deum M. – A. Charpentiera. Pięk-
ną kreację jesieni stworzyła rów-
nież  jedna z mam uczestniczących 
w spotkaniu,  Justyna Mikołajczyk. 
Po części artystycznej zabrały 
głos przedstawicielki Banku Spół-

dzielczego Katarzyna Masłowska 
i Anna Kowalik, które wyjaśniły 
zasady działania banków oraz za-
chęcały dzieci do oszczędzania. 
Przywiozły również dla nich drob-
ne upominki. Po części oficjal-
nej, zgodnie z hasłem Klubów 4H 
„Uczyć się działając”, rozpoczęła 
się część warsztatowa. Dzieci przy 
pomocy rodziców wykonywały 
sałatkę warzywną oraz sok jabłko-
wo-marchewkowy. Zdolności ar-
tystyczne rozwijały malując pejzaż 
jesieni, wykonując bukiety z liści 
klonu oraz jeżyki z masy solnej. 
W tworzeniu tych dzieł pomogły 
Jolanta Kilińska – liderka Klubu 
4H Plastycy ze Złotowa, Marta Bi-
niecka członek Klubu 4H Chabry 
z Ujeźdźca Wielkiego oraz Wiolet-
ta Olejniczak pracownik DODR we 
Wrocławiu.
 Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się warsztaty carvingu czy-
li rzeźbienia w warzywach i owo-
cach. Przeprowadziła je Dorota 
Mazur, mieszkanka Komorówki. 
Zaprezentowała metody wyko-
nania pięknych liści, róż i łabędzi 
z pietruszki, marchewki i jabłek. 
Każde dziecko pod okiem Doroty 
Mazur mogło wykonać własnego 
delfinka z banana.
Równie interesujące okazało się 
malowanie dyni, w które zaopa-
trzyła imprezę Ewelina Szady z Do-
manowic. Dzieci pod jej kierownic-
twem pomalowały prawie 40 sztuk 
tych warzyw. 

 

Spotkanie zakończyło się wspólną 
zabawą muzyczną oraz rozstrzy-
gnięciem konkursu pt. „Pamiątka 
ekologiczna - jesień w wianku”. 
Komisja konkursowa doceniając 
wkład pracy i estetykę wykonania 
postanowiła przyznać wszystkim 
klubom równorzędne nagrody. 
 Organizatorami spotkania 
byli Powiatowy Zespół Dorad-
ców w Trzebnicy, sołtyski: Marta 
Piasecka ze Szczytkowic i Cecylia 
Rudownik z Ujeźdźca Wielkiego. 
Spotkanie wsparła firma Dan-Bud 
ze Szczytkowic oraz Gospodarstwo 
Sadownicze Grzegorza Chmielew-
skiego z Brzykowa.

[pias]

Powiatowe spotkanie klubów 4H
Chabry z Ujeźdźca Wielkiego, Plastycy ze Złotowa, 
Szczytkowiczanie ze Szczytkowic to edukacyjne Kluby 
4H działające na terenie powiatu trzebnickiego.

▶ Uczestnicy Powiatowego spotkania klubów 4H.

▶ Wszystkie przygotowane warsztaty były bardzo ciekawe. 

Społeczeństwo        ◀
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 Na pewno ci, którzy znaleźli 
czas i chcieli włączyć się w obcho-
dy tego święta tu – na miejscu – 
nie wyszli ze szkoły zawiedzeni. 
W pierwszej części  uroczystej  
gali swój program zaprezentowa-

li uczniowie przygotowani przez 
wychowawczynię klasy III Kry-
stynę Skurę. Krótkie teksty infor-
mowały zebranych o  kolejnych 
powstaniach zbrojnych, których 
celem było przepędzenie zabor-
ców naszej Ojczyzny, a wzniosłe 
pieśni patriotyczne oddawały 
hołd bohaterom. Słuchaczy wy-

jątkowo zachwyciła uczennica 
klasy III – Karolina Świdzińska 
w pieśni „Niepodległość”.
 W tym miejscu trzeba przy-
znać, że spotkanie w naszej szko-
le było swoistą sztafetą pokoleń, 
gdyż po uczniach  swój koncert 
dał zespół „Mozaika” działający 
przy Stowarzyszeniu na Rzecz 
Rozwoju  wsi Skarszyn. Pieśni 
i piosenki patriotyczne w jego 
wykonaniu poprowadziły nas od 
ofiarnego stosu Legionów Pił-
sudskiego przez „Czerwone maki 
pod Monte Cassino”, „Mury” ku   
„Gawędzie o miłości do Ziemi Oj-

czystej” – Wisławy Szymborskiej.
Szczególne wzruszenie ogarnęło 
słuchających przy pieśni dedy-
kowanej Orlętom Lwowskim na 
cmentarzu Łyczakowskim.
 Kiedy ucichły pieśni nastąpił 
moment (z niecierpliwością ocze-
kiwany przez dzieci) ogłoszenia 
wyników konkursu plastyczne-
go  pod hasłem "Moja Ojczyzna", 
który w październiku ogłosiło 
Stowarzyszenie w Skarszynie. 
Nagrodzonym  Stowarzyszenie 
ufundowało akcesoria przydatne 
do wykonywania prac plastycz-
nych, szkoła zaś, której uczniowie 

wyrazili zainteresowanie  udzia-
łem w konkursie, wydrukowała 
okolicznościowe dyplomy. Prezes 
Stowarzyszenia dała dzieciom 
słodkie upominki.
 Mamy nadzieję, że zarówno 
uczestnicy obchodów Święta Nie-
podległości, jak i obserwatorzy 
doświadczyli pozytywnych prze-
żyć oraz że przed nami wiele ko-
lejnych, równie miłych i dających 
zadowolenie, spotkań .

        Krystyna Skura   
  Halina Wawruszczak

Mojej Biało-Czerwonej chwała
Ten tytuł  zapraszał mieszkańców okolicznych wsi do 
przyjścia na uroczyste spotkanie do Szkoły Podstawo-
wej w Boleścinie, w dniu 11 listopada, by uczcić Narodowe 
Święto Niepodległości. 

▶ Uczniowie i zaproszeni rodzice z zaciekawieniem obejrzeli uroczysty apel. ▶ Uczniowie perfekcyjnie przygotowali program artystyczny. 

oświata                       ◀
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▶ Uczestnicy wieczornicy przy wspólnym stole z burmistrzem Markiem Długozimą. wicestarostą Je-
rzym Trelą, księdzem dziekanem Jerzym Olszówką, sołtysem i radnym Tadeuszem Cepielem  i staro-
stą Waldemarem Wysockim. 

 W rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości w świetlicy 
w Brzykowie odbyła się patrio-
tyczna wieczornica. W uroczysto-
ści udział wzięli: burmistrz Marek 
Długozima z małżonką Elżbietą, 
starosta Waldemar Wysocki z mał-
żonką, wicestarosta Jerzy Trela, 
ksiądz dziekan Jerzy Olszówka 
oraz honorowy obywatel Trzeb-
nicy Halina Bahryn-Kamińska. 
Ideą przyświecającą wydarzeniu 
było przybliżenie wydarzeń i po-
staci znanych z historii, ale przede 
wszystkim – tych mniej znanych. 
Przywołano z nazwiska tych, któ-
rych nie zapisano w kartach histo-
rii – dziadków, pradziadków, krew-
nych i sąsiadów, których wysiłki 
w walce z agresorem doprowadziły 

do niepodległości Ojczyzny. 
 Założeniem było także, by wie-
czornica stała się inspiracją do roz-
mów międzypokoleniowych o hi-
storii, o dawnych losach i osobach, 
których pamięć jest tak ważna już 
teraz, a będzie jeszcze istotniejsza 
wśród następnych pokoleń, które 
nie poznają już osobiście świad-
ków najtragiczniejszych i najchwa-
lebniejszych chwil dziejów Polski. 
Z tych ważnych przesłanek wynika 
też apel organizatorów do mło-
dych: Pytajcie i słuchajcie, abyście 
kiedyś nie musieli powiedzieć tak, 
jak my teraz:… za późno.
 Młode pokolenie przedstawiło 
sylwetki swoich krewnych, którzy 
walczyli o niepodległość Polski. 
Tak swojego rodzinnego bohatera 

przedstawiła Zuzia Kaczmarek:
 - Mój pradziadek Józef Zjawin 
i jego brat, Piotr Zjawin, jako nasto-
letni chłopcy wychowani w duchu 
patriotyzmu i miłości Ojczyzny 
w 1944 roku wstąpili do I Armii 
Wojska Polskiego na Ukrainie. 

Brali udział w walkach na ziemiach 
polskich i nie tylko, między innymi 
w wyzwalaniu Pomorza oraz Ope-
racji Berlińskiej i zdobyciu Berlina. 
Za swoje męstwo w boju o wolną 
Ojczyznę otrzymali liczne odzna-
czenia, które złożyliśmy z nimi do 
grobu. Ja dziś jestem bardzo dum-
na z tego, że moi przodkowie nie 

pozostali obojętni i mimo młodego 
wieku okazali dojrzałość, walcząc 
o wolną Polskę dla swoich dzieci, 
wnuków i prawnuków.
 Świetlica w Brzykowie roz-
brzmiała patriotycznymi pieśnia-
mi, Rotą, Modlitwą Obozową 
i innymi. Organizatorzy serdecznie 
dziękują uczestnikom wieczornicy.

Wieczornica
To, co przeżyło jedno pokolenie, 
drugie przerabia w pamięci…

▶ Pamiątkowe zdjęcie.

▶ Zuzia Kaczmarek opowiada o swoim przodku.

▶ Filip Winkler również w trakcie opo-
wiadania.

▶ Zespól Brzykowianie.

 Za nami pierwszy miesiąc Na-
rodowej Loterii Paragonowej. 
W październiku Polacy zarejestro-
wali blisko 17 milionów parago-
nów fiskalnych, z czego prawie 
375 tys. to paragony z branży: 
fryzjerstwo i pozostałe zabiegi 
kosmetyczne, która jest pierwszą 
z czterech branż premiowanych 
w loterii. ostatniego dnia paź-
dziernika Polacy zarejestrowali 
ponad 2,3 miliona paragonów.
 Przypominamy, że parago-
ny z miesiąca LISTOPADA na-
leży zarejestrować najpóźniej 
do poniedziałku 30 listopada 
2015 roku.  

 Losowanie nagrody specjalnej, 
z pierwszej premiowanej branży 
– fryzjerstwo i kosmetyka, opla 
insignii odbędzie się 18 stycznia 
2016 r. Wezmą w nim udział pa-
ragony branżowe  zarejestrowa-
ne w październiku, listopadzie 
i grudniu. Drugie losowanie na-
grody głównej opla Astra nastąpi 
21 grudnia br., natomiast losowa-
nie nagród dodatkowych iPadów 
i tabletów - 28 grudnia 2015r. 
 Więcej informacji na stronie in-
ternetowej:
https://loteriaparagonowa.
gov.pl

LOTERIA  PARAGONOWA 
-  REJESTRACJE  PARAGONÓW 

ZA LISTOPAD

TRANSPORT GRATIS
tel. kom. 602 523 956 

tel.  71 388 91 91 

SPRZEDAŻ

EKOGROSZEK  MIAŁ  WĘGIEL

R E K L A M A
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 Założeniem projektu napisane-
go przez Kasię Koćmę była akty-
wizacja mieszkańców Wrocławia, 
polegająca na zbiórce archiwalnych 
fotografii powojennych i peerelow-
skich, dotyczących spędzania wol-
nego czasu w mieście. W drugim 
etapie chętni miłośnicy fotografii 
utrwalili współczesne formy życia 
towarzyskiego w reportażach na te-
renie Wrocławia. Całość zwieńczył 
wernisaż zdjęć, który odbył się 16 
listopada w Barbarze przy ul. Świd-
nickiej. Zdjęcia wyłoniono w kon-
kursie, a wśród laureatów znaleźli 
się mieszkańcy naszej gminy: Ur-
szula Rakicka-Trybek oraz Krzysz-
tof Lewczak. Wystawa prezentu-
je także zdjęcia autorki projektu 
oraz prekursora a zarazem ikony 
polskiej fotografii reportażowej – 
Tadeusza Rolke, który był także 
specjalnym gościem wernisażu:  – 
Moje zdjęcia z lat 60., zdjęcia ludzi, 
którzy właściwie nic nie robią, pre-
zentowane są dziś we Wrocławiu, 
mieście, które tak lubię, między 
zdjęciami pani Kasi i laureatów. To 
zdjęcia czarno-białe i reportażowe, 
mają dwa wspólne mianowniki – 
formalny i merytoryczny – powie-
dział fotograf.
 Zadowolenia z efektów pracy nie 
jest w stanie ukryć autorka projek-
tu: – Niezmiernie cieszę się, że mo-
głam poznać Tadeusza Rolke i choć 
przez chwilę z nim obcować. Jego 
mistrzostwo fotograficzne ujmuje 
mnie od dawna, więc współpraca 
z nim była dla mnie wyjątkowym 
wyróżnieniem. Dodam, że od daw-

na myślał o przyjeździe do Wro-
cławia, nie miał jednak powodu, 
by wybrać się w tak długą podróż. 
Moje zaproszenie stało się do niej 
pretekstem, co sprawiło mi niepo-
jętą satysfakcję. Cały projekt był 
dla mnie ogromnym wyzwaniem. 
Dziękuję wszystkim, którzy współ-
tworzyli „Tam i z powrotem”: lau-
reatom, gościom. Warto zajrzeć do 
Barbary do 9 grudnia po zastrzyk 
towarzyskiego nastroju – zaznacza 
Katarzyna Koćma.
 – Na jednej ścianie z Tadeuszem 
Rolke? Nie ukrywam, że to dobre 
miejsce. To też bardzo ciekawy 
projekt, który dodatkowo ma swój 
finał w samym centrum miasta – 
mówi laureatka Urszula Rakicka
-Trybek, której dwa zdjęcia można 
oglądać w przestrzeni Barbary.

 Pierwszym punktem było Sank-
tuarium Matki Bożej Wambierzyc-
kiej Patronki rodzin. Do świątyni 
prowadzą monumentalne, ka-
mienne schody o trzech ciągach. 
Wszystkich stopni jest 56, z czego 
33 w środkowym ciągu symboli-
zuje lata życia Jezusa na Ziemi. Ko-
lejnych 15 stopni nad pierwszym 
tarasem oznacza lata życia Maryi 
przed jej Boskim Macierzyństwem. 
Imponująco wielka fasada ma 52,5 
m wysokości, utrzymana w stylu 
późnego renesansu. Wnętrze świą-
tyni utrzymane w duchu baroku 
zdobią malowidła, obrazy i rzeźby. 
Szczególnie naszą uwagę zachwyci-
ła ściana z relikwiami Jana Pawła II. 
Każdy z nas zatrzymał się przy niej 
z zadumą, zapalił świeczkę w swo-

jej intencji i  odmówił modlitwę 
prosząc o wsparcie. Sołtys zapalił 
również świeczkę w intencji naszej 
Gminy.
 Szczególny klimat i wyjątko-
wość nadaje Wambierzycom, jako 
ośrodkowi kultu religijnego roz-
legła kalwaria. Z niezwykle boga-
tym programem ikonograficznym 
wambierzyckiej kalwarii jest zwią-
zane także nazewnictwo wzniesień 
otaczających miejscowość, nasuwa-
jące skojarzenia z Jerozolimą, i in-
nymi miejscami opisanymi w Sta-
rym i Nowym Testamencie. Dzieci 
jednak bardziej upodobały sobie 
bożonarodzeniową szopkę umiesz-
czoną nieopodal Kalwarii. Obec-
na szopka, pochodzi z 2 poł. XIX 
wieku. Jej inicjatorem był Longin 
Wittig, niezwykle utalentowany 
człowiek, urodzony we wsi Góra 
św. Anny, niedaleko Nowej Rudy.
Pełna misternych, kolorowych 

i poruszających się figurek szopka 
bardzo szybko stała się ciekawostką 
dla odwiedzających to miejsce piel-
grzymów i turystów. Wzbudza nie-
zmiennie od ponad stu lat zachwyt 
i uznanie dla kunsztu jej twórcy.
 Po pożywnym obiedzie, po-
dzieleni na grupy, udaliśmy się do 
Nowej Rudzie aby zejść do kopalni 
węgla kamiennego. Każda grupa 
prowadzona przez swego lidera 
przeszła nie lada chrzest!

 Sołtys nie zapomniał o należy-
tym promowaniu Gminy Trzeb-
nica. Za pozwoleniem Pana Bur-
mistrza, wręczył przewodnikom 
Sanktuarium Wambierzyckiego 
i Kopalni w Nowej Rudzie pamiąt-
kowe zbiory opracowań, foldery 
i gadżety przygotowane przez Wy-
dział Promocji Urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy. Spotkało się to z mi-
łym zaskoczeniem. Na pewno będą 
nas dobrze wspominać.
 Zachwyceni, zmęczeni, brudni 
węglem kamiennym, wróciliśmy 
do domów, planując po drodze na-

stępny wyjazd. Z tego miejsca ser-
decznie dziękujemy naszemu prze-
woźnikowi, firmie Ekspres Bus za 
bezpieczne dowiezienie na miejsce 
(kierowca - Pan Jerzy, profesjona-
lista, kulturalny, komunikatywny 
i cierpliwy). 
 Każdy taki wyjazd to krok do 
przodu w społecznych relacjach. 
Dziękujemy w imieniu Sołtysa 
wszystkim uczestnikom wycieczki 
za uczestnictwo.
 Niech Wambierzycka Pani ma 
nas w swojej opiece!

[mch]

Wycieczka w jesiennych barwach
Jesień jest najozdobniejszą porą roku. Jest elegancką 
Panią, co dzień ubraną w inną barwę. Daje nam szan-
sę na zatrzymanie się po intensywnym lecie, rozpalenie 
wewnętrznego ogniska przed mroźną zimą. W tej oto 
dostojnej aurze, ku ogrzaniu serc, zintegrowaniu i wza-
jemnemu podzieleniu się ciepłem, mieszkańcy sołectwa 
Małuszyn, jak jedna wielka rodzina, wyruszyli na wy-
cieczkę zorganizowaną przez Sołtysa Stanisława Krawiec 
i Radę Sołecką.

Społeczeństwo        ◀

▶ Uczestnicy wycieczki. 

▶ Wernisaż zgromadził wielu miłośników fotografii.▶ Katarzyna Koćma i Tadeusz Rolke.

Tam i z powrotem Kasi Koćmy w Barbarze
Po miesiącach przygotowań trwających od maja, kiedy ogłoszo-
no wyniki konkursu na mikroGranty w ramach Europejskiej 
Stolicy Kultury – Wrocław 2016, w poniedziałek 16 listopada we 
wrocławskiej Barbarze przy ul. Świdnickiej odbył się wernisaż zdjęć 
pn. „Tam i z powrotem. Towarzysko we Wrocławiu” będący finałem 
projektu Kasi Koćmy, instruktorki z Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu, a przede wszystkim fotografki.

▶ Głównym zamysłem projektu był konkurs fotograficzny. Zdjęcia jego laureatów zawisły w przestrze-
ni Barbary przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu.
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INFoR MaT oR 
GMINNeGo CeNTRuM KulTuRy I SPOrTU

LISTOPAD
KUltUra
KONTAKT I GODZINY PRACY:
GCKiS ul. Prusicka 12 / tel. 71 312 09 47

poniedziałek – piątek / 7:00-20:00
soboty / 11:00-20:00

InFormacJe KUltUralne:
Informujemy, że zaczynają się zajęcia w kołach, warsztatach, pracow-
niach i sekcjach. Więcej szczegółów: gckis.trzebnica.pl w zakładce  
„sekcje i koła zainteresowań“.

KIno PolonIa 3D
KONTAKT I GODZINY PRACY: 
GCKIS ul. Prusicka 12 /  tel. 71 312 09 47,  71 312 12 43

poniedziałek – niedziela 
/ 14:00 do 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu

KINO JUNIORA / sobota / 12:00
Dyskusyjny Klub Filmowy / co drugi poniedziałek / 18:30
CENNIK- bilet normalny 18 zł / ulgowy 14 zł 
 / więcej na stronie gckis.trzebnica.pl
REPERTUAR – bieżący tydzień na plakacie 
 / kolejny na stronie gckis.trzebnica.pl

WYStaWY
27 listopada / 17:00 / Wernisaż wystawy malarstwa Marka Gołębiew-

skiego „Między realizmem a ekspresją“ / Wystawa 27-29 listopada

SPort
KONTAKT I GODZINY PRACY: 
Hala Sportowa ul. Kościelna 9 / tel. 71 312 11 71

poniedziałek – piątek / 7:00 – 15:00

GoDZInY otWarcIa oBIeKtÓW SPortoWYcH:
Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA 

bieżnia dla biegaczy na stadionie
poniedziałek – piątek / 8.00-20.00
sobota / 13.00-19.00
niedziela /nieczynny   

Kompleks Boisk Orlik Trzebnica
Z uwagi na planowany remont boisko piłkarskie będzie nieczynne. 
Zapraszamy na boisko wielofunkcyjne w dniach poniedziałek - piątek 
godz. 12:00-18:00, sobota – niedziela w godz. 13:00-18:00.

WYDarZenIa SPortoWe:
22 listopada / 10:45 / XI Przedbiegi Leśne / ul. Leśna

InFormacJe SPortoWe:
soboty / „Rodzinne zajęcia sportowe” dla RODZIN 3+. Hala Sporto-

wa, godz. 15:00-17:00. Zapisy w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 
9 lub pod nr 71/312 11 71.

Ruszyły zapisy na XXXI Bieg Sylwestrowy – Trzebnica 2015. In-
formacje o przygotowaniach i organizacji tej największej impre-
zy sportowej Gminy Trzebnica będą zamieszczane na bieżąco na 
stronie biegsylwestrowy.pl

BIBlIoteKa
KONTAKT I GODZINY PRACY:  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
każda pierwsza sobota miesiąca / 10:00-14:00
każda środa / Książka na telefon

WYDarZenIa BIBlIotecZne:
26 listopada / 16:30 / Światowy Dzień Pluszowego Misia / sala zajęć 

w Ratuszu czwartki / 16:30 / W 80 pomysłów dookoła biblioteki 
/ sala zajęć w Ratuszu każda pierwsza sobota miesiąca / 11:00 / 
Klub Miłośników Origami / sala zajęć w Ratuszu wtorki / Bajarka 
/ grupa I w godz. 10:00-11:00, grupa II w godz. 11:15-12:15 / zaję-
cia połączone z sekcją Skaczących Nutek / sala Dynamiki wtorki / 
14:00-16:00 / Bajarka / sala zajęć w Ratuszu

Krzyżówki dla mądrej główki / co miesiąc nowa krzyżówka / zabawa 
dla dzieci w wieku 7-10 lat / Dział dla dzieci / Ratusz

H a R M o N o G R a M 
spotkań organizacyjnych sekcji i pracowni GCKiS

TERMINY SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH SEKCJI I PRACOWNI GCKIS
Zapraszamy na spotkania organizacyjne w Gminnym Centrum Kultury i Sportu, ul Prusicka 12.

l.p. nazWa sekcJi 
dzieŃ 

sPotkania 
oRganizacyJnego

godzina MieJsce osoba 
PRoWadzĄca

1 Skaczące Nutki wtorek, 03.11.2015 Gr i i ii 10.00 Sala Dynamiki Barbara 
Ulatowska

2 Pracownia Malarstwa poniedziałek, 09.11.2015
Gr i (7-11 lat)15.30 Pracownia Malarstwa 

(wejście od podwórka)
Łucja 
KołodziejczykGr ii i iii (12+)16.30

3 Taniec Nowoczesny środa, 04.11.2015 17.30 Sala Retro Justyna 
Łukasiewicz

4 Warsztaty Wokalne czwartek, 05.11.2015 16.00 Sala Animacji(parter) Aneta Góral

5 Pracownia Rękodzieła czwartek, 05.11.2015 17.00 Pracownia Rękodzieła 
(wejście od podwórka) Katarzyna Błaś

6 Warsztaty Kreatywności 
Dizajnu poniedziałek, 09.11.2015 16.00

Pracownia Kreatywności 
i Dizajnu (wejście od 
podwórka)

Paulina Franczak

7 Pracownia Stylownia środa, 04.11.2015 17.30 Pracownia Stylownia 
(wejście od podwórka) Kamila Kruszona

8 Warsztaty CooLinarne piątek, 06.11.2015 17.00 Sala Retro Katarzyna Fritsch

9 Pracownia Szycia poniedziałek, 09.11.2015 17.30 Pracownia Szycia (wejście 
od podwórka) Kamila Kruszona

10 Pracownia Modelarska piątek, 06.11.2015 17.00 Pracownia Modelarska 
(wejście od podwórka) Stefan Widurski

11 Balet wtorek, 03.11.2015
Dzieci 3-6 lat 16.00

Sala Dynamiki Lilia iwanowa 
Dzieci 7+ 17.30

12 Zajęcia Twój Robot czwartek, 05.11.2015 16.30 Sala Dynamiki Marta Góral

13 Pracownia Fotograficzna środa, 04.11.2015 17.00 Pracownia Fotograficzna 
(wejście od podwórka)

Katarzyna 
Koćma

14 Dyskusyjny Klub Filmowy poniedziałek, 9.11.2015 19.00 Sala im. Feliksa Mułki

15 Klub Muzyczny czwartek, 05.11.2015 18.00 Sala Przestrzenna
(Galeria Strych) Patrycja Król

Zapraszamy na spotkania sekcji 
i pracowni w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu. Wszystkie spo-
tkania odbędą się w odnowionym 
budynku GCKiS przy ul. Prusic-
kiej 12. Zachęcamy do zapozna-
nia się z załączoną tabelą, w której 
znajdują się wszelkie niezbędne 
informacje.

informujemy, że wszystkie dzieci, które 
do tej pory złożyły deklaracje, zostały 
przyjęte do sekcji. Jednocześnie ogła-
szamy, że trwają zapisy do następują-
cych sekcji:

• Taniec Towarzyski
• Sekcja Flash Mob
• Pracowania Fotograficzna

Regulamin zajęć oraz deklaracje do-
stępne są w GCKiS (ul. Prusicka 12) 
oraz na stronie www.gckis.trzebnica.
pl w zakładce „aktualności”. Szczegóły 
dotyczące grafiku zajęć zostaną przeka-
zane podczas spotkań organizacyjnych.

[ulat]

 13 listopada 2015 roku gimna-
zjaliści Zespołu Szkół w Ujeźdź-
cu Wielkim podczas akademii 
z okazji Święta Niepodległości 
przedstawili historię naszego 
narodu, poczynając od rozbio-
rów Polski po wyzwolenie kra-
ju.  Spektakl przygotowany pod 
kierunkiem pań Danuty Ko-
wal Woźniak, Małgorzaty Tarki 
i Macieja Bartoszka podzielony 
został na stacje: niewola, I wojna 

światowa, powstanie, niepod-
ległość. Organizatorzy zwrócili 
szczególną uwagę na patriotyzm 
i pieśni, które dodawały siły do 
walki w powstaniach. Tak o aka-
demii napisali sami uczniowie kl. 
II b gimnazjum: ,,Lekcja histo-
rii przypadła do gustu uczniom, 
o czym świadczyła cisza podczas 
występów.” ,,Akademia była na-
prawdę bardzo dobrze przygoto-
wana,  było widać zaangażowanie 

uczniów oraz wkład nauczycieli 
prowadzących to przedsięwzię-
cie”. ,,W tym przedstawieniu 
najbardziej podobało mi się to, 
że uczniowie zachowywali się 
poważnie i wczuli się w klimat 
przedstawienia oraz to, że wszy-
scy śpiewali pieśni patriotyczne. 
Uczniowie byli świetnie przygo-
towani.”

akademia z okazji Święta Niepodległości
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Szanowni Państwo!  Gmina Trzebnica zaprasza wszystkich 
czytelników do Biblioteki, która mieści się tymczasowo w Ratuszu.

GODZINY  PRACY  BIBLIOTEKI
poniedziałek 10:00 – 17:00

wtorek 9:00 – 16:00

środa prace wewnętrzne

czwartek 11:00 – 18:00

piątek 9:00 – 16:00

pierwsza sobota miesiąca: 10:14:00

WyKAZ SoBóT, W KTóRE BiBLioTEKA BęDZiE oTWARTA:

5 grudnia 2015
9 stycznia 2016
6 lutego 2016
5 marca 2016
2 kwietnia 2016
7 maja 2016
4 czerwca 2016

PatRycJa  kRól

 W imieniu Burmistrza Marka 
Długozimy wszystkich pasjona-
tów kina przywitała kurator wy-
staw w GCKiS, Łucja Kołodziej-
czyk.
 - Kolekcja plakatów, którą 
dzięki uprzejmości pana Adriana 
mogliśmy prezentować w naszej 
przestrzeni, jest niewątpliwie zja-
wiskowa i nie każdy dom kultury 
może się poszczycić takim arty-
stycznym wydarzeniem – powie-
działa na wstępie. 
 Podczas spotkania przybliżono 

niezwykłą historię rozwoju plaka-
tu filmowego w Polsce. Prelekcja 
zaangażowała słuchaczy i zain-
spirowała do wymiany poglądów 
i rozmów z kolekcjonerem, który 
chętnie opowiadał o początkach 
swojej fascynacji plakatem filmo-
wym i podkreślił, że te polskie 
dzieła przez wiele lat należały do 
światowej czołówki i uznawane 
były za nasz najlepszy plastycz-
ny towar eksportowy.  Tłem do 
rozmów była muzyka filmowa 
Krzysztofa Komedy grana z płyt 
winylowych pochodzących ze 
zbiorów GCKiS i stoliki przybrane 

starymi, peerelowskimi gazetami.
 Prezentowane plakaty mi-
strzów Polskiej Szkoły Plakatu 
posiadają długą tradycję. Tworzyli 
je młodzi artyści. Najwybitniej-
si przedstawiciele to Jan Lenica, 
Franciszek Starowiejski, Walde-
mar Świeży. Polscy plakaciści byli 
znani i cenieni nie tylko w Polsce, 
ale na całym świecie, a plakat był 
traktowany jako dzieło kreacji ar-
tystycznej. Plakat tamtych czasów 
wywierał wpływ na bieg zdarzeń 
i jednocześnie dystansował się do 
nich.

 W podziękowaniu za użyczenie 
niezwykłego zbioru polskich pla-
katów filmowych podczas uroczy-
stego otwarcia nowej przestrzeni 
Kina Polonia GCKiS w Trzebni-
cy, w imieniu burmistrza Marka 
Długozimy przekazano kolekcjo-
nerowi współczesny plakat, wy-
konany na specjalne zamówienie. 
W związku z tym, że plakaty fil-
mowe dotyczyły produkcji w du-
żej mierze przypadającej na okres 
komuny w Polsce, peerelowskim 

zwyczajem również gerbery i cze-
kolada wyraziły wdzięczność za 
podzielenie się zbiorami z miesz-
kańcami Gminy Trzebnica.
 Przypomnijmy, że wystawę 
polskiego plakatu filmowego ze 
zbiorów Adriana Czyżowicza po-
dziwiano już podczas Dni Otwar-
tych Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu, a także w trakcie uroczy-
stej Gali Otwarcia, gdzie idealnie 
wkomponował się w nową prze-
strzeń Kina Polonia 3D.

Filmowo mi!
w nowym Centrum
Finisaż wystawy  plakatu filmowego do najbardziej 
znanych produkcji z lat 1970 – 1993 odbył się w sali 
im. Feliksa Mułki w Gminnym Centrum Kultury 13 
listopada. Plakaty pochodziły ze zbiorów młodego ko-
lekcjonera Adriana Czyżowicza ze Żmigrodu. ▶ Podczas finisażu wystawy - autor zbiorów Adrian Czyżowicz oraz zebrani goście. 

▶ Łucja Kołodziejczyk wręczyła autorowi zbioru plakat.

▶ Goście z zainteresowaniem obejrzeli wystawę. 
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 Podejście Otwartego Dialogu 
zostało stworzone w latach osiem-
dziesiątych XX wieku w Finlandii, 
gdzie rozwija się do dziś, stopnio-
wo zdobywając coraz większe za-
interesowanie również w innych 
regionach Skandynawii i Europy 
Zachodniej. Początki podejścia 
są związane z poszukiwaniem 
skutecznej metody oddziaływań 
terapeutycznych w przypadku pa-
cjentów z zaburzeniami psycho-
tycznymi i diagnozą schizofrenii. 
Dziś wykorzystywane jest w odnie-
sieniu do szerokiego spektrum pro-
blemów psychicznych. To komplek-
sowe podejście składa się z dwóch 
filarów - obejmuje aspekty zarówno 
organizacji opieki psychiatrycznej 
nad pacjentem, oraz swoistą filozo-
fię bycia w relacji. Kompleksowość 
jaką tworzą oba te filary wyróżniają 

to podejście na tle innych form tera-
pii.
 Organizacja pracy w Otwartym 
Dialogu spełnia założenia terapii 
dostosowanej do potrzeb klienta 
i jego sieci społecznej w sytuacji 
ostrego kryzysu psychicznego. 
Podstawowym założeniem jest 
praca w środowisku społecznym 
pacjenta, wspieranie sieci społecz-
nej w taki sposób, by mogła unieść 
ciężar pojawiających się – niekiedy 
bardzo trudnych, pełnych cierpie-
nia doświadczeń. Zwrotem w my-
śleniu jest postrzeganie człowieka 
nie jako pacjenta wymagającego 
pomocy, ale jako osoby zaangażo-
wanej w relacje społeczne. Dlaczego 
więc nie wykorzystać tych relacji 
jako zasobów radzenia sobie z kry-
zysem?  Jest to postawa kontrastu-
jąca z dotychczasowym myśleniem 

o opiece psychiatrycznej w modelu 
biologicznym, bazującym na ko-
nieczności hospitalizacji, izolacji, 
natychmiastowym wdrażaniem 
farmakoterapii i niejednokrotnie 
niebrania pod uwagę woli i indywi-
dualnych potrzeb pacjenta.
 Drugim filarem OD jest jego fi-
lozofia. Otwarty Dialog to sposób 
myślenia, bycia w relacji, rozumie-
nia drugiego człowieka. Orientacja 
na dialog oznacza porzucenie po-
zycji eksperta który lepiej rozumie 
kryzys niż osoba która go doświad-
cza, otwarcie się na niepewność 
i podążanie za narracją człowieka, 
który sam najlepiej zna drogę, która 
doprowadziła go do punktu w któ-
rym spotyka psychologa, psychiatrę 
czy pracownika socjalnego.
 Podejście Otwartego Dialogu 
opiera się na pewnych kluczowych 
elementach, które mogą dla pro-
fesjonalistów stanowić użyteczną 
wskazówkę co do sposobu w jaki 
można towarzyszyć sieci społecznej 
w chwilach szczególnie trudnych. 
Wypełnienie tych ram pozostaje 
kwestią adaptacji kolejnych zasad 
Otwartego Dialogu. Jak wygląda-
łaby opieka psychiatryczna, gdyby 
zastosowanie tych zasad było na 
porządku dziennym? W duchu 
mobilności i elastyczności prze-

szkolony personel pracowałby nie 
tylko w szpitalach, ale też w środo-
wisku społecznym pacjenta. Za-
sada natychmiastowej interwencji 
pozwalałaby szybko odpowiadać 
na zgłoszenie o potrzebie pomocy, 
bez konieczności czekania na wolne 
miejsce w szpitalu. W myśl przy-
jęcia perspektywy sieci społecznej 
wpisuje się zarówno objęcie opieką 
najbliższego otoczenia pacjenta jak 
również zaangażowanie w pro-
wadzenie powszechnej edukacji 
społecznej, by jak najwcześniej do-
strzegać symptomy i przełamywać 
wstydliwe stereotypy sięgając po 
dostępne formy wsparcia. Pozosta-
łe – światopoglądowe - podstawy 
Otwartego Dialogu – tolerancja 
dla niepewności i dialogowość– są 
kwestią otwarcia się personelu na 
nowe możliwości współpracy we-
wnątrz zespołu i współdziałania 
z pacjentem i jego siecią społeczną. 
Efekty przyjęcia takiego modelu 
pracy są argumentem, które po-
winny mobilizować do wzmożo-
nych wysiłków, by jego adaptacja 
do polskich warunków była możli-
wa.  Skuteczność podejścia Otwar-
tego Dialogu oceniono w Zachod-
niej Laponii na podstawie badań 
kontrolnych przeprowadzonych 
u pacjentów po pierwszej psycho-
zie. Ich wyniki ukazują, że pacjen-
ci z diagnozą schizofrenii leczeni 
przy pomocy Podejścia Otwartego 
Dialogu w ciągu 2 lat byli hospita-
lizowani znacznie rzadziej (14 dni/
osobę) niż pacjenci leczeni innymi 
metodami (117 dni/osobę). Leki 
neuroleptyczne stosowano u nich 
jedynie w 33% przypadków, na 
którymkolwiek etapie leczenia, zaś 
w grupie porównawczej w 100% 
przypadków. Efektem takiego spo-
sobu leczenia był znacznie szybszy 
powrót do zdrowia (nawroty jedy-
nie u 24% pacjentów w porównaniu 
do 71% w grupie leczonej tradycyj-
nie) i do pełnego zatrudnienia (81% 

w porównaniu do 43%). W ciągu 5 
lat aż 86% pacjentów leczonych me-
todą otwartego dialogu wróciło do 
poprzedniej aktywności – studiów, 
pracy lub jej poszukiwania, a 82% 
nie doświadczyło żadnych utrzy-
mujących się objawów.
 Ponieważ praca w Otwartym 
Dialogu z osobą z doświadcze-
niem kryzysu psychicznego i jej 
rodziną przynosi dobre efekty, to 
rozpoczęliśmy jako fundacja Pol-
ski Instytut Otwartego Dialogu 
w Powiecie Trzebnickim i powia-
tach przyległych, pracę kierowaną 
do osób z doświadczeniem kryzysu 
psychicznego .Praca w Otwartym 
Dialogu może być wykorzystywa-
na w pomocy osobom przeżywa-
jącym różnego rodzaju kryzysy 
(emocjonalne, rodzinne, psychicz-
ne). Zapraszamy osoby doświad-
czające kryzysów i ich rodziny 
z w/w powiatów do wzięcia udziału 
w naszym programie. Chęć wzię-
cia udziału w terapii w Otwartym 
Dialogu można zgłaszać pod tele-
fonem naszej INFOLINII: 515 265 
955. Działania te są finansowane 
w ramach Programu Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich pod nazwą: 
“Obudźmy nadzieję” - wyzdrowie-
nie jest możliwe!!! Powiat Trzebnic-
ki. W ramach tego projektu, rodzi-
ny, które zdecydują się na wzięcie 
w nim udziału będą mogły korzy-
stać także ze spotkań grupy wspar-
cia, do czego gorąco zachęcamy. 
Mamy bardzo pozytywne doświad-
czenia z innego projektu,  z prowa-
dzenia takiej grupy, rodziny są bar-
dzo zadowolone i chętnie w takiej 
grupie uczestniczą.
 W ramach projektu “Obudźmy 
nadzieję” - wyzdrowienie jest moż-
liwe!!! Powiat Trzebnicki organizu-
jemy też warsztaty Ekspert poprzez 
doświadczenie dla osób z doświad-
czeniem choroby psychicznej. Kon-
takt w sprawie warsztatów również 
pod INFOLINIA.

Powiat Trzebnicki Program Funduszu Inicjatyw obywatelskich pod nazwą: 

“obudźmy nadzieję” 
- wyzdrowienie jest możliwe!

Trenują przed meczem w Dublinie 
Reprezentacja Polski U-15, w dniach 21-23 listopada 
będzie przebywać w trzebnicy na zgrupowaniu przed 
towarzyskim dwumeczem z irlandią, który zostanie ro-
zegrany 24 i 26 listopada w dublinie.

Drużyna trenowana przez Bartło-
mieja Zalewskiego, od najbliższej 
soboty, przez trzy dni gościć bę-
dzie w Hotelu Trzebnica, a treno-
wać na Stadionie Miejskim Fair 
Play Arena.

Zajęcia odbywać się będą zarówno 
na płycie głównej trzebnickiego 
obiektu, jak i na płycie bocznej (ze 
sztucznym oświetleniem).
W poniedziałek  kadra U-15, bez-

pośrednio z Trzebnicy, uda się do 
stolicy Irlandii na dwa towarzyskie 
starcia z tamtejszą reprezentacją .
Będzie to pierwsza wizyta mę-
skiej, młodzieżowej reprezentacji 

Polski w naszym mieście. - Miło 
jest patrzeć, jak trzebnicka Arena 
Fair Play służy nie tylko naszym 
mieszkańcom, ale i zawodnikom 
z zewnątrz. Oznacza to, że war-
to inwestować w takie obiekty – 

mówi burmistrz Marek Długozi-
ma życząc zawodnikom sukcesu 
w Dublinie. 

zdjęcia: 
youtube.com i dwadozera.pl

▶ Zawodnicy Reprezentacji Polski U-15. 
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dwutygodnika NR 19 (84)

Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście 
do redakcji (Ratusz, Rynek) wezmą udział w losowaniu nagród:
- 50 zł ufundowane przez GCKiS - do odbioru: ul. Prusicka 12 
- karta podarunkowa o wartości 50 zł + zabawka - do odbioru w Psarach
Realizacja karty Baby MaXX w salonie w Psarach i w Parku Handlowym Bielany.

Rozwiązanie  z numeru 18 (83)
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz nagrody z Baby MaXX 
za rozwiązanie hasła krzyżówki:

- Król jest nagi -  z numeru 18 PT otrzymuje: 

Rafał Barszczyński
Nagroda do odebrania w sekretariacie GCKiS ul. Prusicka 12.  

 www.baby-maxx.pl    tel. 713 888 477
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 6.20 Hebrydy - dziki świat na 
krańcu Europy, cz. 4 - serial dok.

 7.30 Jaka to melodia?
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.40 Czas dla Ciebie
 8.55 Ranczo (57) - Człowiek z Rio 

- serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (57) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (217) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.55 Najdziwniejsze na świecie, cz. 

1. Osobliwe maleństwa 
 14.00 Tysiąc i jedna noc (58) - serial
 14.50 Wiadomości naukowe 
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy
 15.50 Wspaniałe stulecie (218) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2834) - telenowela
 18.30 Świat Się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.30 Ojciec Mateusz (185) - Rave 

Party - serial
 21.20 Sprawa dla reportera
 22.20 Oglądaj z Andrzejem Fidy-

kiem - Polański. poszukiwany 
i pożądany - fi lm dok.

 0.10 Wspomnienia niewidzialnego 
człowieka - komedia, USA, Fran-
cja, reż. John Carpenter, wyk. Chevy 
Chase, Daryl Hannah, Sam Neill

 1.55 Sprawa dla reportera
 2.55 Naszaarmia.pl (187) - magazyn
 3.20 Czas dla ciebie
 3.35 Notacje - Andrzej Święcicki. 

Potraktowałem Wronki jako 
zakład naukowy - cykl dok.

 3.50 Świat Się kręci - widowisko 
publicystyczne

 4.35 Zagadkowa Jedynka - teleturniej
 5.05 Zakończenie dnia

7.35 Afi sz kulturalny 8.10 Informacje kul-
turalne 8.30 To nie tak - program publi-
cystyczny 9.05 The Beatles w obiektywie 
Davida Hurna - serial 9.40 Życie za życie. 
Maksymilian Kolbe - dramat 11.30 Dom 
- serial 13.10 Handlarze wolnością 13.40 
Informacje kulturalne 14.10 Tyle słońca 
w całym mieście. Niezapomniane prze-
boje Anny Jantar 15.10 Szkatułka z Hong 
Kongu - fi lm TVP 16.20 Reality Bites 
- fi lm obyczajowy 18.10 Dzieci w czasach 
ADHD - fi lm dok. 19.55 Dróżnik - fi lm 
anim. 20.20 Hala odlotów - talk - show 
21.15 Prosta historia - fi lm obyczajowy 
23.15 Hala odlotów - talk - show 0.10 Na-
ga prawda o pośladkach - fi lm dok

6.50 Wiadomości - 19.11.1989 7.35 Snow-
donia 1890 (3) - serial 8.15 Najpiękniejsze 
zamki Francji - serial dok. 9.20 Wspaniałe 
stulecie (201) - serial 10.10 Okrasa łamie 
przepisy 10.45 Historia żywa 11.20 Napo-
leon (3) - serial dok. 12.25 Kramarz - fi lm 
obyczajowy 14.10 Ex Libris 14.30 Ludzie 
rzeki - serial dok. 15.30 Było, nie minęło 
16.05 Sensacje XX wieku 17.05 Naczel-
ny Wódz Generał Kazimierz Sosnkow-
ski - fi lm dok. 18.05 Wspaniałe stulecie 
(202) - serial 19.05 Byli sobie odkrywcy 
(10) - serial 19.45 Czwarta dzielnica - fi lm 
dok. 21.00 Było, nie minęło 21.40 Sensa-
cje XX wieku 22.40 Szerokie tory - re-
portaż 23.15 Listy gończe - Listy gończe 
- Lokatorka (20) - magazyn 23.45 Listy 
gończe - Listy gończe - Ostatni rejs (21) 
- magazyn 0.20 Kraj za miastem - Roz-
świetlić wieś 0.55 Naczelny Wódz Gene-
rał Kazimierz Sosnkowski - fi lm dok. 1.40 
Gdańsk. Koniec i początek - fi lm dok. 
2.35 Pogranicze w ogniu (1) - serial 3.40 
Pogranicze w ogniu (2) - serial 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Siatkówka mężczyzn Liga Mistrzów 9.00 
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Ko-
szykówka Tauron Basket Liga 11.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 11.07 Piłka noż-
na Mecz towarzyski 13.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 13.07 Siatkówka męż-
czyzn Liga Mistrzów 15.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 15.07 Siatkówka męż-
czyzn Liga Mistrzów 17.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 17.07 Piłka nożna Eli-
minacje ME 2016 19.00 Magazyn Polska 
2016 20.30 Siatkówka mężczyzn Liga Mi-
strzów 23.00 Siatkówka mężczyzn Liga 
Mistrzów 1.00 Piłka nożna Eliminacje ME 
2016 2.30 Boks Magazyn Puncher 3.30 
Magazyn Cafe Futbol 5.00 Boks 

10.35 Hokej na lodzie - Liga Mistrzów 
CHL - skróty meczów 11.20 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA Finals - Singapur: Maria 
Sharapova - Agnieszka Radwanska 12.00 
la - MŚ Pekin - podsumowanie 13.55 Peł-
nosprawni 14.30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Finals - Singapur: A. Radwańska - F. 
Pennetta 16.10 Łyżwiarstwo fi gurowe 
- Grand Prix Francji - Gala 17.50 Legia Mi-
strzów 18.10 Piłka nożna - Mecz towa-
rzyski. Niemcy - Holandia 20.10 Kieru-
nek RIO 20.45 Łyżwiarstwo Szybkie - PŚ 
- Calgary - dzień 3. 22.30 Zwarcie 23.00 
Sportowy Wieczór 23.25 Boks - Gala - Bi-
loxi. Frank Galarza - Jared Hurd 0.15 Boks 
- Gala - Biloxi. Edwin Rodriguez - Nuchael 
Seals 1.00 Z archiwum 

11.00 Piłka nożna. Major League Soccer 
Play - off  11.30 Piłka nożna. LM kobiet: 
Wolfsburg - Chelsea 12.30 Piłka nożna. 
LM kobiet: Frankfurt - LSK Kvinner FK 
13.30 Piłka nożna. U - 21: Niemcy - Austria 
15.00 Skoki narciarskie. Turniej Czterech 
Skoczni, Best of 16.00 Piłka nożna. Ma-
jor League Soccer Play - off  16.30 Watts 
Best of Winter Sports 17.25 Piłka nożna. 
Worldgoals 17.30 Futbol Latino 18.00 Pił-
ka nożna. FIFA Football 18.25 Piłka nożna. 
Worldgoals 18.30 Skoki narciarskie. Letnia 
Grand Prix, Hinzenbach 20.00 Piłka noż-
na. Major League Soccer Play - off  20.30 
Watts 21.00 Sporty walki. Fight Club 
23.00 Skoki narciarskie. Letnia Grand Prix, 
Hinzenbach 0.00 Strongman

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Po stronie prawdy 13.20 Chłop-
cy z Namugongo 14.00 Jestem Gabriel 
15.35 Dobra wiara, dobre tricki 15.50 Py-
tasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 
Z wędką nad wodę w Polskę i Świat 16.35 
Przypływ Islamu 17.25 Przegląd Tygo-
dnika Rodzin Katolickich „Źródło” 17.30 
Reportaż dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedo-
kończone 19.25 Przegląd katolickiego ty-
godnika „Niedziela” 19.30 Odyseja czyli 
powrót do domu 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 Gua-
dalupe - żywy obraz 22.55 Święty na każ-
dy dzień 23.00 Telewizyjny Uniwersytet 
Biblijny 0.00 Świat w obrazach 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz In-
fo 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 INFObi-
znes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczo-
rem 20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Ser-
wis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 
21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn 
21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panora-
ma Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.30 Jan 
Pospieszalski. Bliżej - program publicy-
styczny 23.15 Godzina po godzinie - pod-
sumowanie dnia 0.00 Sportowy Wieczór 
0.15 Teleexpress Extra 0.40 To jest temat

 6.05 M jak miłość (939 - 940) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.00 Barwy szczęścia (1350) - serial
 11.35 Na dobre i na złe (51) - Na 

ratunek - serial
 12.40 Cesarzowa Ki (7) - serial 
 13.35 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Znachor 
 14.05 Na sygnale (7) - serial
 14.35 Rodzinka.pl (15) - Hazard 

- serial komediowy
 15.00 Rodzinka.pl (16) - O miłości.. 

- serial komediowy
 15.40 Panorama, Pogoda
 16.10 Na dobre i na złe (614) 

- Rozum i wiara - serial
 17.05 Cesarzowa Ki (8) - serial 
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1350) - serial 
 20.05 Barwy szczęścia (1351) - serial 
 20.40 Paranienormalni Tonight - pro-

gram rozrywkowy
 21.45 Ida - dramat, Polska, Dania, reż. 

Paweł Pawlikowski, wyk. Agata 
Kulesza, Agata Trzebuchowska, 
Dawid Ogrodnik, Joanna Kulig, 
Jerzy Trela, Adam Szyszkowski, 
Halina Skoczyńska

 23.15 Ona to on - komedia, USA, reż. 
Andy Fickman, wyk. Amanda 
Bynes, Channing Tatum, Jessica 
Lucas, James Kirk

 1.10 Władcy ognia - fi lm fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania, USA, 
reż. Rob Bowman, wyk. Christian 
Bale, Matthew McConaughey, 
Izabella Scorupco

 3.00 Ida - dramat, Polska, Dania, reż. 
Paweł Pawlikowski, wyk. Agata 
Kulesza, Agata Trzebuchowska, 
Dawid Ogrodnik, Joanna Kulig, 
Jerzy Trela, Adam Szyszkowski, 
Halina Skoczyńska

 4.35 Art Noc. zespół ZION 80 - kon-
cert

 5.20 Zakończenie dnia

 5.50 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny
 7.55 Doradca smaku
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 10.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 11.55 Singielka - serial
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.25 Rozmowy w toku - talk show
 15.26 Szkoła - serial
 16.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 17.25 Singielka - serial
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku
 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 20.50 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy

 21.50 Iron Man II - fi lm przygodowy, 
USA 2010, reż. Jon Favreau, wyk. 
Robert Downey Jr, Don Che-
adle, Scarlett Johansson, Mickey 
Rourke, Gwyneth Paltrow, Sam 
Rockwell, Samuel L. Jackson

 0.20 Ugotowani - program kulinarno 
- rozrywkowy

 1.20 Superwizjer - magazyn reporte-
rów

 1.55 Uwaga! - program interwencyjny
 2.20 Sekrety Magii 
 3.40 Rozmowy w toku - talk show

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Trudne sprawy
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Słoiki
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Poznaj swoje prawa
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Zdrady
 21.05 Przyjaciółki

 22.05 Nigdy więcej - thriller, USA, 2002, 
reż. Michael Apted, wyk. Jennifer 
Lopez, Bill Campbell, Tessa Allen, 
Juliette Lewis, Dan Futterman 

  Slim, młoda kelnerka poznaje 
mężczyznę swych marzeń 
i wkrótce wychodzi za niego. 
Mitch jest przemiłym, przystoj-
nym i bogatym właścicielem 
fi rmy budowlanej. Wspólnie roz-
poczynają idylliczne życie, jednak 
wkrótce po urodzeniu córki Slim 
zauważa, że osobowość Mitcha 
ma również drugą, mroczną 
stronę. Okazuje się, że jej mąż ma 
kochankę. Gdy ona próbuje z nim 
o tym porozmawiać, on wpada 
w furię i dotkliwie ją bije. 

 1.00 Zakończenie programu

 6.00 Na Patrolu
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Kacper i przyjaciele
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Kacper i przyjaciele
 9.00 Dom nie do poznania
 10.00 Kotka
 11.00 Włoska narzeczona - teleno-

wela obyczajowa
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Kotka
 17.00 Włoska narzeczona - teleno-

wela obyczajowa
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 20.00 Boski chillout - komedia, USA, 

2008, reż. David Gordon Green, 
wyk. Seth Rogen, Craig Robinson, 
Danny McBride, James Franco, 
Kevin Corrigan

 22.25 Kiedy dzwoni nieznajomy 
- horror, USA, 2006, reż. Simon 
West, wyk. Camilla Belle, Brian 
Geraghty, Derek de Lint, Katie 
Cassidy, Tessa Thompson, Tommy 
Flanagan 

 0.10 Jaś Fasola - program rozryw-
kowy

 0.40 Interwencja

 5.25 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.45 Męski Typ 2: Artur Boruc - talk 

show
 7.20 Tajemnice Laury - serial
 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 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 VI - serial obyczajowy
 20.00 Ja cię kocham, a ty z nim 

- komedia, USA 2007, reż. Peter 
Hedges, wyk. Steve Carell, Juliette 
Binoche, Dane Cook, Alison Pill, 
Brittany Robertson, Dianne Wiest, 
John Mahoney

 22.10 Miasto zła - serial
 23.10 Dziewczyna z tatuażem - fi lm 

sensacyjny, USA, Szwecja, Nor-
wegia 2011, reż. David Fincher, 
wyk. Daniel Craig, Rooney Mara, 
Christopher Plummer, Stellan 
Skarsgard, Steven Berkoff , Robin 
Wright

 2.30 Fringe: Na granicy światów 
- serial

 3.35 Sekrety Magii 
 5.50 Koniec programu

 6.00 Niania - serial
 7.00 Magnum, P.I. - serial
 9.00 Detektyw Monk - serial
 11.00 Sekret - telenowela
 13.10 Za głosem serca - telenowela
 15.00 To moje życie! - telenowela
 16.00 Mike i Molly - serial
 17.00 Flash - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 19.30 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 20.00 Legenda Zorro - fi lm przygo-

dowy, USA 2005, reż. Martin 
Campbell, wyk. Alberto Reyes, 
Antonio Banderas, Catherine 
Zeta - Jones, Julio Mechoso, 
Parra Sánchez

 22.45 Pięcioletnie zaręczyny - kome-
dia, USA 2012, reż. Nicholas Stol-
ler, wyk. Alison Brie, Chris Pratt, 
Emily Blunt, Jason Segel, Lauren 
Weedman

 1.30 Istota doskonała - horror, Nowa 
Zelandia, Wielka Brytania 2006, 
reż. Glenn Standring, wyk. Dou-
gray Scott, Saff ron Burrows, Leo 
Gregory, Scott Wills

 3.00 JRG w akcji
 3.25 Dyżur
 3.50 Taki jest świat
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.40 Czas dla Ciebie - Zdrowie 
 8.55 Ranczo (58) - Obcy krajowcy 

- serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (58) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (218) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.45 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Skoki Narciarskie
 13.00 Najdziwniejsze na świecie, cz. 

2. Geniusze wśród zwierząt 
 14.00 Tysiąc i jedna noc (59) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Okrasa łamie przepisy 

- W krainie dźwięków i sma-
ków - magazyn kulinarny

 15.50 Wspaniałe stulecie (219) - serial
 16.45 Czekamy na Światowe Dni 

Młodzieży
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2835) - telenowela
 18.30 Świat Się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.25 Anno Domini - Biblii ciąg dal-

szy (10) - serial
 21.20 James Bond powraca - Doktor 

No - fi lm sensacyjny, Wielka Bry-
tania, reż. Terence Young, wyk. 
Sean Connery, Ursula Andress, 
Joseph Wiseman

 23.20 Homeland (12) - serial
 0.20 Wszystko w porządku - fi lm 

obyczajowy, USA, reż. Lisa Cho-
lodenko, wyk. Julianne Moore, 
Annette Bening, Mark Ruff alo, 
Mia Wasikowska

 2.15 Film fabularny
 3.50 Notacje - Krystyna Adamo-

wicz. Moje życie w Wilnie 
 4.05 Świat Się kręci - widowisko 

publicystyczne
 4.55 Zakończenie dnia

7.35 Afi sz kulturalny 8.15 Hala odlotów 
- talk - show 9.10 Libera - Przewodnik 
po sztuce 9.25 Drzazgi - fi lm obyczajo-
wy 11.30 Dom - serial 13.05 Andrea Bo-
celli - koncert 14.10 Słynna restauracja 
- komedia 15.45 Karczma na bagnach 
- fi lm fabularny 17.10 Złodzieje rowerów 
- dramat 18.50 Zwierzęce piękno - fi lm 
dok. 20.00 Informacje kulturalne 20.20 
Satyricon - dramat 22.45 Tygodnik Kul-
turalny 23.40 Filmy, które zmieniły Ame-
rykę - Prosta historia - fi lm obyczajowy 
1.35 Informacje kulturalne 1.55 Jazz noc 
- Bobby McFerrin live at Jazz in Vienne 
- koncert 3.05 Tygodnik Kulturalny 3.55 
Mój najszczęśliwszy dzień. Marian Turski 

6.50 Wiadomości - 20.11.1989 7.35 
Snowdonia 1890 (4) - serial 8.15 Ludzie 
rzeki - serial dok. 9.20 Wspaniałe stulecie 
(202) - serial 10.15 Makłowicz w podróży 
10.45 Koło historii 11.30 Rasputin. Nieza-
kończone śledztwo, cz. 1 - fi lm dok. 12.30 
Żołnierze wyklęci - fi lm dok. 13.40 Za-
gadki tamtych lat (1) 14.10 Polska i świat 
z historią w tle 14.30 Gorczański Park Na-
rodowy 15.25 Było, nie minęło 16.00 Sen-
sacje XX wieku 17.05 Zwłoki nieznane 
- fi lm dok. 18.05 Wspaniałe stulecie (203) 
- serial 19.05 Byli sobie odkrywcy (11) 
- serial 19.45 Norymberga. Naziści wobec 
swoich zbrodni - fi lm dok. 21.00 Było, nie 
minęło 21.40 Sensacje XX wieku 22.40 
Szerokie tory - reportaż 23.15 Szalona 
miłość. Rosjanie i Putin - fi lm dok. 0.20 
Zwłoki nieznane - fi lm dok. 1.25 Dziwny 
jest ten świat - Wojna zapomniana - re-
portaż 2.05 Dziwny jest ten świat - Nord 
- Ost - reportaż 2.40 Pogranicze w ogniu 
(3) - serial 3.55 Pogranicze w ogniu (4) 
- serial 4.55 Zakończenie dnia 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Siatkówka Liga Mistrzów 9.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 9.07 Formuła 1 
GP Brazylii 11.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 11.07 Siatkówka mężczyzn Liga Mi-
strzów 13.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 13.07 Magazyn Polska 2016 15.00 
Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Piłka 
nożna - Puchar Polski 17.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 17.07 Piłka nożna - Pu-
char Polski 19.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 19.07 Tenis Barclays ATP World Tour 
Finals 21.00 Polsat Sport News Sport Flash 
21.07 Piłka nożna - Puchar Polski 22.00 
Polsat Sport News Sport Flash 23.00 Te-
nis Barclays ATP World Tour Finals 1.00 
MMA KSW28 

8.00 Zwarcie 8.35 Hokej na lodzie - Liga 
Mistrzów CHL - Karpat Oulu - Sparta Pra-
ga 10.40 Hokej na lodzie - Liga Mistrzów 
CHL - skróty meczów 11.20 Tenis ziem-
ny - WTA Finals Singapur. S. Halep - A. 
Radwańska 12.50 Historia Górnika Za-
brze 13.35 Z piłka przez świat 14.35 Te-
nis ziemny - Turniej WTA Finals - Singapur. 
FINAŁ 16.15 Kierunek Rio 16.50 Łyżwiar-
stwo fi gurowe - Grand Prix Francji - Gala 
18.30 Zwarcie 19.05 Boks - Megafi ghts 
20.55 Łyżwiarstwo Szybkie - PŚ - Salt La-
ke City - 5km kobiet 22.05 Łyżwiarstwo 
Szybkie - PŚ - Salt Lake City - 500m ko-
biet i mężczyzn 23.10 Łyżwiarstwo Szyb-
kie - PŚ - Salt Lake City 1.500m mężczyzn 
0.05 Sportowy Wieczór

8.30 Skoki narciarskie. Letnia Grand Prix, 
Hinzenbach 10.00 Narciarstwo Klasycz-
ne. MŚ, Falun 11.00 Piłka nożna. Major 
League Soccer Play - off  11.30 Piłka noż-
na. Futbol Latino 12.00 Piłka nożna. FIFA 
Football 12.30 Skoki narciarskie. Turniej 
Czterech Skoczni 13.30 Narciarstwo Kla-
syczne. MŚ, Falun 14.30 Skoki narciarskie. 
Letnia Grand Prix, Einsiedeln 15.45 Skoki 
narciarskie. Letnia Grand Prix, Hinzenbach 
16.45 Skoki narciarskie. Turniej Czterech 
Skoczni, Best of 17.45 Skoki narciarskie. 
PŚ, Klingenthal 19.00 Łyżwiarstwo fi gu-
rowe. Grand Prix, Puchar Rosji 20.00 Pił-
ka nożna. Major League Soccer Play - off  
20.30 Skoki narciarskie. PŚ, Klingenthal 
21.00 Sporty Motorowe. Cup of Nations

14.55 Słowo Życia 15.00 Koronka do Bo-
żego Miłosierdzia 15.20 Mocni w wierze 
15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje 
dnia 16.10 Siódmy sakrament 16.35 We-
nezuela - San Félix 17.00 Na tropie 17.30 
Reportaż dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 
Informacje dnia 18.15 Westerplatte Mło-
dych 18.55 Przegląd katolickiego tygo-
dnika „Niedziela” 19.00 Warto zauwa-
żyć… 19.30 Parauszek i przyjaciele 19.45 
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzie-
ci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Historia Królowej Estery 22.55 Święty na 
każdy dzień 23.00 Kim jest Papież Fran-
ciszek? 23.45 Budowa świątyni w Naro-
dowym Sanktuarium Matki Bożej w miej-
scowości Subukia w Kenii

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz In-
fo 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 INFObi-
znes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 
20.12 Forum 20.44 Flesz - Serwis Info 
20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Po-
goda 21.15 Kod dostępu - program publi-
cystyczny 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz 
- Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 
22.48 Pogoda 22.55 Godzina po godzi-
nie - podsumowanie dnia 23.45 Sporto-
wy Wieczór 0.00 Teleexpress Extra 0.25 
To jest temat - magazyn

 6.05 M jak miłość (940 - 941) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 8.50 Panorama Flesz
 9.35 Pogoda Flesz
 10.50 Barwy szczęścia (1351) - serial
 11.30 Na dobre i na złe (52) - Praw-

dziwy przyjaciel - serial
 12.35 Cesarzowa Ki (8) - serial 
 13.35 Tajemnica Jasnej Góry - repor-

taż, reż. Krzysztof Tadej
 14.10 Na sygnale (8) - serial
 14.40 Rodzinka.pl (17) - Człowiek 

uczy się całe życie - serial
 15.05 Rodzinka.pl (18) - Zwierzątko 

domowe - serial komediowy
 15.40 Panorama, Pogoda
 16.05 WOK - Wszystko o kulturze
 16.25 Dwójka przedstawia - Książki 

na jesień
 16.30 Gala Nagrody Radia ZET im. 

Andrzeja Woyciechowskiego 
2015

 17.05 Cesarzowa Ki (9) - serial 
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.45 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Rodzinka.pl (166) - Podział 

- serial komediowy
 19.55 Zziajani (11) - Zakupy - serial
 20.10 O mnie się nie martw - s. III (11) 

- serial komediowy
 21.10 Rodzinka.pl (167) - Urlop 

Boskich” - serial komediowy
 21.40 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy
 22.50 Latający Klub 2. Tylko dla 

dorosłych - program satyryczny
 23.25 Trzymaj Pion 2 - koncert z oka-

zji 35 - lecia NZS - Niezależ-
nego Zrzeszenia Studentów 

 0.40 Skyfall - fi lm sensacyjny, Wielka 
Brytania, USA, reż. Sam Mendes, 
wyk. Daniel Craig, Judi Dench, 
Javier Bardem, Ralph Fiennes

 3.10 Kill Bill 2 - fi lm akcji, USA, reż. 
Quentin Tarantino, wyk. Uma 
Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah, 
David Carradine

 5.30 Zakończenie dnia

 5.50 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny
 7.55 Doradca smaku
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 10.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 11.55 Singielka - serial
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.25 Rozmowy w toku - talk show
 15.26 Szkoła - serial
 16.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 17.25 Singielka - serial
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny

 20.00 Kowboje i obcy - western, 
USA 2011, reż. Jon Favreau, wyk. 
Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia 
Wilde, Sam Rockwell, Paul Dano, 
Clancy Brown

 22.25 Deja Vu - fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania 2006, reż. Tony 
Scott, wyk. Denzel Washington, 
Paula Patton, Val Kilmer, Jim 
Caviezel, Bruce Greenwood, Elle 
Fanning

 1.00 Listy do M. 2 - kulisy fi lmu 
 1.30 Kuba Wojewódzki - talk show
 2.30 Uwaga! - program interwencyjny
 2.45 Sekrety Magii 
 4.05 Rozmowy w toku - talk show

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

 20.10 Opowieści z Narnii: Podróż 
Wędrowca do Świtu - fi lm 
fantasy, USA, 2010, reż. Michael 
Apted, wyk. Ben Barnes, Georgie 
Henley, Skandar Keynes

  Łucja i Edmund Pevensie zostają 
wraz ze swoim kuzynem Eusta-
chym wciągnięci do wnętrza 
obrazu i przetransportowani do 
Narnii. Tam trafi ają na pokład 
wspaniałego statku, o dumnej 
nazwie Wędrowiec do świtu, 
gdzie przyłączają się do króla 
Kaspiana i szlachetnej myszyRy-
czypiska. Odważni podróżnicy 
wyruszają w rejs na tajemnicze 
wyspy, gdzie muszą stawić czoła 
mitycznym potworom

 22.25 Outlander - fi lm sci - fi , USA, 
2008, reż. Howard McCaine, 
wyk. Jim Caviezel, Jack Huston, 
John Hurt, Ron Perlman

 0.55 Tylko Muzyka. Must be the Music
 3.10 Tajemnice losu

 6.00 Na Patrolu
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Kacper i przyjaciele
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Kacper i przyjaciele
 9.00 Dom nie do poznania
 10.00 Kotka
 11.00 Włoska narzeczona
 12.00 Galileo
 13.00 Galileo
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Kotka
 17.00 Włoska narzeczona
 18.00 Pamiętniki z wakacji
 19.00 Światowe rekordy Guinessa
 20.00 Ucieczka gangstera - fi lm sen-

sacyjny, Japonia, USA, 1994, 
reż. Roger Donaldson, wyk. Alec 
Baldwin, Kim Basinger, Michael 
Madsen, James Woods, David 
Morse, Jennifer Tilly, Philip Sey-
mour Hoff man 

 22.30 Mordercza zaraza - thriller, 
USA, 2006, reż. Hal Masonberg, 
wyk. James Van Der Beek, Brad 
Hunt, Dee Wallace, John P. Con-
nolly, Joshua Close, Ivana Milicevic 

 0.15 Lato dziewiętnastolatki, Fran-
cja, 2008 

 1.35 Mega Chichot
 2.05 STOP Drogówka
 3.05 Zamiana Żon
 4.00 Disco Polo Life

 5.55 We Dwoje - program rozrywkowy
 7.20 Tajemnice Laury - serial
 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 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 VI - serial obyczajowy
 20.00 Allan Quatermain i zaginione 

miasto złota - fi lm przygodowy, 
USA 1987, reż. Gary Nelson, wyk. 
Richard Chamberlain, Sharon 
Stone, James Earl Jones, Henry 
Silva, Robert Donner

 22.10 Obcy - 8. pasażer Nostromo 
- horror sci - fi , USA, Wielka Bry-
tania 1979, reż. Ridley Scott, wyk. 
Sigourney Weaver, Tom Skerritt, 
Ian Holm, John Hurt

 0.40 Wiedźma cię dopadnie - hor-
ror, Niemcy 2010, reż. Robert Sigl, 
wyk. Eleanor Tomlinson, Finn 
Atkins, Christopher Elson, David 
Bamber, David Fellowes

 2.45 Sekrety Magii 
 4.50 Koniec programu

 6.00 Niania - serial
 7.00 Magnum, P.I. - serial
 9.00 Detektyw Monk - serial
 11.00 Sekret - telenowela
 13.10 Za głosem serca - telenowela
 15.00 To moje życie! - telenowela
 16.00 Mike i Molly - serial
 17.00 Flash - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 20.00 Bestia w ringu - fi lm akcji, USA 

2011, reż. Jason Connery, wyk. 
Wes Chatham, Devon Sawa, 
Sarah Butler, Neal McDonough, 
Lucky Johnson

 22.00 Snajper 2 - fi lm akcji, USA 2002, 
reż. Craig R. Baxley, wyk. Bokeem 
Woodbine, Dennis Hayden, Erika 
Marozsán, Tom Berenger

 23.55 Detoks - thriller, USA 2002, reż. 
Jim Gillespie, wyk. Charles S. Dut-
ton, Dina Meyer, Kris Kristoff er-
son, Polly Walker, Sylvester Stal-
lone, Tom Berenger

 2.00 W blasku fl eszy
 2.30 Dyżur
 3.00 JRG w akcji
 3.25 Dyżur
 3.50 JRG w akcji
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji 

Piątek, 20.11.2015

Czwartek, 19.11.2015

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki 
7.15 Kobra: Oddział specjalny - serial 9.25 
A właśnie, że tak! - komedia 11.40 Histo-
ria Oręża - serial 12.50 Katastrofy w prze-
stworzach - serial 14.00 Zwariowana na-
uka - serial 14.30 Wiedźmin - serial 15.45 
Król złodziei - fi lm familijny 17.55 Kobra: 
Oddział specjalny - serial 20.00 Świat gli-
niarzy - serial 22.00 Nieustraszony - dra-
mat 0.20 To my - fi lm sensacyjny 

15.45 Express - informacje 16.05 Karto-
teka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - in-
formacje 18.00 Ostre cięcie 18.50 Dom 
do poprawki 19.45 Express - informacje 
20.05 DeFacto 20.35 Anatomia głupoty 
według Richarda Hammonda 21.10 Naj-
dziwniejsze wypadki drogowe 21.45 Ex-
press - informacje 22.00 Przepustka - se-
rial 22.30 Betlejewski. Prowokacje 23.05 
Wojny magazynowe

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Strażnik 
Teksasu 9.00 Galileo 10.00 Frank i dżun-
gla 11.00 Obcy wewnątrz nas 12.00 Mio-
dowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 
Dekoratornia 15.15 Strażnik Teksasu 17.15 
Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 20.00 
Galileo 21.00 Niesamowite rekordy 21.35 
CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 
22.30 Diabeł tasmański - horror sci - fi  
0.30 Śmierć na 1000 sposobów 

6.40 Bajki 7.15 Kobra: Oddział specjalny 
- serial 9.30 Król złodziei - fi lm familijny 
11.40 Historia Oręża - serial 12.50 Ka-
tastrofy w przestworzach - serial 14.00 
Zwariowana nauka - serial 14.30 Wiedź-
min - serial 15.45 Czarny rumak - fi lm 
przygodowy 18.20 Łatwy szmal - kome-
dia 20.00 Ciemna strona Wenus - dramat 
21.55 I zapadła ciemność - thriller 23.50 
Zmowa milczenia - fi lm sensacyjny 

12.40 Kartoteka 13.40 Drogowi piraci 
14.10 Usterka 14.45 Insekty atakują - se-
rial 15.45 Express - informacje 16.05 Kar-
toteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express 
- informacje 18.05 Kup, Napraw i Sprze-
daj 18.40 Drogi Śmierci - serial 19.45 Ex-
press - informacje 20.05 DeFacto Extra 
20.35 Damy i wieśniaczki 21.45 Express 
- informacje 22.00 Kossakowski. Inicjacja 
22.30 Usterka 23.30 Mój pierwszy… 

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Strażnik Tek-
sasu 9.00 Galileo 10.00 Frank i dżungla 
11.00 Obcy wewnątrz nas 12.00 Miodowe 
lata 12.50 Miodowe lata 13.45 Rodzina za-
stępcza 14.45 Dekoratornia 15.15 Strażnik 
Teksasu 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Cza-
rodziejki 18.15 Miodowe lata 20.00 Gali-
leo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.30 
CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.30 Anioł 
śmierci - thriller sensacyjny
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 7.25 Dzień dobry w sobotę 
 8.00 Rok w ogrodzie
 8.20 Naszaarmia.pl (189) - magazyn
 8.50 Firmowe ewolucje - /8/ - rea-

lity show
 9.25 Skoki Narciarskie - inauguracja PŚ
 9.35 Doktor No - fi lm sensacyjny, 

Wielka Brytania, reż. Terence 
Young, wyk. Sean Connery, 
Ursula Andress, Joseph Wiseman

 11.35 Sprawa dla reportera
 12.25 Jak to działa - Efekty specjalne 

w teatrze (85) - magazyn
 12.55 Polskie Zwierzęta w niebez-

pieczeństwie (2) Żółw 
 13.15 Skoki Narciarskie - inauguracja PŚ
 13.30 Okrasa łamie przepisy - Pie-

czarki z czekoladą 
 14.05 Retromania - /9/ - magazyn 

muzyczny
 14.30 Skoki Narciarskie - inauguracja PŚ
 14.50 Dziewczyny ze Lwowa (11) 

- serial
 15.50 Skoki Narciarskie - PŚ - Klin-

genthal - konkurs drużynowy
 17.20 Teleexpress
 17.25 Skoki Narciarskie - PŚ - Klin-

genthal - konkurs drużynowy
 18.35 Rolnik szuka żony seria II 

- /10/ - reality show
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 GOL
 20.15 Pogoda
 20.25 Komisarz Alex (90) - Zako-

chana w mordercy - serial
 21.25 Ultimatum Bourne’a - fi lm 

sensacyjny, USA, reż. Paul Gre-
engrass, wyk. Matt Damon, Julia 
Stiles, Paddy Considine

 23.20 Weekendowy magazyn fi lmowy
 23.50 Transporter (11) - serial
 0.50 Glina (23) - serial
 1.45 Ultimatum Bourne’a - fi lm 

sensacyjny, USA, reż. Paul Gre-
engrass, wyk. Matt Damon, Julia 
Stiles, Paddy Considine

 3.50 Homeland (12) - serial

7.35 Afi sz kulturalny 8.10 Informacje kul-
turalne 8.25 Style życia - Design - Szwaj-
carski scyzoryk - fi lm dok. 9.00 Dama Ka-
meliowa - melodramat 10.55 Bóg zapłać 
- fi lm kr.metr. 11.10 Informacje kulturalne 
11.30 Cappuccino z książką 11.55 Pomniki 
historii, cz. 15 - reportaż 12.10 Dokument 
tygodnia - Rize - fi lm dok. 13.45 Złodzie-
je rowerów - dramat 15.20 Snępowina 
- fi lm anim. 15.45 Interpretacje 2015 - re-
portaż 16.20 Kes - dramat 18.20 Tygo-
dnik Kulturalny 19.15 Siedem epok rocka 
- 6 - serial dok. 20.20 Bilet do kina - Prze-
rwane objęcia - fi lm obyczajowy 22.35 
Iron Maiden. Rock in Rio - koncert 0.20 
Wiedźma wojny - dramat 

6.50 Wiadomości - 21.11.1989 7.25 Jak 
to działa (24) - magazyn 8.05 Cerkiew 
w Supraślu 8.45 Pantokrator - repor-
taż 9.10 Wspaniałe stulecie (203) - se-
rial 10.05 Teo - ria smaku Teo Vafi disa 
(12) - magazyn 10.35 Ginące cywilizacje 
(23) - cykl dok. 11.50 Norymberga. Na-
ziści wobec swoich zbrodni - fi lm dok. 
12.50 Z naturą na co dzień (3) - cykl dok. 
13.25 Skarby czeskiego dziedzictwa na-
rodowego - cykl dok. 14.00 Szerokie tory 
- reportaż 14.40 Wielka Gra - teleturniej 
15.40 Od roku 1930. Instytut Badawczy 
Leśnictwa - fi lm dok. 16.20 Spór o histo-
rię - debata 17.00 Cafe Historia - program 
publicystyczny 17.25 Encyklopedia II woj-
ny światowej 18.00 Wspaniałe stulecie 
(204) - serial 19.05 Byli sobie odkrywcy 
(12) - serial 19.45 Norymberga. Naziści 
wobec swoich zbrodni - fi lm dok. 20.50 
Przewodnik Historyczny Bogusława Wo-
łoszańskiego 21.25 Jurajski Park Hitlera 
- fi lm dok. 22.40 Encyklopedia II wojny 
światowej - Żukow - cykl dok. 23.15 Ni-
colas Le Floch - Le Floch 2 - serial 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Siatkówka mężczyzn Liga Mistrzów 9.00 
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Siat-
kówka mężczyzn Liga Mistrzów 11.00 
Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Piłka 
nożna 1 Pucharu Polski 13.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 13.07 Magazyn Polska 
2016 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 
15.07 Piłka nożna 1 Pucharu Polski 17.00 
Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Siat-
kówka mężczyzn Liga Mistrzów 19.00 
Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Piłka 
nożna 1 Pucharu Polski 21.00 Tenis Barc-
lays ATP World Tour Finals 0.00 Koszy-
kówka Beko BBL 2.00 Tenis Barclays ATP 
World Tour Finals 4.00 MMA KSW26 

8.00 Zapasy sportem wszystkich dzie-
ci - reportaż 8.35 Łyżwiarstwo Szybkie 
- PŚ - Salt Lake City 10.25 Obrazki z wy-
stawy 11.25 Piłka nożna - Mecz towarzy-
ski. Polska - Islandia 13.30 Magazyn FI-
FA 14.05 Piłka nożna - Mecz towarzyski. 
Polska - Czechy 16.10 Obrazki z wystawy 
17.15 Pełnosprawni - magazyn 17.45 Ko-
szykówka kobiet - Eliminacje Mistrzostw 
Europy. Polska - Białoruś 20.00 Ayrton 
Senna - przerwany wyścig 20.55 Łyżwiar-
stwo Szybkie - PŚ - Salt Lake City - 10km 
mężczyzn 22.00 Łyżwiarstwo Szybkie 
- PŚ - Salt Lake City 23.00 Łyżwiarstwo 
Szybkie - PŚ - Salt Lake City - 500m ko-
biet i 1.000m mężczyzn 0.15 Łyżwiarstwo 
Szybkie - PŚ - Salt Lake City 

8.30 Skoki narciarskie. PŚ, Klingenthal 
9.30 Sporty Motorowe. Cup of Nations, 
Londyn 11.00 Piłka nożna. Major Lea-
gue Soccer 11.30 Piłka nożna. FIFA Foot-
ball 12.00 Łyżwiarstwo fi gurowe. Grand 
Prix, Puchar Rosji 13.15 Watts Best of Win-
ter Sports 13.30 Łyżwiarstwo fi gurowe. 
Grand Prix, Puchar Rosji 15.30 Skoki nar-
ciarskie. PŚ, Klingenthal 18.00 Piłka nożna. 
Bundesliga: Schalke 04 - Bayern Mona-
chium 20.30 Watts 21.00 Skoki narciar-
skie. PŚ, Klingenthal, Niemcy HS 140, 
konkurs drużynowy 22.00 Podnoszenie 
ciężarów. MŚ, Houston 23.45 Skoki nar-
ciarskie. PŚ, Klingenthal, Niemcy HS 140, 
konkurs drużynowy 0.30 Podnoszenie 
ciężarów. MŚ, Houston

12.50 Na tropie 13.20 Siódmy sakrament 
13.45 Święty na każdy dzień 13.50 Po-
cztówka z Indii - Chennai - miasto św. 
Tomasza Apostoła 14.00 Historia Królo-
wej Estery 14.55 Zamzam - odyseja mi-
syjna 15.30 Podróż do Domu Ojca 16.00 
Informacje dnia 16.10 W Naszej Rodzinie 
17.00 Z Parlamentu Europejskiego 17.30 
Reportaż dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedo-
kończone 19.25 Przegląd Katolickiego 
Tygodnika „Niedziela” 19.30 Spotkanie 
z Magdą Buczek 19.45 Modlitwa z tele-
fonicznym udziałem dzieci 20.00 Infor-
macje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Ocalić 
od zapomnienia 21.00 Apel Jasnogórski 
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt 
Widzenia 22.00 Miłość odnajdzie cię 
wszędzie 23.30 Pociąg do świętości

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55 
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.05 Serwis 
sportowy 17.15 Serwis Info 17.24 Teleex-
press Extra 17.41 Puls Polski 18.00 Studio 
Wschód - magazyn 18.28 Po przecinku 
- rozmowa 18.50 Serwis Info 19.00 Na 
czym świat stoi 19.15 Kapitalny program 
- magazyn ekonomiczny 19.40 Serwis 
sportowy 19.45 Pogoda 19.53 Dziś wie-
czorem 20.08 Minęła 20ta 20.43 Flesz 
- Serwis Info 20.50 Pogoda 21.00 Serwis 
Info 21.10 Pogoda 21.15 INFO Newsroom 
21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panora-
ma Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48 Po-
goda 22.55 Godzina po godzinie 23.45 
Sportowa Sobota 0.05 Teleexpress Extra 

 7.00 M jak miłość (1174) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Program do czytania - maga-

zyn literacki
 11.05 Kultura, głupcze - magazyn 

kulturalno - społeczny
 11.45 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Wioska w dżungli 
 12.20 Sztuka życia (102) - magazyn
 12.40 Dwójka przedstawia - Książki 

na jesień
 12.50 Paranienormalni Tonight - Ewa 

Farna - program rozrywkowy
 13.45 Zziajani (11) - Zakupy - serial
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Rodzinka.pl (167) - Urlop 

Boskich - serial komediowy
 15.15 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy
 16.25 O mnie się nie martw - s. III (11) 

- serial komediowy
 17.20 Kocham Kino - magazyn fi l-

mowy Grażyny Torbickiej
 17.45 Słowo na niedzielę
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Kulisy - Postaw na milion
 19.05 Postaw na milion - teleturniej
 20.05 The Voice of Poland - Live
 22.35 Kill Bill 2 - fi lm akcji, USA, reż. 

Quentin Tarantino, wyk. Uma 
Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah, 
David Carradine

 1.00 Selwyn Birchwood - Rawa 
Blues Festival 2015

 2.10 WOK - Wszystko o kulturze
 2.35 Pokój 1408 - thriller, USA, reż. 

Mikael Hafstrom, wyk. John 
Cusack, Samuel L. Jackson, Mary 
McCormack

 4.30 Taggart - western, USA, reż. R.G. 
Springsteen, wyk. David Carra-
dine, Dick Foran, Dan Duryea, Elsa 
Cárdenas, Jean Hale

 6.00 Zakończenie dnia

 5.30 Uwaga! - program interwencyjny
 5.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Kobieta na krańcu świata
 8.30 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial 

obyczajowy
 12.45 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy
 13.50 MasterChef - program rozryw-

kowy
 15.30 Aplauz, Aplauz! 
 16.55 Top Model - program rozrywkowy
 18.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 Mam talent

 21.55 Jak w niebie - komedia, USA 
2005, reż. Mark Waters, wyk. 
Reese Witherspoon, Mark Ruf-
falo, Donal Logue, Dina Waters, 
Ben Shenkman

 23.55 Iron Man II - fi lm przygodowy, 
USA 2010, reż. Jon Favreau, wyk. 
Robert Downey Jr, Don Che-
adle, Scarlett Johansson, Mickey 
Rourke, Gwyneth Paltrow, Sam 
Rockwell, Samuel L. Jackson

 2.30 Uwaga! - program interwencyjny
 2.45 Sekrety Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Jeźdźcy smoków
 8.15 Turbo Fast
 8.40 Scooby Doo i Brygada Detek-

tywów
 10.10 Ewa gotuje
 10.45 Nasz nowy dom
 11.50 Opowieści z Narnii: Podróż 

Wędrowca do Świtu - fi lm fan-
tasy, USA, 2010

 14.05 Jaś Fasola 
 14.40 Słoiki
 15.40 Trudne sprawy
 16.40 Poznaj swoje prawa
 17.50 Chłopaki do wzięcia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 SuperDzieciak

 22.05 Aniołki Charliego: Zawrotna 
szybkość - komedia sensa-
cyjna, USA, 2003, reż. McG, wyk. 
Cameron Diaz, Crispin Glover, 
Demi Moore, John Cleese Rodrigo 
Santoro, Shia LaBeouf, Drew Bar-
rymore, Lucy Liu, Bernie Mac

  Trzy niezwykle seksowne Aniołki. 
Natalie Cook, Dylan Sanders i Alex 
Munday powracają, by stawić 
czoła Madison Lee, Aniołkowi, 
który zaprzedał duszę diabłu. 
Z pomocą zaufanego pomocnika 
Bosleya trzy piękne dziewczyny 
gotowe są na wszystko, by odzy-
skać dwa skradzione pierścienie. 

 0.25 Droga bez powrotu - horror, 
USA, 2003, reż. Rob Schmidt

 2.15 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 6.00 Strażnik Teksasu
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Kacper i przyjaciele
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Kacper i przyjaciele
 9.00 Rainy, superpies - komedia 

familijna, USA, 2010, reż. Danny 
Lerner, wyk. Jackson Pace

 10.50 Policjantki i Policjanci
 12.50 STOP Drogówka
 13.50 Skarby III Rzeszy
 14.20 Tajna historia XX wieku
 14.50 Dziewczyny z drużyny: Walcz 

do końca - komedia, USA, 2009, 
reż. Bille Woodruff , wyk. Christina 
Milian, Cody Longo

 16.55 Dobroduszny olbrzym - kome-
diodramat, USA, 2010, reż. 
Michael W. Watkins, wyk. Mark 
Feuerstein, Melora Hardin

 19.00 Galileo
 20.00 Policjantki i Policjanci
 22.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
 23.00 Candyman - horror, USA, 1992, 

reż. Bernard Rose, wyk. Virginia 
Madsen, Vanessa Williams, Tony 
Todd, Xander Berkeley, Kasi Lem-
mons 

 1.05 Najemnik - fi lm akcji, USA, 1997, 
reż. Avi Nesher, wyk. Ed Lauter, 
John Ritter, Olivier Gruner, Robert 
Culp

 3.10 Interwencja
 3.30 Mega Chichot
 4.00 Disco Polo Life

 5.30 Szymon Majewski Show
 6.35 Mango - Telezakupy
 8.40 Różowa pantera II - serial
 9.40 Zaklinaczka duchów - serial
 11.40 Magda M. - serial obyczajowy
 13.40 Loch Ness - fi lm przygodowy, 

USA, Wielka Brytania 1996, reż. 
John Henderson, wyk. Ted Dan-
son, Joely Richardson, Ian Holm, 
Harris Yulin, James Frain

 15.50 Harry Potter i Książe Półkrwi 
- fi lm przygodowy, Wielka Bryta-
nia, USA 2009, reż. David Yates, 
wyk. Daniel Radcliff e, Emma 
Watson, Rupert Grint, Michael 
Gambon, Helena Bonham Carter, 
Jim Broadbent, Robbie Coltrane

 19.00 Dziedzic maski - komedia, USA, 
Niemcy 2005, reż. Lawrence 
Guterman, wyk. Jamie Kennedy, 
Alan Cumming, Liam Falconer, 
Ryan Falconer, Traylor Howard

 21.05 Kawaler - komedia, USA 1999, 
reż. Gary Sinyor, wyk. Chris 
O’Donnell, Renée Zellweger, Artie 
Lange, Edward Asner, Hal Hol-
brook, James Cromwell, Marley 
Shelton, Peter Ustinov

 23.15 Miasto zła - serial
 0.15 Freddy kontra Jason - horror, 

USA, Włochy 2003, reż. Ronny 
Yu, wyk. Robert Englund, Ken 
Kirzinger, Monica Keena, Jason 
Ritter, Kelly Rowland

 2.30 Sekrety Magii 

 6.00 Niania - serial
 7.00 Taki jest świat
 7.50 Stawka większa niż życie - serial
 9.00 Boso przez świat - serial dok.
 11.30 Uwierz w siebie! - program dok.
 12.30 Babe: świnka w mieście - fi lm 

familijny, USA 1998
 14.30 Śpiąca królewna - baśń, Niemcy
 16.00 Czarny rycerz - komedia, USA
 18.00 Bibliotekarz II: Tajemnice 

kopalni króla Salomona - fi lm 
przygodowy, USA 2006, reż. 
Jonathan Frakes, wyk. Noah Wyle, 
Gabrielle Anwar, Bob Newhart, 
Olympia Dukakis

 20.00 Likwidator - fi lm akcji, USA 
2013, reż. Kim Jee - woon, wyk. 
Arnold Schwarzenegger, Forest 
Whitaker, Johnny Knoxville

 22.05 Maczeta - fi lm akcji, USA 2010, 
reż. Robert Rodriguez, Ethan 
Maniquis, wyk. Danny Trejo, 
Jessica Alba, Robert De Niro, 
Michelle Rodriguez, Steven Seagal, 
Cheech Marin, Don Johnson

 0.25 Istota doskonała - horror, Nowa 
Zelandia, Wielka Brytania 2006, 
reż. Glenn Standring, wyk. Dou-
gray Scott, Saff ron Burrows, Leo 
Gregory, Scott Wills

 2.15 Taki jest świat
 2.50 Dyżur
 3.15 Menu na miarę
 3.40 Dyżur
 4.05 Menu na miarę

 7.00 Msza Święta
 8.00 Tydzień
 8.25 Do zobaczenia w Krakowie 
 8.50 Tajemnice dzikich zwierząt (7) 
 9.05 Ziarno - magazyn
 9.40 Nie ma jak Polska (64) - magazyn
 10.10 Skoki Narciarskie - inauguracja PŚ
 10.15 Na zdrowie - /7/ - magazyn
 10.45 Droga do zdrowia. Magazyn 

biegacza
 11.05 Anno Domini - Biblii ciąg dal-

szy (10) - serial
 11.50 Skoki Narciarskie - inauguracja PŚ
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.35 Skoki Narciarskie - inauguracja PŚ
 12.45 BBC w Jedynce - Podróż przez 

życie, cz. 3. Dom - serial dok.
 13.45 Kroniki Szlachetnej Paczki
 13.50 Skoki Narciarskie - PŚ - Klin-

genthal - konkurs indywidualny
 16.00 Kryptonim Szef - /9/ - reality 

show
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Komisarz Alex (90) - serial
 18.30 Jaka to melodia?
 19.20 Wiadomości naukowe
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 MŚ w podnoszeniu ciężarów 

- Houston 2015 
 20.10 Szlachetna Paczka 2015 
 20.25 Dziewczyny ze Lwowa (12) 

- serial
 21.25 Rolnik szuka żony - /11/ - rea-

lity show
 22.20 Wszystko w porządku - fi lm 

obyczajowy, USA, reż. Lisa Cho-
lodenko, wyk. Julianne Moore, 
Annette Bening, Mark Ruff alo, 
Mia Wasikowska

 0.15 Jaka to melodia?
 1.10 1920. Wojna i miłość (9 - 10) 

- serial
 2.55 Transporter (11) - serial
 3.50 Święta wojna, cz. 2. Krucjata 

do Jerozolimy - serial dok.
 4.45 Zakończenie dnia

7.35 Afi sz kulturalny 8.10 Informacje kul-
turalne 8.30 Wróżby kumaka - dramat 
10.20 Maestro, czy Mefi sto - Sir Georg Sol-
ti - fi lm dok. 11.30 Informacje kulturalne 
11.55 Miłość Larsa - komediodramat 13.50 
Zuzanna - fi lm anim. 14.15 Hala odlotów 
- talk - show 15.00 Szwajcarski scyzoryk 
- fi lm dok. 15.35 Mokry władca rozumu 
- fi lm TVP 16.00 Netrebko/Chworostow-
ski - Koncert na Placu Czerwonym 17.05 
Pomniki histori 17.15 Niedziela z… Zbignie-
wem Zamachowskim 18.10  Zawrócony 
- dramat 19.45 Pułkownik Kwiatkowski 
- komediodramat 22.00 Sekrety miłości 
- fi lm dok. 23.45 Jazz noc - Bobby McFer-
rin live at Jazz in Vienne

6.50 Wiadomości - 22.11.1989 7.25 Jak to 
działa (25) - magazyn 8.05 Arcybiskup 
Józef Bilczewski - fi lm dok. 9.10 Wspa-
niałe stulecie (204) - serial 10.05 Okrasa 
łamie przepisy 10.40 Ginące cywilizacje 
(24) - cykl dok. 11.50 Norymberga. Na-
ziści wobec swoich zbrodni - fi lm dok. 
12.50 Ludzie rzeki - serial dok. 14.00 Sze-
rokie tory - Jeden dzień z życia fotografa 
w Erewaniu 14.35 Nicolas Le Floch - Le 
Floch - serial 16.25 Historia żywa 17.00 Ex 
Libris 17.25 Encyklopedia II wojny świa-
towej - Żukow - cykl dok. 18.00 Wspa-
niałe stulecie (205) - serial 19.00 Byli so-
bie odkrywcy (13) - serial 19.35 Polska 
i świat z historią w tle - Alija przez MOST 
do kraju przodków 20.10 Oblicza Afryki 
- Część III Część Lata 1965 - 89 s - serial 
dok. 21.55 Powrót Odysa - 1 - serial 22.55 
Encyklopedia II wojny światowej - Char-
les de Gaulle - cykl dok. 23.35 Tajemnice 
początków Polski - Wyspa władców - cykl 
dok. 0.35 Klątwa Edgara - dokument 2.15 
Barwy świętości , reż. Jadwiga Skawińska 
3.00 Pogranicze w ogniu (7 - 8) - serial 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Siatkówka Plusliga 9.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 9.07 Piłka nożna 1 Pu-
charu Polski 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Siatkówka Plusliga 13.00 
Polsat Sport News Sport Flash 13.07 Piłka 
nożna 1 Pucharu Polski 15.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 15.07 Wyścigi GP2 17.00 
Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Pił-
ka nożna 1. liga 19.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 19.07 Magazyn ATP World 
Tour Uncovered 19.50 Koszykówka Tau-
ron Basket Liga 22.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 22.07 Piłka nożna Liga rosyj-
ska 0.00 Tenis Barclays ATP World Tour Fi-
nals 2.00 MMA KSW27 

8.00 Kierunkek RIO 8.35 Łyżwiarstwo 
Szybkie - PŚ - Salt Lake City 9.35 Łyż-
wiarstwo Szybkie - PŚ - Salt Lake Ci-
ty 10.25 Koszykówka kobiet - Elimina-
cje Mistrzostw Europy. Polska - Białoruś 
11.25 Koszykówka kobiet - Eliminacje Mi-
strzostw Europy. Polska - Białoruś 12.15 
Podnoszenie ciężarów - MŚ, Houston 
14.15 Podnoszenie ciężarów - MŚ, Ho-
uston 16.15 Podnoszenie ciężarów - MŚ, 
Houston 18.15 Podnoszenie ciężarów 
- MŚ, Houston 20.00 Summer X Games 
21.00 Łyżwiarstwo fi gurowe - Grand 
Prix Rosji - Gala 22.45 Sportowa niedzie-
la 23.20 Koszykówka kobiet - Eliminacje 
Mistrzostw Europy. Polska - Białoruś 0.55 
Zakończenie dnia 

8.00 Piłka nożna. FIFA Football 8.25 Piłka 
nożna. Worldgoals 8.30 Skoki narciarskie. 
PŚ, Klingenthal 9.30 Podnoszenie cięża-
rów. MŚ, Houston 11.00 Piłka nożna. Ma-
jor League Soccer 12.30 Skoki narciar-
skie. PŚ, Klingenthal 15.45 Łyżwiarstwo 
fi gurowe. Grand Prix, Puchar Rosji 17.45 
Jeździectwo. Horse Excellence 17.50 Jeź-
dziectwo. FEI World Cup, Stuttgart 18.45 
Magazyn wyścigów konnych 18.55 Jeź-
dziectwo. Horse Excellence 19.00 Sko-
ki narciarskie. PŚ, Klingenthal 20.30 Pił-
ka nożna. Major League Soccer Play - off  
22.00 Piłka nożna. Major League Soccer 
Tydzień z MLS 23.00 Piłka nożna. Major 
League Soccer 1.00 Piłka nożna. Major Le-
ague Soccer Tydzień z MLS 

12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym Fran-
ciszkiem 12.20 Wieś - to też Polska 13.30 
Sól ziemi 14.30 Niezwykłe stworzenia, 
które przeczą teorii ewolucji 15.15 Muze-
um Diecezjalne w Tarnowie 16.00 Infor-
macje dnia 16.10 Koncert życzeń 17.00 
Tam, gdzie Bóg płacze 17.30 Reportaż 
dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 Informa-
cje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 
19.25 Retrospekcja 19.30 Latający dom 
20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jas-
nogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Va-
tican Magazine 22.10 Jak My to widzimy 
22.40 Józef z Egiptu 23.20 Kruszynka 
0.00 Świat w obrazach 0.05 Słowo Życia 
0.10 Informacje dnia 0.30 Reportaż dnia 
1.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym Fran-
ciszkiem 1.15 Rozmowy niedokończone 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz In-
fo 17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleex-
press Extra 17.32 Puls Polski - magazyn 
18.00 Prawdę mówiąc - (132) - maga-
zyn 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 
Serwis Info weekend 18.58 Nie wierzę 
politykom - debata 19.30 Konfrontacje 
- magazyn 19.47 Pogoda 19.53 Dziś wie-
czorem 20.10 Minęła 20ta 20.30 Serwis 
Info weekend 20.40 Bez retuszu - maga-
zyn 21.40 Studio LOTTO 21.48 Flesz - Pa-
norama Dnia 21.50 Panorama Dnia 22.45 
Sportowa niedziela 23.15 Godzina po go-
dzinie - podsumowanie dnia 0.00 Pogoda 
0.10 Teleexpress Extra 0.35 Woronicza 17 

 6.10 Słowo na niedzielę 
 6.20 Natura się opłaca 
 6.50 M jak miłość (1175) - serial
 7.50 Barwy szczęścia (1348 - 1351) 

- serial obyczajowy
 10.05 Dwójka przedstawia - Książki 

na jesień
 10.15 Wędrówki z wielorybami 

- Płynący z olbrzymami (3) 
 11.10 Podróże z historią (8) - cykl 

dokumentalny
 11.40 Makłowicz w podróży - Niemcy 
 12.20 Gwiazdy w południe - Taggart 

- western, USA, reż. R.G. Spring-
steen, wyk. David Carradine, Dick 
Foran, Dan Duryea, Elsa Cárde-
nas, Jean Hale

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 The Voice of Poland - Live 
 16.30 Na dobre i na złe (614) 

- Rozum i wiara - serial
 17.25 Na sygnale (74) - Być kobietą 

- serial fabularyzowany TVP
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 19.05 O mnie się nie martw - s. III (11) 

- serial komediowy
 20.10 Skyfall - fi lm sensacyjny, Wielka 

Brytania, USA, reż. Sam Mendes, 
wyk. Daniel Craig, Judi Dench, 
Javier Bardem, Ralph Fiennes

 22.40 Paranienormalni Tonight - pro-
gram rozrywkowy

 23.45 Historia jazzu „Porywające 
brzmienie” 10 - fi lm dok. 

 0.55 Bezlitośni zabójcy - fi lm science 
fi ction, USA, reż. Noel Nosseck, 
wyk. Harry Hamlin, Shannon 
Sturges, Jack Scalia

 2.35 Głęboka woda (1) - Wielka 
woda - serial

 3.35 Głęboka woda (2) - Powrót 
- serial

 4.35 Skandal (25) - serial
 5.20 Zakończenie dnia

 5.30 Uwaga! - program interwencyjny
 5.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Maja w ogrodzie - magazyn 

ogrodniczy
 8.25 Akademia ogrodnika - maga-

zyn ogrodniczy
 8.30 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.00 Kobieta na krańcu świata
 11.35 Co za tydzień - magazyn
 12.05 Aż po sufi t! - serial
 13.05 Kto poślubi mojego syna?
 14.05 Mam talent
 15.55 Toy Story III - komedia, USA 

2010, reż. Lee Unkrich, wyk. Tom 
Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, 
Michael Keaton, Ned Beatty

 18.00 Ugotowani - program kulinarno 
- rozrywkowy

 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 MasterChef - program rozryw-

kowy

 21.30 Jak się pozbyć cellulitu - kome-
dia, Polska 2011, reż. Andrzej 
Saramonowicz, wyk. Magdalena 
Boczarska, Dominika Kluźniak, 
Maja Hirsch, Tomasz Kot, Woj-
ciech Mecwaldowski

 23.45 Walentynki - horror, USA 2001, 
reż. Jamie Blanks, wyk. Denise 
Richards, David Boreanaz, Marley 
Shelton, Jessica Capshaw, Kat-
herine Heigl, Jessica Cauffi  el

 1.50 Kuchenne rewolucje - program 
kulinarno - rozrywkowy

 2.50 Uwaga! - program interwencyjny
 3.05 Sekrety Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.30 Jeźdźcy smoków
 8.00 Turbo Fast
 8.30 Scooby Doo i Brygada Detek-

tywów
 9.50 Asterix podbija Amerykę 

- komedia animowana
 11.35 Małolaty u taty - komedia fami-

lijna, USA, 2003, reż. Steve Carr
 13.25 SuperDzieciak
 15.35 Aniołki Charliego: Zawrotna 

szybkość - komedia sensacyjna, 
USA, 2003, reż. McG

 17.45 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 20.05 Tylko Muzyka. Must be the 

Music

 22.15 Korpus weteranów - thriller 
sensacyjny, USA, Kanada, 2006, 
reż. Sheldon Lettich, wyk. Jean 
- Claude Van Damme, Adrian Hol-
mes, Peter Bryant, Ron Bottitta

  Phillippe Sauvage, były żołnierz 
sił specjalnych biorących udział 
w Pustynnej Burzy, zostaje wyna-
jęty do ochrony majętnego 
przedsiębiorcy, byłego mistrza 
wagi ciężkiej Wayne’a Barclaya. 
Musi chronić go wraz z całą 
rodziną przed zemstą zwolnio-
nego właśnie z więzienia potęż-
nego i wpływowego magnata 
muzycznego, który kontro-
luje uliczne gangi. W tym celu 
Sauvage formuje oddział złożony 
z byłych żołnierzy tworząc swoi-
sty Korpus Weteranów. 

 0.35 Zdrady
 1.35 Magazyn sportowy
 3.35 Tajemnice losu

 6.00 Strażnik Teksasu
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Kacper i przyjaciele
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Kacper i przyjaciele
 9.00 Rekin i Lava - fi lm familijny
 11.00 Galileo
 13.00 Dziewczyny z drużyny: Walcz 

do końca - komedia, USA, 2009, 
reż. Bille Woodruff , wyk. Christina 
Milian, Cody Longo

 15.20 Plaga podziemnych pająków 
- horror sci - fi , USA, 2012, reż. 
Griff  Furst, wyk. Edward Furlong, 
Megan Adelle, Tracey Gold 

 17.05 Przeznaczenie Wikinga - fi lm 
fantasy, Bułgaria, Kanada, USA, 
2014, reż. Todor Chapkanov, wyk. 
Harry Smith, Jenny Boyd, Oliver 
Walker 

 19.00 Galileo
 20.00 Na dnie piekła - fi lm sensacyjny, 

USA, 2010, reż. Daniel Zirilli, wyk. 
Tony Schiena 

 21.55 Walka z cieniem: Ostatnia 
runda - fi lm akcji, Rosja, 2011, 
reż. Aleksey Sidorov, wyk. Andrei 
Panin

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

 2.30 Mega Chichot
 4.00 Disco Polo Life

 5.45 Szymon Majewski Show
 6.55 Mango - Telezakupy
 9.00 Różowa pantera II - serial
 10.05 Zaklinaczka duchów - serial
 11.05 Magda M. - serial obyczajowy
 14.10 Wielka ucieczka - fi lm wojenny, 

USA 1963, reż. John Sturges, wyk. 
Steve McQueen, James Garner, 
Charles Bronson, Richard Atten-
borough, James Donald

 16.15 Wielka ucieczka - fi lm wojenny, 
USA 1963, reż. John Sturges, wyk. 
Steve McQueen, James Garner, 
Charles Bronson, Richard Atten-
borough, James Donald, Donald 
Pleasence, James Coburn

 17.55 Dziedzic maski - komedia, USA, 
Niemcy 2005, reż. Lawrence 
Guterman, wyk. Jamie Kennedy, 
Alan Cumming, Liam Falconer, 
Ryan Falconer, Traylor Howard

 20.00 Harry Potter i Insygnia Śmierci: 
Część I - fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania 2010, reż. David 
Yates, wyk. Daniel Radcliff e, 
Emma Watson, Rupert Grint, Alan 
Rickman, Ralph Fiennes, Julie Wal-
ters, Helena Bonham Carter

 23.05 Ojciec chrzestny II - fi lm sensa-
cyjny, USA 1974, reż. Francis Ford 
Coppola, wyk. Al Pacino, Robert 
Duvall, Diane Keaton, Robert De 
Niro, John Cazale, Talia Shire, Lee 
Strasberg, Michael V. Gazzo

 3.25 Sekrety Magii 

 5.35 Taki jest świat
 6.20 Co ludzie powiedzą? - serial
 7.40 Stawka większa niż życie - serial
 9.00 Boso przez świat - serial dok.
 10.10 Wojciech Cejrowski. Boso 
 11.20 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Śnieżka i Różyczka 
- baśń, Niemcy 2012, reż. Seba-
stian Grobler, wyk. Sonja Ger-
hardt, Liv Lisa Fries, Detlev Buck, 
Jule Ronstedt, Thomas Rühmann

 12.30 Anastazja - fi lm anim.
 14.30 Babe: świnka w mieście - fi lm 

familijny, USA 1998, reż. George 
Miller, wyk. Danny Mann, James 
Cromwell, Magda Szubanski

 16.30 Legenda Zorro - fi lm przygo-
dowy, USA 2005, reż. Martin 
Campbell, wyk. Alberto Reyes, 
Antonio Banderas, Catherine Zeta 
- Jones, Julio Mechoso

 19.00 Muppety, USA 2015
 20.00 Wyścig śmierci - fi lm akcji, USA 

2008, reż. Paul W.S. Anderson, 
wyk. Ian McShane, Jason Stat-
ham, Joan Allen, Tyrese Gibson

 22.15 Krew za krew - western, USA 
2006, reż. David Von Ancken, 
wyk. Pierce Brosnan, Liam 
Neeson, Michael Wincott

 0.25 The Walking Dead - serial
 1.35 Taki jest świat
 2.20 Dyżur
 3.00 JRG w akcji
 3.25 Dyżur

Niedziela, 22.11.2015

Sobota, 21.11.2015

6.45 Afryka - fi lm dok. 7.40 Wiedźmin 
- serial 9.50 Łatwy szmal - komedia 11.50 
Czterej pancerni i pies cz. 7 - 8 - serial 
13.50 Zaginiony świat - serial 14.45 Zagi-
niony świat - serial 15.45 Muszkieterowie 
- serial 17.55 Stawka większa niż życie cz. 
12 - serial 19.05 Samochodzik i templa-
riusze - serial 19.50 Slow West - maga-
zyn publicystyczny 20.00 Brat 2 - thriller 
22.05 Zmowa milczenia - fi lm sensacyjny

14.45 Handlarze. Na zlecenie 15.45 Ex-
press - informacje 16.05 DeFacto Extra 
16.40 Drogi Śmierci - serial 17.45 Express 
- informacje 18.05 Kossakowski. Inicjacja 
18.35 Anatomia głupoty według Richar-
da Hammonda 19.45 Express - informa-
cje 20.00 Wojny przewoźników 21.00 
Usterka 22.00 Najgorszy polski kierow-
ca 22.45 Gogglebox. Przed telewizorem 
23.30 Handlarze. Na zlecenie

11.10 Królowa balu - fi lm fantasy 12.55 
Zwierzęcy klub bokserski 13.55 Anthony 
Bourdain - bez rezerwacji 14.55 Mistrz 
kuchni: Juniorzy 16.05 Anthony Bourda-
in - bez rezerwacji 17.05 Mistrz kuchni: 
Juniorzy 18.25 Zwierzęcy klub bokserski 
19.30 Barbie i podwodna tajemnica - fi lm 
anim. 21.00 Niesamowite rekordy 21.35 
Jawajska gorączka - dramat 23.45 Poko-
jówki - fi lm erotyczny 

12.05 Czarny rumak - fi lm przygodowy 
14.35 Zupełnie jak miłość - komedia ro-
mantyczna 16.45 Czterej pancerni i pies 
cz. 7 - 8 - serial 18.40 Stawka większa niż 
życie cz. 12 - serial 19.50 100 kultowych 
fi lmów: Milczenie owiec - magazyn publi-
cystyczny 20.00 Taxi 3 - komedia sensa-
cyjna 21.50 Świat gliniarzy, - serial 22.50 
Świat gliniarzy, - serial 23.50 Imię róży 
- fi lm kostiumowy, kryminalny

15.00 Ostre cięcie 15.45 Express - infor-
macje 16.05 Usterka 16.35 Damy i wieś-
niaczki 17.45 Express - informacje 18.05 
Najdziwniejsze wypadki drogowe 18.35 
Wojny magazynowe 19.45 Express - in-
formacje 20.00 DeFacto Extra 21.30 Kos-
sakowski. Inicjacja 22.05 Odezwiemy się… 
- serial 22.35 Komornicy 23.05 Betlejew-
ski. Prowokacje 23.35 Lata 90te. Dekada, 
która nas połączyła 

8.30 Benny Hill 9.40 Szczenięce lata To-
ma i Jerry’ego 10.40 Legendy Chima 11.40 
Barbie i podwodna tajemnica - fi lm anim. 
13.05 Niegrzeczny pies 14.05 Mythica 2: 
Darkspore - fi lm fantasy 16.30 Burzowe 
tornado - fi lm sci - fi  18.10 Niegrzecz-
ny pies 19.25 Królowa balu - fi lm fanta-
sy 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.25 
CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.35 Kie-
dy dzwoni nieznajomy - horror



40 
TVP 1 TVN POLSAT TV 4

PULSTVN 7
TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO TV TRWAM 

TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO

TV6TTVStopklatka 

TV6TTVStopklatka 

TV TRWAM 

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.40 Czas dla Ciebie
 8.55 Ranczo (59) - Doktor Wezół 

- serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (59) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (219) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.50 BBC w Jedynce - Podróż przez 

życie, cz. 3. Dom - serial dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (60) - serial
 14.50 Wiadomości naukowe 
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy - Pie-

czarki z czekoladą
 15.50 Wspaniałe stulecie (220) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2836) - telenowela
 18.30 Świat Się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 Ciężary
 20.10 Pogoda
 20.25 Sensacje XX wieku - Enigma, 

cz. 3 - widowisko, Polska
 21.25 Życie za życie. Maksymilian 

Kolbe - dramat, Polska, Niemcy
 23.10 Huśtawka - komediodramat, 

Polska, reż. Tomasz Lewkowicz
 0.55 Znak - odkupienie - fi lm akcji, 

USA, reż. James Chankin, wyk. 
Craig Sheff er, Gary Daniels, Eric 
Roberts, Sonia Couling, Ivan 
Kamaras

 2.45 Program publicystyczny
 2.55 Notacje - Ksawery Jasieński. 

Moja rodzina i młodzieńcze 
lata - cykl dok.

 3.15 Świat Się kręci - widowisko 
publicystyczne

 4.00 Zagadkowa Jedynka - teleturniej
 4.50 Zakończenie dnia

9.10 Kes - dramat 11.05 Ludzie z pu-
stego obszaru 11.30 Dom - serial 13.10 
Ciemnego pokoju nie trzeba się bać - fi lm 
kr.metr. 14.10 Wspominamy… Stanisław 
Mikulski - Ostatni kurs - fi lm kryminal-
ny 15.55 Opowieść o późnych chryzan-
temach - fi lm obyczajowy 18.40 Histo-
ria jazzu „Powitanie Swingu” 4 - fi lm dok. 
20.00 Informacje kulturalne 20.20 Po-
kłosie - dramat obyczajowy 22.15 Młoda 
Polska - Gównojady - fi lm kr.metr. 22.35 
Libera - Przewodnik po sztuce - felieton 
22.50 Videofan - Portrety. Zbigniew Li-
bera 23.05 Eksperymenty intymne Natalii 
LL 23.30 Informacje kulturalne 23.55 Raj. 
miłość - fi lm obyczajowy

6.45 Wiadomości - 23.11.1989 7.30 
Snowdonia 1890 (5) - serial dok. 8.10 
Gorczański Park Narodowy 9.10 Wspa-
niałe stulecie (205) - serial 10.10 Ma-
kłowicz w podróży 10.40 Spór o historię 
- debata 11.20 Krzyżacy. Powstanie, potę-
ga i upadek - fi lm dok. 12.25 Gdynia była 
pierwsza - fi lm dok. 13.20 Workuta - por-
tret zbiorowy 14.00 Cafe Historia 14.25 
Dziedzictwo i tajemnice morskiego świa-
ta - cykl dok. 15.30 Było, nie minęło 16.00 
Sensacje XX wieku 17.05 Historia żywa 
17.40 Flesz historii (261) 18.00 Wspania-
łe stulecie (206) - serial 19.05 Byli sobie 
odkrywcy (14) - serial 19.45 Pod władzą 
sułtanów (1) - serial 21.00 Było, nie minę-
ło 21.40 Sensacje XX wieku 22.40 Święta 
wojna - Święta wojna, cz. 2. Krucjata do 
Jerozolimy - serial dok. 23.40 Codzienny 
PRL - Kamera i mikrofon - reportaż 0.05 
Plus i minus - magazyn 0.20 Ostatnia 
setka - reportaż 0.50 Historia żywa 1.25 
Flesz historii (261) 1.50 Przeżyć Afgani-
stan - fi lm dok. 3.00 Pogranicze w ogniu 
(9 - 10) - serial 5.10 Zakończenie dnia 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Piłka nożna Liga rosyjska 9.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 9.07 Piłka nożna 1. liga 
11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07 
Piłka nożna Liga ukraińska 13.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 13.07 Koszyków-
ka Tauron Basket Liga 15.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 15.07 Piłka nożna 1. li-
ga 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 
17.07 Piłka nożna Liga rosyjska 19.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 19.07 Maga-
zyn ATP World Tour Uncovered 20.00 
Boks Magazyn Puncher 21.00 Piłka noż-
na Magazyn I ligi 22.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 22.07 Magazyn Cafe Futbol 
0.00 Siatkówka Orlenliga 2.00 Boks Pol-
sat Boxing Night 

8.00 Sportowa niedziela 8.30 Lubański, 
legenda futbolu 10.00 Hokej na lodzie 
- PHL. 10.40 Hokej na lodzie - PHL. 11.15 
Hokej na lodzie - PHL. 12.05 Łyżwiarstwo 
Szybkie - PŚ - Salt Lake City 14.00 Podno-
szenie ciężarów MŚ 15.00 Historia Górni-
ka Zabrze 15.40 Łyżwiarstwo Szybkie - PŚ 
- Salt Lake City 17.35 Rajdowe samocho-
dowe ME - Rajd Barum 18.15 Idolka 19.05 
Podnoszenie ciężarów 20.15 4 - 4 - 2 ma-
gazyn piłkarski 21.20 Koszykówka kobiet 
- Eliminacje Mistrzostw Europy. Polska 
- Białoruś 23.05 Echa stadionów 23.25 
Boks - Gala - Las Vegas. Bernard Stiver-
ne - Derrick Rossy 0.10 Boks - Gala - Las 
Vegas. Gary Russel - Oscar Escandon 1.05 
Z archiwum TVP 1.15 Zakończenie dnia 

8.30 Skoki narciarskie. PŚ, Klingenthal 9.30 
Łyżwiarstwo fi gurowe. Grand Prix, Puchar 
Rosji 11.00 Skoki narciarskie. PŚ, Klingen-
thal 12.00 Piłka nożna. Major League Soc-
cer Tydzień z MLS 14.00 Skoki narciarskie. 
PŚ, Klingenthal 15.00 Curling. Mistrzostwa 
Europy, Esbjerg 17.00 Skoki narciarskie. PŚ, 
Klingenthal 18.00 Skoki narciarskie. PŚ, 
Klingenthal Konkurs indywidualny 19.15 
Watts 19.30 Piłka nożna. Major League 
Soccer 20.45 Jeździectwo. Magazyn wy-
ścigów konnych 21.00 Podnoszenie cięża-
rów. MŚ, Houston 22.00 Podnoszenie cię-
żarów. MŚ, Houston 23.45 Podnoszenie 
ciężarów. MŚ, Houston 0.30 Podnoszenie 
ciężarów. MŚ, Houston 2.15 Piłka nożna. 
Major League Soccer 

10.00 Informacje dnia 10.15 Rozmo-
wy niedokończone 11.30 Myśląc Ojczy-
zna 11.40 Nuty nadziei 11.50 Retrospek-
cja 11.55 Święty na każdy dzień 12.00 
Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 
Sól ziemi 13.20 Koncert życzeń 14.10 Hi-
storia nadziei 15.40 Chingola 15.50 Py-
tasz 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 19.30 Jezus - Królestwo bez 
granic 20.00 Informacje dnia 20.20 Ró-
żaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 
Polski Punkt Widzenia 23.35 Niebiańska 
bazylika 0.00 Świat w obrazach 0.05 Sło-
wo Życia 0.10 Informacje dnia 0.30 Spot-
kanie Rodziny Radia Maryja 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz In-
fo 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 INFObi-
znes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczo-
rem 20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Ser-
wis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 
21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn 
21.40 Studio LOTTO 21.49 Flesz - Panora-
ma Dnia 21.50 Panorama Dnia 22.48 Po-
goda 22.55 Godzina po godzinie - pod-
sumowanie dnia 23.45 Echa stadionów 
0.00 Teleexpress Extra 0.25 To jest temat 
- magazyn 0.55 Dziś wieczorem

 5.40 M jak miłość (941) - serial
 6.35 Coś dla Ciebie - magazyn
 7.05 M jak miłość (942) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.00 Barwy szczęścia (1351) - serial
 11.35 Postaw na milion - teleturniej
 12.35 Cesarzowa Ki (9) - serial 
 13.35 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Wyprawa do 
łowców głów 

 14.05 Na sygnale (9) - serial fabulary-
zowany TVP

 14.35 Rodzinka.pl (19) - Powitanie 
jesieni - serial komediowy

 15.00 Rodzinka.pl (20) Rodzice na 
110% - serial komediowy

 15.40 Panorama
 15.55 Pogoda
 16.05 Reporter Polski - magazyn
 16.35 Rodzinka.pl (167) - Urlop 

Boskich - serial komediowy
 17.05 Cesarzowa Ki (10) - serial 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.35 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1351) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1352) - serial 

obyczajowy
 20.40 M jak miłość (1176) - serial
 21.35 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Róże Gali 2015 - widowisko
 23.00 Czy świat oszalał? - Tajemny 

świat złota - fi lm dok. 
 23.55 Skandal (25) - serial
 0.50 Czas honoru - Powstanie (10) 

- Szyfr Inżyniera - serial
 1.50 Oscar, czyli 60 kłopotów na 

minutę - komedia, USA, reż. 
John Landis, wyk. Sylvester Stal-
lone, Vincent Spano, Marisa 
Tomei

 3.45 Tajemny świat złota - fi lm dok. 
 4.35 Zakończenie programu

 5.50 Uwaga! - program interwen-
cyjny

 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program krymi-

nalny
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 10.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 11.55 Singielka - serial
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.25 Rozmowy w toku - talk show
 15.25 Szkoła - serial
 16.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 17.25 Singielka - serial
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku
 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 20.50 Ten moment - serial 
 21.30 Top Model - program rozrywkowy
 22.30 Na językach - magazyn

 23.30 Skazany na śmierć - serial kry-
minalny

 0.30 Ocalić Grace - serial
 1.30 Co za tydzień - magazyn
 2.00 Uwaga! - program interwencyjny
 2.25 Sekrety Magii 
 3.45 Rozmowy w toku - talk show

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

 20.10 MEGA HIT - Inwazja: Bitwa 
o Los Angeles - fi lm sci - fi , USA, 
2011, reż. Jonathan Liebesman, 
wyk. Aaron Eckhart, Cory Har-
drict, Michael Pena

  Od lat na całym świecie - Buenos 
Aires, Seul, Francja, Niemcy czy 
Chiny - dokumentowane są przy-
padki pojawienia się UFO. Ale 
w roku 2011 to, co kiedyś było 
tylko znakiem na niebie, stanie się 
przerażającą rzeczywistością. Zie-
mia zostanie zaatakowana przez 
nieznane siły. 

 22.35 Królowie ulicy 2: Motor City 
- thriller kryminalny, USA, 2011, 
reż. Chris Fisher, wyk. Clifton 
Powell, Kevin Chapman, Ray 
Liotta, Scott Norman

 0.25 Tsotsi - dramat, Wielka Brytania, 
RPA, 2005, reż. Gavin Hood

 2.30 Tajemnice losu

 6.00 Mega Chichot
 6.30 Mega Chichot
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Kacper i przyjaciele
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Kacper i przyjaciele
 9.00 Dom nie do poznania
 10.00 Kotka
 11.00 Włoska narzeczona - teleno-

wela obyczajowa
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Kotka
 17.00 Włoska narzeczona - teleno-

wela obyczajowa
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 20.00 Śmierć na 1000 sposobów
 20.30 Śmierć na 1000 sposobów
 21.00 Światowe rekordy Guinessa
 22.00 PL do zobaczenia
 22.20 Galileo
 23.20 Galileo
 0.20 Spadkobiercy
 1.25 STOP Drogówka
 2.25 Interwencja
 2.45 Eliminacje ME 2016: Czarno-

góra - Austria (9.10.2015)
 5.00 Disco Polo Life

 5.55 We Dwoje - program rozrywkowy
 7.20 Zaklinaczka duchów - serial
 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 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
 19.00 Dr House VI - serial obyczajowy
 20.00 Zmiana pasa - fi lm sensacyjny, 

USA 2002, reż. Roger Michell, 
wyk. Ben Affl  eck, Samuel L. Jack-
son, Kim Staunton, Toni Colette, 
Sydney Pollack, Tina Sloan, 
Richard Jenkins

 22.10 Mentalista - serial kryminalny
 23.10 Harry Potter i Insygnia Śmierci: 

Część I - fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania 2010, reż. David 
Yates, wyk. Daniel Radcliff e, 
Emma Watson, Rupert Grint, Alan 
Rickman, Ralph Fiennes, Julie Wal-
ters, Helena Bonham Carter, Tom 
Felton, Jason Isaacs

 2.25 Sekrety Magii 
 4.35 Druga strona medalu - talk show
 5.05 Koniec programu

 6.00 Niania - serial
 7.00 Magnum, P.I. - serial
 9.00 Detektyw Monk - serial
 11.00 Sekret - telenowela
 13.10 Za głosem serca - telenowela
 14.05 Za głosem serca - telenowela
 15.00 To moje życie! - telenowela, Tur-

cja 2015
 16.00 Gwiezdne wrota - serial
 17.00 Flash - serial
 18.00 Flash - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 19.30 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 20.55 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 21.55 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 22.50 Wyścig śmierci - fi lm akcji, USA 

2008, reż. Paul W.S. Anderson, 
wyk. Ian McShane, Jason Stat-
ham, Joan Allen, Tyrese Gibson

 1.20 Taki jest świat
 2.00 JRG w akcji
 2.30 Dyżur
 3.00 JRG w akcji
 3.25 Dyżur
 3.50 JRG w akcji
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.40 Czas dla Ciebie - Historia dla 

Ciebie - pamięć.pl - magazyn
 8.55 Ranczo (60) - serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (60) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (220) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Natura rzeczy - magazyn
 12.45 Przepis dnia - magazyn
 12.55 Dzika Australia, cz. 1. Pustynia 

kangura rudego - serial dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (61) - serial
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy - Pier-

nikowa kuchnia Kopernika 
- magazyn kulinarny

 15.50 Wspaniałe stulecie (221) - serial
 16.45 Jaka to melodia? - Extra 
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2837) - telenowela
 18.30 Świat Się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 GOL
 20.10 Ciężary
 20.25 Moja super eksdziewczyna 

- komedia, USA, reż. Ivan Reit-
mann, wyk. Uma Thurmann, 
Anna Faris, Luke Wilson

 22.10 Gwardia (1) - fi lm fabularny, 
Ukraina 

 23.05 Znak - odkupienie - fi lm akcji, 
USA

 0.45 Historia dla Ciebie - pamięć.pl 
- magazyn

 1.05 Notacje - Franceska Michal-
ska. Wielki głód na Ukrainie 
w 1933r. - cykl dok.

 1.20 Moja super eksdziewczyna 
- komedia, USA 

 3.00 Świat Się kręci - widowisko 
publicystyczne

 3.45 Zagadkowa Jedynka - teleturniej

7.35 Afi sz kulturalny 8.10 Informacje kul-
turalne 8.35 Tygodnik Kulturalny 9.30 
Dom na weekend - dramat 11.10 Zezem 
- serial 11.30 Dom - Ponad 200 czwart-
ków - serial 13.15 Jak brzmi Korea Po-
łudniowa? 13.40 Informacje kultural-
ne 14.10 Miś - komedia 16.25 Piąta rano 
- fi lm TVP 17.30 Pociąg do Hollywood 
- komedia obyczajowa 19.30 Pięciobój 
nowoczesny - program dok. 19.40 Polska 
w dokumencie - Fechmistrz - fi lm dok. 
20.00 Eurokultura - magazyn kulturalny 
20.30 Metropolitan Opera w Nowym Jor-
ku przedstawia - Werter 23.05 Jedna Sce-
na - Baryton - magazyn kulturalny 23.25 
Jedna scena - Baryton - fi lm fabularny

6.50 Wiadomości - 24.11.1989 7.30 
Snowdonia 1890 (6) - serial dok. 8.10 
Dziedzictwo i tajemnice morskiego świata 
- cykl dok. 9.15 Wspaniałe stulecie (206) 
- serial 10.10 Okrasa łamie przepisy 10.45 
Flesz historii (261) 11.10 Pod władzą sułta-
nów (1) - serial 12.15 Ruski miesiąc - fi lm 
dok. 13.20 Codzienny PRL 14.25 Z naturą 
na co dzień (3) woj. wielkopolskie - cykl 
dok. 15.00 Skarby czeskiego dziedzictwa 
narodowego - cykl dok. 15.40 Było, nie 
minęło 16.10 Sensacje XX wieku 17.10 
Obrona Lwowa - fi lm dok. 18.15 Wspa-
niałe stulecie (207) - serial 19.10 Byli sobie 
odkrywcy (15) - serial 19.45 Pod władzą 
sułtanów (2) - serial dok. 21.00 Było, nie 
minęło 21.40 Sensacje XX wieku - Hess 
- cykl dok. 22.10 Sensacje XX wieku - . 
- cykl dok. 22.40 Klątwa Edgara - do-
kument 0.25 Obrona Lwowa - fi lm dok. 
1.30 Listy gończe - Listy gończe - Loka-
torka (20) - magazyn 2.05 Listy gończe 
- Listy gończe - Ostatni rejs (21) - maga-
zyn 2.35 Pogranicze w ogniu (11) - serial 
3.45 Pogranicze w ogniu (12) - serial 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Piłka nożna Liga rosyjska 9.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka 
Orlenliga 11.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 11.07 Koszykówka Tauron Basket 
Liga 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 
13.07 Piłka nożna Liga rosyjska 15.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 15.07 Siat-
kówka Plusliga 17.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 17.07 Piłka nożna 1. liga 19.00 
Polsat Sport News Magazyn koszykarski 
19.07 Piłka nożna Liga holenderska 21.00 
Polsat Sport News Sport Flash 21.07 Piłka 
nożna Liga angielska 22.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 22.07 Magazyn Cafe 
Futbol 0.00 Piłka nożna Liga holenderska 
2.00 Ręczna Polska 2016 

8.00 Rajdowe samochodowe ME - Rajd 
Barum 8.40 Tenis ziemny - Turniej WTA 
- Tokio - Finał. A. Radwańska - B. Ben-
cic, Szwajcaria 10.25 Koszykówka ko-
biet - Eliminacje Mistrzostw Europy. Pol-
ska - Białoruś 12.05 Łyżwiarstwo Szybkie 
- PŚ - Salt Lake City 2, USA 14.00 Pod-
noszenie ciężarów 15.05 Kolarstwo Tour 
de Pologne - podsumowanie 16.30 4 - 4 
- 2 16.55 4 - 4 - 2 17.35 LA dla każdego 
18.05 Obrazki z wystawy 19.10 Podno-
szenie ciężarów 20.15 Łyżwiarstwo fi -
gurowe - Grand Prix Rosji - Gala, Japo-
nia 22.00 Obrazki z wystawy 23.05 GOL 
23.15 Sportowy Wieczór 23.35 Piłka noż-
na - Mecz towarzyski. Polska - Islandia 
1.35 Zakończenie dnia 

12.00 Eurogole 12.05 Piłka nożna. Ma-
jor League Soccer 12.30 Piłka nożna. Fo-
otball Greatest Magazyn piłkarski 12.55 
Eurogole 13.00 Podnoszenie ciężarów. 
MŚ, Houston 14.30 Jeździectwo. Maga-
zyn wyścigów konnych 14.45 Curling. 
Mistrzostwa Europy, Esbjerg 17.00 Skoki 
narciarskie. PŚ, Klingenthal 18.15 Eurogo-
le 18.20 Piłka nożna. Major League Soccer 
18.45 Piłka nożna. Football Greatest 19.10 
Eurogole 19.15 Curling. Mistrzostwa Eu-
ropy, Esbjerg 22.00 Skoki narciarskie. PŚ, 
Klingenthal 22.30 Wyścigi samochodo-
we. Mistrzostwa świata Endurance, Sachir 
23.00 Sporty Motorowe. GT Academy 
Back to Basics 23.15 Podnoszenie cięża-
rów. MŚ, Houston 

12.20 Zanim się zakochasz 13.35 Maha-
janga 13.55 Święty na każdy dzień 14.00 
Wędrówka w nieznane 15.30 Jerash 
- starożytne miasto Jordanii 15.50 Pytasz 
i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 Po co 
nam wykopaliska? 16.40 Aktualności aka-
demickie WSKSiM w Toruniu 16.45 Ewan-
gelia nasz biznesplan 17.20 Nuty nadziei 
17.30 Reportaż dnia 18.00 Anioł Pański 
18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmo-
wy niedokończone 19.25 Święty na każ-
dy dzień 19.30 Każdy maluch to potrafi  
19.45 Modlitwa z telefonicznym udzia-
łem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Piękna 
i Bestia 23.30 Tata - katolik nie jest mię-
czakiem 0.00 Świat w obrazach 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz In-
fo 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 INFObi-
znes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczo-
rem 20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Ser-
wis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 
21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn 
21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panora-
ma Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48 Po-
goda 22.55 Godzina po godzinie - podsu-
mowanie dnia 23.45 Sportowy Wieczór 
0.00 Teleexpress Extra 0.25 To jest temat 
- magazyn 0.55 Dziś wieczorem 

 5.40 M jak miłość (942) - serial
 6.35 Jak nie klepać pacierzy? 

- reportaż
 7.05 M jak miłość (943) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Barwy szczęścia (1352) - serial 

obyczajowy
 11.35 Na dobre i na złe (53) 

- Wróżba - serial
 12.35 Cesarzowa Ki (10) - serial 
 13.35 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Kopalnia złota 
 14.05 Na sygnale (10) - serial fabulary-

zowany TVP
 14.35 Rodzinka.pl (21) Ideały, 

a sprawa trawnika - serial 
komediowy

 15.00 Rodzinka.pl (22) Wakacje 
- serial komediowy

 15.40 Panorama
 16.00 Pogoda
 16.10 M jak miłość (1176) - serial
 17.00 Cesarzowa Ki (11) - serial 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1352) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1353) - serial 

obyczajowy
 20.45 M jak miłość (1177) - serial
 21.40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Magazyn Ekspresu Reporterów
 22.55 Świat bez fi kcji - Wyślę Wam 

kartkę - fi lm dok.
 0.05 Grimm (4) - serial
 0.55 Instynkt (13) - Oster - serial kry-

minalny TVP
 1.50 Magazyn Ekspresu Reporterów
 2.55 Wyślę Wam kartkę - fi lm dok.
 4.00 Ekstradycja I (6) - serial krymi-

nalny TVP
 5.00 Zakończenie programu

 5.50 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Ten moment - serial 
 7.55 Doradca smaku
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 10.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 11.55 Singielka - serial
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.25 Rozmowy w toku - talk show
 15.25 Szkoła - serial
 16.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 17.25 Singielka - serial
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty
 19.35 Sport
 19.45 Pogoda
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku
 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 20.50 Ten moment - serial 

 21.30 Aż po sufi t! - serial
 22.30 Kuba Wojewódzki - talk show
 23.30 Superwizjer - magazyn reporte-

rów
 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

6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.00 Trudne sprawy
9.00 Malanowski i Partnerzy

10.00 Dzień, który zmienił moje życie
11.00 Dlaczego ja?
12.00 Pielęgniarki
13.00 Trudne sprawy
14.00 Pierwsza miłość
14.45 Słoiki
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja
16.30 Malanowski i Partnerzy
17.00 Poznaj swoje prawa
18.00 Pierwsza miłość
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich

20.05 Niepowstrzymany - thriller, 
USA, 2010, reż. Tony Scott, wyk. 
Chris Pine, Denzel Washington, 
Ethan Suplee, Kevin Dunn

 Doświadczony kolejarz Frank Bar-
nes wraz z nowym kolegą, Willem 
Colsonem, ma przetransporto-
wać z fabryki cynku 20 wagonów 
materiału. W tym samym czasie 
na stacji Fuller Yard dwaj inni 
kolejarze popełniają serię fatal-
nych błędów, po których ucieka 
im liczący 39 wagonów pociąg 
AWVR 777 przewożący niezwykle 
groźną substancję - płynny fenol. 

22.05 Skazane
23.05 Nikita - thriller sensacyjny, Fran-

cja, Włochy, 1990, reż. Luc Bes-
son, wyk. Anne Parrilaud, Jean 
Reno, Marc Duret, Patrick Fon-
tana, Alain Lathiere, Jean Bouise, 
Jean - Hugues Anglade

1.45 Tajemnice losu

 6.00 Mega Chichot
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Kacper i przyjaciele
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.30 Garfi eld Show
 8.45 PL do zobaczenia
 9.00 Dom nie do poznania
 10.00 Kotka
 11.00 Włoska narzeczona
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Kotka
 17.00 Włoska narzeczona
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 STOP Drogówka
 21.00 Skarby III Rzeszy
 21.30 Tajna historia XX wieku
 22.00 Rekin widmo - horror sci - fi , 

USA, 2013, reż. Griff  Furst, wyk. 
Eliot Brasseaux, Jayme Bohn

 23.50 Spadkobiercy
 0.55 Śmierć na 1000 sposobów
 1.20 Interwencja
 1.40 Interwencja
 2.00 Graffi  ti
 2.15 TAK czy NIE
 2.50 Magazyn Puncher
 3.50 Magazyn Atleci Polsat Sport 

2015
 4.25 Magazyn European Tour 

Weekly 2015
 5.00 Disco Polo Life

 5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.35 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 7.20 Zaklinaczka duchów - serial
 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 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 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Dr House VI - serial obyczajowy
 20.00 Ojciec chrzestny III - fi lm sensa-

cyjny, USA 1990, reż. Francis Ford 
Coppola, wyk. Al Pacino, Diane 
Keaton, Talia Shire, Andy Gar-
cia, Eli Wallach, Joe Mantegna, 
George Hamilton, Bridget Fonda, 
Sofi a Coppola, Raf Vallone, Franc 
D’Ambrosio, Helmut Berger, John 
Savage

 23.40 Obcy - 8. pasażer Nostromo 
- horror sci - fi , USA, Wielka Bry-
tania 1979, reż. Ridley Scott, wyk. 
Sigourney Weaver, Tom Skerritt, 
Ian Holm, John Hurt

 2.05 Miasto zła - serial
 3.10 Sekrety Magii 
 5.20 Koniec programu

 6.00 Niania - serial
 6.30 Niania - serial
 7.00 Magnum, P.I. - serial
 9.00 Detektyw Monk - serial
 11.00 Sekret - telenowela
 13.10 Za głosem serca - telenowela
 15.00 To moje życie! - telenowela, Tur-

cja 2015
 16.00 Gwiezdne wrota - serial
 17.00 Flash - serial
 18.00 Flash - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 19.30 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 20.00 Oddział bohaterów - fi lm 

wojenny, USA 2013, reż. Don 
Michael Paul, wyk. Tom Sizemore, 
Vinnie Jones, Neal McDonough, 
Jürgen Prochnow, Dimitri Diat-
chenko

 22.00 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas - serial

 23.00 Trzynasty Apostoł - serial
 0.05 The Walking Dead - serial
 1.00 JRG w akcji
 1.25 Dyżur
 2.00 JRG w akcji
 2.30 Dyżur
 3.05 JRG w akcji
 3.30 Menu na miarę
 3.55 Z archiwum policji
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę

Wtorek, 24.11.2015

Poniedziałek, 23.11.2015

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki 
7.30 Uczeń czarnoksiężnika - fi lm fan-
tastyczny 9.50 Zakochane zwierzęta 
- fi lm dok. 11.40 Historia Oręża - serial 
12.50 Katastrofy w przestworzach - serial 
13.55 Kondory Wschodu - fi lm sensacyj-
ny 15.55 I uderzył grom - fi lm przygodo-
wy 18.00 Kobra: Oddział specjalny - serial 
20.00 Dobry, zły i brzydki - western 23.45 
Taxi 3 - komedia sensacyjna 

14.10 Usterka 14.45 Dom do poprawki 
15.45 Express - informacje 16.05 Karto-
teka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - in-
formacje 18.05 Uwaga - zły hotel 19.10 
Najdziwniejsze restauracje świata 19.45 
Express - informacje 20.05 Uwaga! po 
Uwadze 21.10 Komornicy 21.45 Express 
- informacje 22.00 Gogglebox. Przed te-
lewizorem 22.45 Handlarze. Na zlecenie 
23.45 Kossakowski. Inicjacja 

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Strażnik Tek-
sasu 8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 
10.00 Frank i dżungla 11.00 Jurajscy wo-
jownicy 12.00 Miodowe lata 13.45 Ro-
dzina zastępcza 14.45 Dekoratornia 15.15 
Strażnik Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 
Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 Śmierć 
na 1000 sposobów 21.30 Quest - fi lm akcji 
23.35 Mordercza zaraza - thrille 1.20 STOP 
Drogówka 2.20 1000 złych uczynków 

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki 
7.15 Kobra: Oddział specjalny - serial 9.35 
I uderzył grom - fi lm przygodowy 11.40 
Historia Oręża - serial 12.50 Katastro-
fy w przestworzach - serial 14.00 Noce 
i dnie - serial 15.25 Uczeń czarnoksiężnika 
- fi lm fantastyczny 17.55 Kobra: Oddział 
specjalny - serial 20.00 Skok Henryego 
- komedia 22.20 Imię róży - fi lm kostiu-
mowy 0.55 Ballada o Januszku - serial 

12.40 Kartoteka 13.40 Drogowi pira-
ci 14.10 DeFacto 14.45 Remont w stylu 
Vegas 15.45 Express - informacje 16.05 
Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express 
- informacje 18.05 Beztroskie życie milio-
nerów - serial 19.10 Lombard z Kentucky 
19.45 Express - informacje 20.05 Dro-
gi Śmierci - serial 21.10 Wojny przewoź-
ników 21.45 Express - informacje 22.00 
Usterka 23.00 Ostre cięcie 23.50 DeFacto

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Strażnik 
Teksasu 9.00 Galileo 10.00 Frank i dżun-
gla 11.00 Jurajscy wojownicy 12.00 Mio-
dowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 
Dekoratornia 15.15 Strażnik Teksasu 17.15 
Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 20.00 
Galileo 21.00 Niesamowite rekordy 21.35 
CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 
23.30 Seksualni, niebezpieczni - komedia 
1.30 STOP Drogówka 
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.40 Czas dla Ciebie
 8.55 Ranczo (61) - Honor i zęby 

trzonowe - serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (61) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (221) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Magazyn Rolniczy
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Dzika Australia, cz. 2. Jurajski 

las deszczowy - serial dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (62) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy - Goto-

wanie dla strażaków - maga-
zyn kulinarny

 15.50 Wspaniałe stulecie (222) - serial
 16.45 Kroniki Szlachetnej Paczki
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2838) - telenowela
 18.30 Świat Się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 Ciężary
 20.10 Pogoda
 20.25 Kryptonim Szef - /10/ - reality 

show
 21.25 Po prostu - program publicy-

styczny
 22.15 Firmowe ewolucje - /9/ - rea-

lity show
 22.45 Mocne Kino - Zabiłam, aby żyć 

- dramat, Francja, reż. Claude 
- Michel Rome, wyk. Odile Vuille-
min, Fred Testod, Marc Lavoine

 0.35 Gwardia (1) - fi lm fabularny, 
Ukraina 

 1.35 Po prostu - program publicy-
styczny

 2.20 Notacje - Emilia Maćkowiak. 
Lista śmierci - cykl dok.

 2.35 Świat Się kręci - widowisko 
publicystyczne

 3.30 Zabiłam, aby żyć - dramat, 

7.35 Afi sz kulturalny 8.10 Eurokultura 
8.35 Wydarzenie aktualne 9.05 Cappuc-
cino z książką 9.35 Dzieci i ryby - kome-
dia  11.30 Dom - serial 13.10 Rozmowy 
o wolności - Jerzy Stuhr 13.45 Eurokultura  
14.10 Wspominamy… Stanisław Mikulski 
- Kanał - dramat wojenny  16.05 Pajęczy-
na - fi lm TVP  16.55 Odkupienie - dramat 
19.20 Zalewajka mojej mamy - fi lm dok. 
20.00 Informacje kulturalne 20.20 Wię-
cej niż fi kcja - TOTART - czyli odzyskiwa-
nie rozumu - fi lm dok. 21.50 To nie tak 
- program publicystyczny 22.30 Bohate-
rowie naszej wyobraźni - Baczyński - do-
kument 23.50 Performance - Konteksty 
2015 0.35 Odkupienie - dramat

6.45 Wiadomości - 25.11.1989 7.30 
Snowdonia 1890 (7) - serial dok. 8.10 
Z naturą na co dzień (3) - cykl dok. 8.40 
Skarby czeskiego dziedzictwa narodowe-
go 12 - cykl dok. 9.20 Wspaniałe stulecie 
(207) - serial 10.15 Makłowicz w podró-
ży  10.45 Przewodnik Historyczny Bogu-
sława Wołoszańskiego 11.25 Pod władzą 
sułtanów (2) - serial dok. 12.30 … Cóżeś 
ty za pani… - fi lm fabularny 14.05 Flesz 
historii (261) 14.30 Najpiękniejsze zamki 
Francji - serial dok. 15.30 Było, nie minęło 
16.00 Sensacje XX wieku 17.00 Powstanie 
Zamojskie (1) - fi lm dok. 18.05 Wspaniałe 
stulecie (208) - serial 19.05 Byli sobie od-
krywcy (16) Karol Maria de la Condami-
ne - serial 19.45 Pod władzą sułtanów (3) 
- serial dok. 21.00 Było, nie minęło 21.35 
Sensacje XX wieku 22.35 Plac Zbawicie-
la - fi lm biografi czny 0.30 Powstanie Za-
mojskie (1) - Wielki plan - fi lm dok. 1.40 
Zagadki tamtych lat (2) - Kto obrabował 
bank na Jasnej? 2.15 Prezydenci - Stani-
sław Wojciechowski - cykl dok. 2.40 Po-
granicze w ogniu (13) - serial 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Piłka nożna Liga angielska 9.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 9.07 Koszyków-
ka Tauron Basket Liga 11.00 Polsat Sport 
News Magazyn koszykarski 11.07 Siat-
kówka Plusliga 13.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 13.07 Piłka nożna Liga ukraiń-
ska 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 
15.07 Ręczna Superliga PGNiG 17.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 17.07 Boks 
Magazyn Puncher 19.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 19.07 Magazyn Trans 
World Sport 20.30 Siatkówka kobiet Li-
ga Mistrzyń 23.00 Siatkówka kobiet Li-
ga Mistrzyń 1.00 Ręczna Polska 2016 2.30 
Magazyn Cafe Futbol 4.00 Boks Maga-
zyn Puncher 

7.50 LA dla każego 8.30 Tenis ziemny 
- Turniej WTA - Pekin - . A. Radwańska - A. 
Kerber 10.00 Futbol Amerykański - mecz 
towarzyski. Polska - Belgia - relacja 12.20 
Łyżwiarstwo fi gurowe - Grand Prix Chin 
- Gala, Japonia 14.00 Podnoszenie cię-
żarów 15.00 PN - Borussia Dortmund TV 
16.00 Piłka nożna - Bayern Monachium 
TV . Bundesliga, Schalke 04 Gelsenkirchen 
- Bayern 18.00 Piłka nożna - Bayern Mo-
nachium TV - magazyn 19.30 Podnosze-
nie cięzarów 20.35 Łyżwiarstwo Szybkie 
- PŚ - Salt Lake City 22.25 Kierunek RIO 
23.00 Sportowy Wieczór 23.25 Piłka noż-
na - Mecz towarzyski. Polska - Czechy 
1.15 Zakończenie dnia 

8.30 Sporty Motorowe. GT Academy Back 
to Basics 8.45 Podnoszenie ciężarów. MŚ, 
Houston 10.00 Skoki narciarskie. PŚ, Klin-
genthal 12.00 Podnoszenie ciężarów. MŚ, 
Houston 13.00 Curling. Mistrzostwa Eu-
ropy, Esbjerg 15.00 Skoki narciarskie. PŚ, 
Klingenthal 15.30 Biathlon. MŚ, Kontiolahti 
16.30 Curling. Mistrzostwa Europy, Esbjerg 
19.00 Biathlon. MŚ, Kontiolahti 20.00 Sko-
ki narciarskie. PŚ, Klingenthal 20.45 Pod-
noszenie ciężarów. MŚ, Houston 21.30 
Magazyn. Kampus 22.05 Jeździectwo. 
World Dressage Masters, Lier, Belgia, 22.35 
Jeździectwo. PŚ w Ujeżdżaniu, Stuttgart 
23.05 Jeździectwo. Magazyn Riders Club 
23.10 Golf. PGA European Tour, Dubai 
23.40 Golf Club 23.45 Yacht Club 

11.10 Refl eksje nad Psalmem XXIII 11.25 
Myśląc Ojczyzna 11.35 Dzieci tułacze 
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Sanktuarium Matki Bożej Pocie-
szenia w Leżajsku 14.40 Ziemia mojego 
Zbawiciela 15.00 Podróż apostolska Ojca 
Świętego Franciszka do Afryki 16.00 Po-
dróż apostolska Ojca Świętego Franciszka 
do Afryki 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 udzia-
łem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Uka-
mienowanie Sorai M. 0.00 Świat w obra-
zach 0.05 Słowo Życia 0.10 Informacje 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz In-
fo 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 INFObi-
znes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczo-
rem 20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Ser-
wis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 
21.09 Pogoda 21.15 Twoja Sprawa - ma-
gazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz 
- Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 
22.48 Pogoda 22.55 Godzina po godzi-
nie - podsumowanie dnia 23.45 Sporto-
wy Wieczór 0.00 Teleexpress Extra 0.25 
To jest temat 0.55 Dziś wieczorem 

 6.05 M jak miłość (943 - 944) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Barwy szczęścia (1353) - serial
 11.35 Na dobre i na złe (54) - Za gło-

sem serca - serial
 12.35 Cesarzowa Ki (11) - serial 
 13.30 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Kabokle 
 14.05 Na sygnale (11) - serial fabulary-

zowany TVP
 14.35 Rodzinka.pl (23) - Powrót 

- serial komediowy
 15.00 Rodzinka.pl (24) - W szponach 

konsumpcji - serial komediowy
 15.40 Panorama, Pogoda
 16.10 M jak miłość (1177) - serial
 17.05 Cesarzowa Ki (12) - serial 
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1353) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1354) - serial
 20.45 Na dobre i na złe (615) - Poza 

czasem - serial
 21.50 Na sygnale (75) - Piknik - serial 

fabularyzowany TVP
 22.25 Kino relaks - Książę i ja. Kró-

lewskie wesele - komedia, USA, 
reż. Catherine Cyran, wyk. Luke 
Mably, Kam Heskin, Clemency 
Burton - Hill

 0.10 O mnie się nie martw - s. III (11) 
- serial komediowy

 1.10 Świat bez tajemnic - Historia 
bezpieki. Miecz i tarcza komu-
nizmu (3) - dokument fabulary-
zowany

 1.35 Świat bez tajemnic - Historia 
bezpieki. Miecz i tarcza komu-
nizmu (4) - dokument fabulary-
zowany

 2.15 Gułag zamknięty w pamięci 
- fi lm dok.

 3.20 Ofi cer (9) - Kod dostępu - serial
 4.25 Ofi cer (10) - Zdrada - serial
 5.30 Apetyt na życie (13) - serial
 6.00 Zakończenie dnia

 5.50 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Ten moment - serial 
 7.55 Doradca smaku
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 10.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 11.55 Singielka - serial
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.25 Rozmowy w toku - talk show
 15.25 Szkoła - serial
 16.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 17.25 Singielka - serial
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku
 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 20.50 Kto poślubi mojego syna? 

 21.50 Strzelec - fi lm sensacyjny, USA 
2007, reż. Antoine Fuqua, wyk. 
Mark Wahlberg, Michael Pena, 
Danny Glover, Kate Mara, Elias 
Koteas

 0.20 Uznany za niewinnego - fi lm 
sensacyjny, USA 1990, reż. Alan J. 
Pakula, wyk. Harrison Ford, Brian 
Dennehy, Bonnie Bedelia, Greta 
Scacchi, Paul Winfi eld, Raul Julia, 
John Spencer

 2.55 Uwaga! - program interwencyjny
 3.20 Sekrety Magii 
 4.40 Rozmowy w toku - talk show

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

 20.40 Taxi 4 - komedia sensacyjna, 
Francja, 2007, reż. Gérard Kraw-
czyk, wyk. Bernard Farcy, Edouard 
Montoute, Emma Wiklund

  Czwarta część przygód taksów-
karza Daniela i jego przyjaciela, 
safandułowatego policjanta Emi-
liena, którzy tym razem zadzie-
rają z belgijską mafi ą. Sielskie 
życie szczęśliwych ojców - tak-
sówkarza Daniela i policjanta 
Emiliena - zostaje zakłócone. 
W marsylskim areszcie przebywa 
poszukiwany w całej Europie 
za liczne przestępstwa belgijski 
kryminalista. Stąd ma być prze-
wieziony do więzienia w Kongo, 
gdzie odbędzie się rozprawa. 

 22.35 Dwóch gniewnych ludzi 
- komedia, USA, 2003

 0.45 Surfer z Nicei - komedia, Fran-
cja, 2005, reż. James Huth

 2.50 Tajemnice losu

 6.00 Mega Chichot
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Kacper i przyjaciele
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Kacper i przyjaciele
 9.00 Dom nie do poznania
 10.00 Kotka
 11.00 Włoska narzeczona
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Kotka
 17.00 Włoska narzeczona
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Anioł śmierci - thriller sensa-

cyjny, USA, 2009, reż. Paul Ethe-
redge, wyk. Zoe Bell, Jake Abel, 
Justin Huen, Lucy Lawless

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

 23.30 Spadkobiercy
 0.35 Mega Chichot
 1.05 Śmierć na 1000 sposobów
 1.35 Interwencja
 2.15 Graffi  ti
 2.30 TAK czy NIE
 3.00 Mega Chichot
 3.30 Mega Chichot
 4.00 Disco Polo Life
 5.00 Disco Polo Life

 5.25 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.45 Męski Typ 2: Maciej Wisławski 

- talk show rozrywkowy
 7.20 Zaklinaczka duchów - serial
 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 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
 19.00 Dr House VI - serial obyczajowy
 20.00 Sztandar chwały - fi lm wojenny, 

USA 2006, reż. Clint Eastwood, 
wyk. Ryan Phillippe, Jesse Brad-
ford, Adam Beach, John Benja-
min Hickey, John Slattery, Barry 
Pepper, Jamie Bell, Paul Walker, 
Robert Patrick

 22.55 UEFA Champions League 
 0.00 Impreza na krawężniku - fi lm 

dok. 2005, reż. Michel Gondry, 
wyk. Dave Chappelle, Erykah 
Badu, Lauryn Hill

 2.15 Pamiętniki wampirów - serial 
grozy, USA

 3.15 Sekrety Magii 
 5.20 Koniec programu

 6.00 Niania - serial
 7.00 Magnum, P.I. - serial
 9.00 Detektyw Monk - serial
 11.00 Sekret - telenowela
 13.10 Za głosem serca - telenowela
 15.00 To moje życie! - telenowela, Tur-

cja 2015
 16.00 Gwiezdne wrota - serial
 17.00 Flash - serial
 18.00 Flash - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 19.30 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 20.00 After Earth: 1000 lat po Ziemi 

- fi lm przygodowy, USA 2013, reż. 
M. Night Shyamalan, wyk. David 
Denman, Jaden Smith, Sophie 
Okonedo, Will Smith

 22.00 Bestia w ringu - fi lm akcji, USA 
2011, reż. Jason Connery, wyk. 
Wes Chatham, Devon Sawa, 
Sarah Butler, Neal McDonough, 
Lucky Johnson

 0.00 Trzynasty Apostoł - serial
 1.05 Taki jest świat
 2.00 JRG w akcji
 2.30 Dyżur
 3.00 W blasku fl eszy
 3.25 Dyżur
 3.50 JRG w akcji
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.40 Czas dla Ciebie
 8.55 Ranczo (62) - serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (62) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (222) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Dzika Australia, cz. 3. Króle-

stwo wombatów - serial dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (63) - serial
 14.50 Wiadomości naukowe
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy - W sto-

łówce na warszawskiej Pradze 
 15.50 Wspaniałe stulecie (223) - serial
 16.45 Jaka to melodia? - Extra 
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2839) - telenowela
 18.30 Świat Się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.10 Ciężary
 20.15 Pogoda
 20.30 Ojciec Mateusz (186) - Złomia-

rze - serial
 21.20 Sprawa dla reportera
 22.20 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem 

- ALIAA - Naga Rewolucjo-
nistka - fi lm dok.

 23.25 Tempo - fi lm fabularny, Kanada, 
Francja, Wielka Brytania, reż. Eric 
Styles, wyk. Rachael Leigh Cook, 
Hugh Dancy, Melanie Griffi  th

 1.00 Naszaarmia.pl (189) - magazyn
 1.30 Sprawa dla reportera
 2.30 ALIAA - Naga Rewolucjonistka 
 3.25 Program publicystyczny
 3.40 Notacje - Jerzy Surwiło. Miód 

i nóż - cykl dok.
 3.55 Świat Się kręci - widowisko 

publicystyczne
 4.45 Zagadkowa Jedynka - teleturniej
 5.15 Zakończenie dnia

7.35 Afi sz kulturalny 8.10 Informacje kul-
turalne 8.30 To nie tak - program publicy-
styczny 9.10 Plac Tiananmen w obiekty-
wie Stuarta Franklina - serial 9.45 Romeo, 
Julia i ciemność - dramat 11.30 Dom - se-
rial 13.15 Studio R - Paktofonika 13.50 
Informacje kulturalne 14.10 Śpiewa An-
na German - recital 15.05 Stracona noc 
- fi lm TVP  16.00 Wacław - dramat 17.50 
Skrzydła - fi lm TVP  18.45 Świat w doku-
mencie - Miasto granic - fi lm dok. 19.50 
Teraz animacje! - Do Santiago - fi lm anim. 
20.20 Hala odlotów - talk - show 21.15 
Wielki Liberace - dramat 23.20 Hala odlo-
tów - talk - show 0.15 Na krawędzi - fi lm 
dok. 1.50 Trzeci - fi lm obyczajowy 

6.50 Wiadomości - 26.11.1989 7.30 
Snowdonia 1890 (8) - serial 8.10 Najpięk-
niejsze zamki Francji - serial 9.15 Wspa-
niałe stulecie (208) - serial 10.10 Okrasa 
łamie przepisy 10.40 Historia żywa 11.20 
Pod władzą sułtanów (3) - serial 12.25 
Kamień na kamieniu - dramat 14.10 Ex Li-
bris 14.30 Ludzie rzeki  - serial dok. 15.30 
Było, nie minęło 16.00 Sensacje XX wie-
ku 17.00 Powstanie Zamojskie (2) - fi lm 
dok. 18.05 Wspaniałe stulecie (209) - se-
rial 19.05 Byli sobie odkrywcy (17) - serial 
19.45 Paryż. Szalone lata dwudzieste, cz. 
1 - fi lm dok. 21.00 Było, nie minęło 21.40 
Sensacje XX wieku 22.30 Szerokie to-
ry - reportaż 23.00 Listy gończe - Śmierć 
spekulanta (22) - magazyn 23.30 Listy 
gończe - Co się stało z Markiem? (23) 
- magazyn 0.10 Nieśmiała opowieść 
o dzielnych niewiastach - reportaż 0.45 
Powstanie Zamojskie (2) Nie dali ziemi… 
- fi lm dok. 1.35 Przesyłka - fi lm dok. 2.35 
Pogranicze w ogniu (15) - serial 3.45 Po-
granicze w ogniu (16) - serial 4.55 Zakoń-
czenie dnia 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Siatkówka kobiet Liga Mistrzyń 9.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 9.07 Piłka noż-
na Liga angielska 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Siatkówka kobiet Liga 
Mistrzyń 13.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 13.07 Piłka nożna Liga holenderska 
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 
Siatkówka kobiet Liga Mistrzyń 17.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 17.07 Piłka 
nożna Liga rosyjska 19.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 19.07 Boks Magazyn 
Puncher 20.00 Magazyn Polska 2016 
21.30 Magazyn Cafe Futbol 22.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 22.07 Koszyków-
ka Beko BBL 0.00 Piłka nożna Liga rosyj-
ska 2.00 MMA KSW29 

7.40 Kierunek RIO 8.20 Tenis ziemny 
- WTA Finals Singapur. S. Halep - A. Rad-
wańska, Szwajcaria 10.00 Futbol Ame-
rykański - mecz towarzyski. Polska - Ro-
sja - relacja 12.20 Łyżwiarstwo fi gurowe 
- Grand Prix Francji - Gala, Japonia 13.55 
Podnoszenie ciężarów 14.55 LA dla każ-
dego 15.30 Piłka nożna - Barca TV - Liga 
hiszpańska, Real Madryt - FC Barcelo-
na 18.10 Piłka nożna - Barca TV - maga-
zyn 18.45 Legia mistrzów 19.00 Podno-
szenie ciężarów 20.05 Powrót mistrzyni 
20.35 Łyżwiarstwo Szybkie - PŚ - Salt La-
ke City 2, USA 22.30 Zwarcie 23.00 Legia 
mistrzów 23.15 Sportowy Wieczór 23.30 
PN - Borussia Dortmund TV 0.35 Rajdowe 
Samochodowe ME - Rajd Barum

8.00 Podnoszenie ciężarów. MŚ, Ho-
uston 9.30 Curling. Mistrzostwa Europy, 
Esbjerg, Dania Mężczyźni, faza grupo-
wa 12.00 Podnoszenie ciężarów. MŚ, Ho-
uston 12.30 Podnoszenie ciężarów. MŚ, 
Houston 13.30 Biathlon. MŚ, Kontiolahti 
14.30 Piłka nożna. Worldgoals 14.35 Piłka 
nożna. Major League Soccer 15.00 Fut-
bol Latino 15.30 Piłka nożna. FIFA Football 
15.55 Piłka nożna. Worldgoals 16.00 Skoki 
narciarskie. PŚ, Klingenthal, Niemcy 16.45 
Skoki narciarskie. PŚ, Ruka, Finlandia 
18.00 Piłka nożna. FIFA Football 18.30 Ligi 
Europy 19.00 Piłka nożna. LE: Legia War-
szawa - FC Midtjylland 23.00 Piłka nożna. 
Liga Europy Faza grupowa, 5. kolejka 0.15 
Strongman. Liga Mistrzów 1.15 Watts 

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Po stronie prawdy 13.20 Misjona-
rze Afryki - Ojcowie Biali 13.45 Podróż 
apostolska Ojca Świętego Franciszka do 
Afryki 14.45 W pułapce wojny 15.30 Po-
dróż apostolska Ojca Świętego Francisz-
ka do Afryki 16.00 Informacje dnia 16.10 
Z wędką nad wodę w Polskę i Świat 16.35 
Przypływ Islamu 17.20 Kabwe 17.25 Prze-
gląd Tygodnika Rodzin Katolickich „Źród-
ło” 17.30 Reportaż dnia 18.00 Anioł Pań-
ski 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy 
niedokończone 19.25 Przegląd katolickie-
go tygodnika „Niedziela” 19.30 Ben Hur. 
Wyścig po chwałę 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 Joan-
na d’Arc 22.55 Święty na każdy dzień 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz In-
fo 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 INFObi-
znes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczo-
rem 20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Ser-
wis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 
21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn 
21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panora-
ma Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.30 Jan 
Pospieszalski. Bliżej - program publicy-
styczny 23.15 Godzina po godzinie - pod-
sumowanie dnia 0.00 Sportowy Wieczór 
0.15 Teleexpress Extra 0.40 To jest temat 

 6.05 M jak miłość (944) - serial
 7.05 M jak miłość (945) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Barwy szczęścia (1354) - serial 

obyczajowy
 11.35 Na dobre i na złe (55) - Słodki 

koleżka - serial
 12.40 Cesarzowa Ki (12) - serial 
 13.40 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Statek 
 14.10 Na sygnale (12) - serial fabulary-

zowany TVP
 14.40 Rodzinka.pl (25) - Kwestia 

zaufania - serial komediowy
 15.05 Rodzinka.pl (26) - Wielka 

wyprzedaż - serial komediowy
 15.40 Panorama
 15.55 Pogoda
 16.05 Na dobre i na złe (615) - Poza 

czasem - serial
 17.05 Cesarzowa Ki (13) - serial 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.35 Pogoda
 18.45 Piłka nożna - Liga Europejska. 

Belenenses - Lech Poznań
 20.50 Piłka nożna - Liga Europejska. 

Legia Warszawa - FC Midtjyl-
land

 23.10 Chloe - dramat, Francja, USA, 
reż. Atom Egoyan, wyk. Julianne 
Moore, Liam Neeson, Amanda 
Seyfried, Laura DeCarteret

 0.55 Książę i ja. Królewskie wesele 
- komedia, USA, reż. Catherine 
Cyran, wyk. Luke Mably, Kam 
Heskin, Clemency Burton - Hill

 2.45 Chloe - dramat, Francja, USA 
 4.30 Art Noc. „NA POZÓR” kon-

cert pamięci Bogusława Meca 
- koncert

 5.15 Zakończenie dnia

 5.50 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny
 7.55 Doradca smaku
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 10.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 11.55 Singielka - serial
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.25 Rozmowy w toku - talk show
 15.25 Szkoła - serial
 16.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 17.25 Singielka - serial
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku
 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 20.50 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy

 21.50 Jack Reacher - fi lm sensa-
cyjny, USA 2012, reż. Christopher 
McQuarrie, wyk. Tom Cruise, 
Rosamund Pike, Richard Jenkins, 
David Oyelowo, Robert Duvall, 
Werner Herzog

 0.25 Ugotowani - program kulinarno 
- rozrywkowy

 1.25 Superwizjer - magazyn reporte-
rów

 2.00 Uwaga! - program interwencyjny
 2.25 Sekrety Magii 
 3.45 Rozmowy w toku - talk show

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Trudne sprawy
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Słoiki
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Poznaj swoje prawa
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda 
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Zdrady
 21.05 Przyjaciółki

 22.05 G. I. Jane - fi lm akcji, USA, 1997, 
reż. Ridley Scott, wyk. Demi 
Moore, Viggo Mortensen, Anne 
Bancroft, Jason Beghe

  Porucznik Jordan O’Neil rozpo-
czyna trrening w bazie koman-
dosow Navy SEAL, nie wiedząc, 
że jest manipulowana przez bez-
wzgledną pania senator. Główny 
instruktor Urgayle robi wszystko, 
by adeptkę zdyskwalifi kować.

 0.45 Rodzinne Święto Dziękczy-
nienia - komediodramat, USA, 
2010, reż. Neill Fearnley, wyk. Dan 
Payne, Daphne Zuniga

  Claudia jest absolwentką Har-
vardu i wziętym prawnikiem. Jej 
życie wydaje się z pozoru idealnie 
urządzone. 

 2.45 Tajemnice losu

 6.00 Mega Chichot
 6.30 Mega Chichot
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Kacper i przyjaciele
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Kacper i przyjaciele
 9.00 Dom nie do poznania
 10.00 Kotka
 11.00 Włoska narzeczona
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Kotka
 17.00 Włoska narzeczona
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Człowiek przyszłości - dramat 

sci - fi , USA, Niemcy, 1999, reż. 
Chris Columbus, wyk. Robin Wil-
liams, Sam Neill, Wendy Crewson, 
Embeth Davidtz, Oliver Platt

 22.45 W ciszy - thriller, USA, 2005, 
reż. Jamie Babbit, wyk. Elisha 
Cuthbert, Edie Falco, Martin 
Donovan, Shawn Ashmore, 
Camilla Belle

 0.50 Spadkobiercy
 1.55 Interwencja
 2.15 Graffi  ti
 2.30 TAK czy NIE
 3.00 Mega Chichot
 3.30 Mega Chichot
 4.00 Disco Polo Life
 5.00 Disco Polo Life

 5.25 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.45 Męski Typ 2: Ryszard Kalisz 

- talk show 
 7.20 Zaklinaczka duchów - serial
 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 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 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Dr House VI - serial obyczajowy
 20.00 W krzywym zwierciadle: Witaj 

Święty Mikołaju! - komedia, 
USA 1989, reż. Jeremiah Che-
chik, wyk. Chevy Chase, Beverly 
D’Angelo, Randy Quaid, Diane 
Ladd, E.G. Marshall, Doris Roberts

 22.10 Miasto zła - serial
 23.10 Gatunek II - fi lm S - F, USA 1998, 

reż. Peter Medak, wyk. Michael 
Madsen, Natasha Henstridge, 
Marg Helgenberger, Mykelti Wil-
liamson, George Dzundza, James 
Cromwell, Justin Lazard

 1.10 Fringe: Na granicy światów 
- serial

 2.10 Sekrety Magii 
 4.25 Druga strona medalu - talk show
 4.55 Koniec programu

 6.00 Niania - serial
 7.00 Magnum, P.I. - serial
 9.00 Detektyw Monk - serial
 11.00 Sekret - telenowela
 13.10 Za głosem serca - telenowela
 15.00 To moje życie! - telenowela
 16.00 Gwiezdne wrota - serial
 17.00 Flash - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 20.00 Pitch Perfect - komedia, USA 

2012, reż. Jason Moore, wyk. 
Adam Devine, Anna Kendrick, 
Rebel Wilson, Skylar Astin

 22.15 Wasza wysokość - komedia, 
USA 2011, reż. David Green, wyk. 
Danny McBride, James Franco, 
Natalie Portman, Zooey Deschanel

 0.35 Babcisynek - komedia, USA 
2006, reż. Nicholaus Goossen, 
wyk. Allen Covert, Doris Roberts, 
Joel Moore, Kevin Nealon, Linda 
Cardellini, Nick Swardson, Shirley 
Jones, Shirley Knight

 2.15 JRG w akcji
 2.55 Dyżur
 3.20 JRG w akcji
 3.45 Taki jest świat
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

Czwartek, 26.11.2015

Środa, 25.11.2015

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki 
7.15 Kobra: Oddział specjalny - serial 9.30 
Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ 
Króla Kasiarzy - komedia 11.40 Historia 
Oręża - serial 12.50 Katastrofy w prze-
stworzach - serial 14.00 Noce i dnie - se-
rial 15.20 Dobry, zły i brzydki - western 
18.55 Kobra: Oddział specjalny - se-
rial 20.00 Terrorysta - thriller 22.10 Skok 
Henryego - komedia 

16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 
Express - informacje 18.00 Najgorszy 
polski kierowca 18.45 Wojny magazy-
nowe 19.45 Express - informacje 20.05 
DeFacto 20.35 Anatomia głupoty we-
dług Richarda Hammonda 21.10 Kup, Na-
praw i Sprzedaj 21.45 Express - informa-
cje 22.00 Handlarze. Na zlecenie 23.00 
Kossakowski. Inicjacja 23.30 Gogglebox. 
Przed telewizorem

7.00 Strażnik Teksasu 8.00 Strażnik Teksa-
su 9.00 Galileo 10.00 Frank i dżungla 11.00 
Jurajscy wojownicy 12.00 Miodowe la-
ta 12.50 Miodowe lata 13.45 Rodzina za-
stępcza 14.45 Dekoratornia 15.15 Strażnik 
Teksasu 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Cza-
rodziejki 18.15 Miodowe lata 19.00 Miodo-
we lata 20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000 
sposobów 21.30 Hawaje 5 - 0 23.30 Go-
ście z przeszłości - fi lm dok. 

8.10 Nigdy o mnie nie zapomnij - dramat 
9.50 Miłość na paradzie - fi lm obycza-
jowy 11.40 Historia Oręża - serial 12.50 
Katastrofy w przestworzach - serial 
14.00 Zwariowana nauka - serial 14.30 
Wiedźmin - serial 15.50 Hallo Szpicbród-
ka, czyli ostatni występ Króla Kasiarzy 
- komedia 17.55 Kobra: Oddział specjal-
ny - serial 20.00 Świat gliniarzy - serial 
22.00 Terrorysta - thriller

14.45 Insekty atakują - serial 15.45 Ex-
press - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 
Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 
18.00 Ostre cięcie 18.50 Dom do po-
prawki 19.45 Express - informacje 20.05 
DeFacto 20.35 Anatomia głupoty według 
Richarda Hammonda 21.10 Wytapiacze 
fortuny 21.45 Express - informacje 22.00 
Przepustka - serial 22.30 Betlejewski. Pro-
wokacje 23.05 Wojny magazynowe 

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Strażnik 
Teksasu 9.00 Galileo 10.00 Frank i dżun-
gla 11.00 Jurajscy wojownicy 12.00 Mio-
dowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 
Dekoratornia 15.15 Strażnik Teksasu 17.15 
Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 20.00 
Galileo 21.00 Niesamowite rekordy 21.35 
CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 
23.35 Ucieczka gangstera - fi lm sensacyj-
ny 2.00 STOP Drogówka 3.00 Disco Polo 



PEDIATRA
NEONATOLOG

lek. med. 

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica 

ul. W. Jagiełły 9
Przyjmuje codziennie po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej.

tel. 71 312 11 62
 502 670 316

STOMATOLOG

lek. dent. Judyta Łukaniec
TRZEBNiCA ul. Prusicka 1 

(obok apteki Herbena)
•	 stomatologia zachowawcza
•	 stomatologia dziecięca
•	protetyka,  
•	chirurgia
•	zabiegi z zakresu 
 medycyny estetycznej

ReJestRacJa
tel. 607 817 491

STOMATOLOG

 dr n. med  Marta Ziętek
•	 stomatologia zachowawcza 
 z endodoncją 
•	 stomatologia estetyczna 
•	 stomatologia dziecięca

TRZEBNiCA
ul. Św. Jadwigi 19A

ReJestRacJa telefoniczna

601 677 571

           LOGOPEDA

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

FIZJOTERAPEUTA

Jakub Durczak
terapia manualna / osteopatia

•	 Bóle pleców i stawów
•	 Bóle i zawroty głowy
•	 Korekcja wad postawy
•	 Rehabilitacja neurologiczna

tel.  502 483 949
www.jakubdurczak.pl

eMvit   Głowackiego 7

PULMONOLOG

Agata Kot
Viltis Medica

specjalistyczny 
gabinet chorób płuc

ul. Wrocławska 8D
TRZEBNICA

rejestracja: 

tel. 505 686 165

          OKULISTA
 i PRACOWNIA OPTYCZNA

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

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

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

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
oCT - optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

TRZEBNiCA (koło stadionu)

 ul. Obornicka 41e
REJESTRACJA 

tel.  71 387 27 78
 605 175 050

godziny przyjęć:
pon. i czw. 9:00 - 15.30
wt. i śr. 14:00 - 19:00

         WETERYNARZ

lek. wet. 

Ewa Okręglicka

TRZEBNiCA
ul. B. Głowackiego 16

(naprzeciwko PZU)

Godziny przyjęć:
pon. / śr. / pt. 10 - 18
wt. / czw. 8 - 17
sob. 9 - 14

    tel.  601 061 222

 LEKARZ   WETERYNARII

GABiNET  WETERyNARyJNy  IATROS

dr n. wet. Stanisław Dzimira
lek. wet. Ewa Michalska

TRZEBNiCA  ul. 1 Maja 3 

tel.  71 312 09 85
   601 76 29 57

PSYCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a 

centrum Rozwoju i Wsparcia 
Psychologicznego

•	 psycholodzy	dzieci	i	młodzieży
•	 psycholodzy	osób	dorosłych
•	 neurologopedzi
•	 psychiatra	dzieci	i	młodzieży	
•	warsztaty kompetencji rodzi-

cielskich
•	 grupy	rozwojowo	terapeutycz-

ne dla dzieci i młodzieży

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

www.pozytyw-ka.pl

TERAPEUTA  MANUALNY

mgr Paweł Stelmaszczyk
FiZJoTERAPiA 
oSTEoPATiA

więcej informacji na stronie
www.stepmed.pl
CENTRUM MEDyCZNE 

PROVITA
ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

rejestracja  tel. 503 195 870 

       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

GABINET 
PEDIATRYCZNO-

ALERGOLOGICZNY

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

tRzebnica
ul. Św. Jadwigi 27 a-b 

w Provicie
od godz. 16-tej 

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

               FONO
   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

           OKULISTA
      w   ZAKŁADZIE   OPTYCZNYM  

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

    APTEKI
DyżUR NoCNy
23-29 listopada
apteka:  
Panaceum

30-6 grudnia
apteka: 
Bursztynowa

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

       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

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

Przychodnia Dermatologiczna 
DERMED 

z zabiegami leczniczo-kosmetycznymi

lek med Irena Dudek-Zaborowska 
specjalista dermatolog-wenerolog
Trzebnica ul. Wiosenna 26

(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-kosmetycz-

ne (specjalistyczna pielęgnacja twarzy  
i stóp, usuwanie odcisków) Anna Binek 
tel. 726 162 805

MASAŻ   LECZNICZY

GABINET 
masażu leczniczego
i terapii manualnej

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

ul. Witosa 20
tel. 600 353 595

HIRUDOTERAPIA
gabinet teRaPii natURalnycH 

TERAPiA 

PIJAWKą LEKARSKą
 RóżNyCH SCHoRZEń
czy pijawki mogą ci pomóc? 

Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek 

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

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

         INTERNISTA
     DIABETOLOG

lek. Jolanta Wojciechowska

tRzebnica

ul. Św. Jadwigi 27 A-B

godz. przyjęć: Środa 15.00 - 16.30

Rejestracja telefoniczna 
po godz. 20-tej

tel. 71 312 16 80

GABINETY
LEKARSKIE

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

arodent
Ekspresowa naprawa 

protez zębowych

TRZEBNICA
ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna 

pon - pt   8.30 - 16.30

tel. 602 880 583

PSYCHOLOG

mgr Joanna Płuska
•	PSYCHOTERAPIA (problemy 

w życiu osobistym, partnerskim, 
rodzinnym i zawodowym związane 
z odczuwanym lękiem, smutkiem, 
złością, poczuciem straty, itd.)

•	POMOC I WSPARCIE w sytuacji 
KRYZYSOWEJ

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

tel. 883 964 804

       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

CENTRUM MEDYCYNY 
NATURALNEJ

Czujesz się źle i nie wiesz 
dlaczego? Sprawdź, czy to nie 

PASOŻYTY!
Doskwierają Ci niezdiagnozo-

wane dolegliwości zdrowotne?
Przebadaj się na obecność 

PASOŻYTÓW w organizmie.
www.youtube.com/c/Pauli-
naJodestol                 Trzebnica    

Rejestracja: 609 491 296

LOGOPEDA
 KLINICZNY

•	 NEURoLoGoPEDA KLiNiCZNy
  Z WCZESNĄ iNTERWENCJĄ

•	 PEDAGoG SPECJALNy
  - SURDoPEDAGoG

•	 PEDAGoG

•	 MASAż SHANTALA

•	 TERAPiA WG S. MASSGUToWEJ

tel.  504 234 127
 mgr AGNiESZKA FRANiECZEK
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mIeSZKanIe(19) ładne w Trzebnicy 
na 4 piętrze, 56m2 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka balkon + garderoba, własne 
ogrzewanie gazowe (w sezonie grzew-
czym ok. 200 zł), cena 190 tys. do nego-
cjacji, ul. Św. Jadwigi, tel. 601 377 879.
mIeSZKanIe z loKalem(18) lokal 
usługowy wraz z przylegającym do niego 
mieszkaniem w kamienicy w Rynku, w 
Miliczu. Lokal ma 36,32 – dwa pomiesz-
czenia, wc, aneks gospodarczy. Witryna, 
szyba antywłamaniowa. Oddzielny licz-
nik, oddzielne wejście, o powierzchni 
40,92. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Po 
remoncie. Piwnica. Możliwość korzysta-
nia ze strychu (nowy dach). Niski czynsz. 
Cena za lokal z mieszaniem 290 tysięcy 
złotych, tel. 511 903 805.
mIeSZKanIe(18) w bloku 41m2, 109000 
zł, Prusice, tel. 609 313 545.
mIeSZKanIe(17) 46 m2, dwa pokoje i za-
budowana loggia, pełna własność z KW, 
zlokalizowane w Trzebnicy na II piętrze 
budynku spółdzielczego przy ulicy Pru-
sickiej (blok naprzeciwko urzędu skarbo-
wego). Cena 155 tys, tel. 573 456 415.
KaWalerKa(15) 23 m2 przedpokój, ła-

zienka, 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.
mIeSZKanIe(18) III p. centrum Trzeb-
nicy, 71m², duży balkon, piwnica, 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, internet stac., 
miejsce parkingowe, pełna własność. 
Cena 276,900,- zł, tel. 727 343 744.
mIeSZKanIe(17) koło Obornik Ślą-
skich, na trasie do Trzebnicy, własno-
ściowe, 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 Rzę-
dziszowicach Mieszkanie składa się 
z 2 pokoi oddzielnej kuchni, łazien-
ki 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 piwni-

ce, cena 170 tys. , tel. 782 643 758.
mIeSZKanIe(13) 4-pokojowe w cen-
trum Trzebnicy, w okolicy deptaka. 
Mieszkanie na 1 pietrze, 72m2, z bal-
konem. Posiada ksiege wieczysta. Tel. 
Kontaktowy: 785 718 523.
mIeSZKanIe(13) w bloku, w centrum 
Trzebnicy-Rynek. Trzy pokoje,kuch-
nia, 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 Trzeb-
nicy, parter, garderoba, spiżarka, osob-
no 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 nego-
cjacji. tel. 665 001 704.
mIeSZKanIe(13) Trzebnica ul. Da-
szynskiego. 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 poko-
jowe, o pow. 62m², na I piętrze z bal-
konem. Komfortowo wykończone, do 
zamieszkania, kuchnia w zabudowie. 
tel. 500 037 681.
mIeSZKanIe(13) wykończone, dwu-
poziomowe 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, win-
da, Róg Św. Jadwigi i Bochenka, cena 
160.000 zł, tel. 535 187 321.
mIeSZKanIe(11) 48,3 m², dwa pokoje, 
łazienka, kuchnia, w centrum Trzebni-
cy, po remoncie, tel. 663 275 856.
mIeSZKanIe(09) obok Obornik ślą-
skich, 2 pokoje, po remoncie, w bloku. 
Piwnica, garaż. Cena 110 tyś. zł, tel. 667 
388 596.

oGłoSZenIa
DroBne

KaWalerKa(13) w centrum Trzeb-
nicy przy deptaku o pow. 36,5m2, II 
piętro, własnościowe, słoneczne, po 
remoncie. Pokój, przedpokój, kuchnia, 
łazienka, w przedpokoju szafa wnę-
kowa przesuwna, meble kuchenne. 
Budynek po remoncie (styczeń 2015 
roku), piwnica, wydzielone miejsce na 
strychu. Możliwość zakupu do miesz-
kania garażu. Tel. 790 558 208.
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ważne  telefony
URZĄD MIeJSKI w tRZeBnICy 

71 312 06 11    71 312 06 42
71 312 01 45

BURMIStRZ przyjmuje w sprawach 
skarg i wniosków 
  w każdą środę   w godz. od 16 - 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
                                               785 922 332

biblioteka  Miejska             669 767 871 

Hala  sportowa                      71 312 11 71
zakład  Ubezpieczeń społecznych
              71 388 75 00, 71 388 75 80 

sąd Rejonowy                71 312 12 13
Powiatowy Urząd Pracy

          71 312 11 54 ,  71 387 11 38
szpital św. Jadwigi Śląskiej
             71 312 09 20    71 312 09 13

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 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 ogłosze-
nia publikowane są: przez ok. 6 emisji lub do 

momentu wycofania ich przez nadawcę. 



mIeSZKanIe(09) 62,3 m2 w Prusicach 
spółdzielczo-własnościowe, 3 pokoje z 
balkonem, piwnica, centralne ogrze-
wanie, cena 155 tys. zł, tel. 883 936 727.
mIeSZKanIe(08) 75,6 m2, 3-pokojowe, 
balkon, piwnica w Trzebnicy przy ul. 
Kościelnej, tel. 603 554 173.
mIeSZKanIe(10) spółdzielczo-własno-
ściowe w Trzebnicy 44,6 m2, dwa poko-
je, 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 lotni-
ska, centrum, piękny widok z balkonu 
na góry tel. 721 658 502.
mIeSZKanIe(06) PILNIE sprzedam 
lub zamienię na mieszkanie komunal-
ne w Trzebnicy, 31 m2 własnościowe, 
blisko centrum, duży pokój, duża kuch-
nia, przedpokój, łazienka, ogrzewanie z 
kotłowni ogólnej wspólnoty. Po kapital-
nym remoncie, bardzo ciepłe, słoneczne 
od rana do wieczora, czynsz bardzo ni-
ski, spokojna lokalizacja. Cena do nego-
cjacji, tel. 692 508 273.

Dom(19) w zabudowie szeregowej na osie-
dlu Grunwald, trzy kondygnacje + pod-
dasze do zagospodarowania, dwa nieza-
leżne wejścia, mały ogródek, ogrzewanie 
gazowe, bardzo oszczędne, rok budowy 
2002. 400.000 zł, tel. 690 523 090.
Dom(18) 250m2 w Trzebnicy blisko lasu 
z dużą działką / 24a/ cena do uzgod-
nienia, tel. 601 764 525.
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) w Trzebnicy na osiedlu Grun-
wald, około 180m², komfortowo wy-
posażony, wykończony w stanie ide-
alnym, klimatyzacja, siłownia, piękne 
widoki z dużego tarasu; do zamieszka-
nia, tel. 508 178 045.
Dom(12) w Trzebnicy wolnostojący pow. 
uż. 180 m działka 575 m sprzedam 
lub zamienię na mieszkanie w Trzeb-
nicy lub Wrocławiu, tel. 691 946 461.
Dom(12) jednorodzinny poniemiecki 
do remontu na działce 10 arowej w Ko-
walach. tel 516 882 203.
Dom(09) w Trzebnicy przy ul. Kościusz-
ki na działce o pow. 6,16 ara, tel. 695 
572 672.
Dom(10) w Trzebnicy 250 m2, w atrak-
cyjnej okolicy, niedaleko lasu bukowe-
go 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, wszel-
kie informacje, tel. 604 951 394.

DZIałKa(19) budowlaną w Szczytkowi-
cach. 20 arów, 30 zł za metr kwadrato-
wy. tel. 601 401 051.
DZIałKa(19) z budynkiem i gotowym 
projektem domu, w okolicy Trzebnicy, 
tel. 665 775 997.
DZIałKI(18) budowlane z zabudowa-
niami gospodarczymi, 25 arów, 40 
arów, w Ligocie. Cena do uzgodnienia, 
tel. 605 277 387.
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 Komo-
rowo koło Trzebnicy. Szerokość 20M, 
Długość 45M, uzbrojona, posiada wa-
runki 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 negocja-
cji, tel. 501 722 594.

DZIałKa(15) budowlana 12 arowa z 
mediami w Trzebnicy, ul. Polna, tel. 
790 558 208.

DZIałKa(15) budowlana, 20 arów, Ma-
słowiec, uzbrojona, bardzo ładna, tel. 
601 711 301.
DZIałKa(15) z pozwoleniem w miejsco-
wości DROSZÓW -5 km od Trzebnicy 
i 5 od Obornik Ślaskich. media- ogro-
dzona - 7 arów - możliwość dokupienia 
kolejnych 7ar. - przy drodze asfaltowej, 
budowa nie rozpoczęta, cena do nego-
cjacji , tel. 502 860 184.
GrUnt(13) 2h pod zabudowę przemy-
słową - 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 Księgini-
cach, tel. 509 406 292.
DZIałKa(14) budowlana wraz z go-
towym projektem domu - Będkowo, 
na wzniesieniu z pięknym widokiem, 
1142mkw, media: woda i prąd, sąsiedz-
two nowych domów. 99tys. zł., tel. 607 
035 662. 
DZIałKa(19) budowlana Księginice ul. 
Czereśniowa; 2000m² (90 zł/m²), tel. 
788 969 459.

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

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 oko-
lica. Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.
DZIałKI(14) 4 sztuki budowlane w Ka-
łowicach 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. Marci-
nowskiej i Polnej. Cena do uzgodnie-
nia, tel. 602 761 832.
Pole(17) w Szczytkowicach 2,80 ha, 
cena do uzgodnienia, tel. 601 701 865.
DZIałKI(12) budowlane w Księgini-
cach, tel. 509 406 292.
DZIałKa(11) budowlaną o powierzchni 
904m² na osiedlu przy ul. Jędrzejow-
skiej, 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) budowlana o powierzchni 
10,94 + media przy drodze asfaltowej w 
Szczytkowicach, tel. 71 312 86 56.
DZIałKI(11) 4 działki  budowlane o po-
wierzchni 11 arów z wydaną decyzja 
na budowę w powiecie Trzebnickim 
– Gmina Zawonia. Cena do uzgodnie-
nia, tel. 725 147 283, 667 909 102.
DZIałKa(11) budowlana o powierzchni 
16 arów z przeznaczeniem na zabudo-
wę mieszkalną z usługami nieuciążli-
wymi w Szcztkowicach w atrakcyjnej i 
spokojnej okolicy, wjazd z drogi asfal-
towe i polnej oraz trzy działki 10 arowe 
pod zabudowę mieszkalną, tel. 71 312 
34 31 lub 699 991 561.
DZIałKa(10) budowlana, 23 ary, uzbro-
jona, woda, prąd, Świętoszyn k. Mili-
cza, tel. 725 164 045.

DZIałKa(10) budowlana w Szczytkowi-
cach. PILNIE - Sprzedam. Atrakcyjna 
cena, tel. 607 509 400.

loKal(08) 95 m2 w rejonie główne-
go ciągu handlowego, przy ul. Solnej 
w Trzebnicy, wejście bezpośrednio 
z ulicy, możliwość zaadaptowania lo-
kalu na dowolną działalność; obecnie 
funkcjonuje sklep AGD, odrębna wła-
sność z księgą wieczystą, zaplecze so-
cjalne; do sklepu przylega dodatkowy 
grunt o powierzchni 65 m. kw z moż-
liwością rozbudowy lokalu lub wyko-
rzystaniem na parking lub ogródek tel. 
501 503 211.

loKal(13) socjalny o powierzchni 23m² 
Trzebnica, tel. 71 312 06 13. 
oBIeKt USłUGoWY(11) (Dom Opie-
ki/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 za-
plecze, pod każdą działalność tel. 71 
387 11 50.
loKal(10) w Trzebnicy handlowo usłu-
gowy o pow. 35m2 z możliwością roz-
budowy oraz parkingiem prywatnym, 
ścisłe centrum miasta, klimatyzowany, 
wszystkie media, w zabudowie szere-
gowej na działce własnościowej 65m2, 
tel. 798 267 177. 

DZIałKa(19) w Trzebnicy do 10 arów, 
pod budowę domu, tel. 608 401 759.
mIeSZKanIe(18) w Trzebnicy 3 poko-
jowe balkonem lub działką. Może być 
do remontu w rozsądnej cenie. mi-
ster1982@o2.pl lub tel. 781 751 174. 
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.

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.

PoKÓJ(18) wykształcony, bez nałogów 
pilnie poszukuje taniego pokoju, tel. 
792 953 709.
mIeSZKanIe(18) kawalerkę lub 2 po-
kojowe. Umeblowane. Trzebnica. Od 
zaraz, tel. 732 749 304.
mIeSZKanIa(15) dwupokojowego, ume-
blowanego 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.

mIeSZKanIe(19) w centrum Trzebnicy, 
2 pokoje, 40 m2, częściowo umeblowane, 
1100 zł + media, tel. 692 681 305.
mIeSZanIe(19) w Trzebnicy, 2 pokoje, 
40 m2, 900 zł + media, opłaty i kaucja. tel. 
722 385 938.
mIeSZKanIe(18) od 15 listopada 1100,-
zł + media tj. gaz woda światło, w cen-
trum Trzebnicy ul. Prusicka, tel. 697 
595 062.
loKal(18) wynajmę lub sprzedam, w 
Trzebnicy przy ul. Milickiej, wykoń-
czony, klimatyzowany, o pow. 56,4 m2, 
tel. 512 637 451.
mIeSZKanIe(17) do wynajęcia w 
Trzebnicy - 33m2, 700 zł + opłaty, tel. 
535 998 558.

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, lokaliza-
cja: Trzebnica, Rynek, tel. 698 659 782, 
600 610 146.
mIeSZKanIe(11) do zamieszkania lub 
na biuro o pow. 45 m2, kuchnia, pokój, 
łazienka - w zamian za proste robo-
ty wykończeniowe w tym budynku i 
mieszkaniu, blisko Trzebnicy ok 6 km, 
tel. 792 900 634.
mIeSZKanIe(11) pojedynka w Trzeb-
nicy od zaraz. tel. 669 526 136.
Pole(10) wydzierżawię 2,2 ha z ośmio-
ma tunelami metalowymi. Ogrodzone z 
nawodnieniem – linie kroplujące + kapi-
lary. 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 bal-
kony, o pow. 70m2, częściowo umeblo-
wane (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 le-
karski, sklep, działalność usługową, 
tel. 609 000 201.
loKal(13) handlowy 37m², ul. H. Po-
bożnego, tel. 514 399 495, 71 312 40 28.
loKal(13) użytkowy na ul.Daszyńskie-
go, bardzo dobra cena i lokalizacja. 
30m². Stan idealny, tel. 505 690 455.

nIanIa(19) Szukam uczciwej osoby, 
lubiącej dzieci do opieki nad 1,5-rocz-
ną córeczką w godz. 8-16. Wymagane 
doświadczenie. Praca w Trzebnicy (os. 
Grunwald), tel. 691 820 531.
Pomoc KUcHenna(19) Pizzeria Paler-
mo przy ul. Św. Jadwigi zatrudni pomoc 
kuchenną na weekendy, tel 509 617 118.
mUrarZ(18) poszukuję pilnie mura-
rza/ tynkarza/ płytkarza, tel. 71 312 39 
48, 513 033 532.
FrYZJer(18) Poszukujemy fryzjerów 
do pracy w naszym prężnie działają-
cym zespole Passion wszystkich zain-
teresowanych prosimy o przesyłanie 
swojego CV na maila. pracownia.mb@
gmail.com  tel. 502 632 757.
SPecJalISta DS. reKlamY(17) Za-
trudnimy 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 weeken-
dy. Niewymagane doświadczenie, tel. 
603 262 837.
oPIeKa naD DZIecKIem(15) Poszu-
kuję Pani  z Trzebnicy do od pn. do pt. 
około 5 godz. dziennie, tel. 511 944 197.
Barman / BarmanKa(14) w Loka-
lach „Zmierz”, „Zaćmienie”, „Stacja 
PUB” w Trzebnicy, tel. 786 267 575.
SPrZeDaWca(14) przyjmiemy prak-
tykana do salonu meblowego w za-
wodzie sprzedawca. ul wrocławska 3, 
trzebnica, tel. 717 142 456.
DoraDca BIZneSoWY(14) Lokalny 
Informator Teleadresowy poszuku-
je osób do sprzedaży nowoczesnych 
form promocji firm, instytucji, lekarzy. 
Zapytania i CV na e-mail: wozniakie-
wicz.d@kcof.pl, tel. 535 089 888.
KreŚlarZ / KonStrUKtor(13) pro-
jektowanie maszyn i urządzeń, przygo-
towywanie dokumentacji technicznej; 
mile widziane wyższe wykształcenie i 
doświadczenie; mailowo: praca@bro-
kelmann.pl, tel. 71 38 42 584.
FrYZJer(13) zatrudnię fryzjera/fryzjer-
kę z pasją i chęcią do rozwijania sie, tel. 
605 993 232.
SPaWacZ(13) MIG/TIG: praca dwu-
zmianowa przy spawaniu konstrukcji 
stalowych w Miliczu; atrakcyjny system 
wynagradzania, umowa o pracę, be-
nefity pozapłacowe; mile widziane do-
świadczenie i uprawnienia spawalnicze; 
kontakt mailowy: b.masalska@brokel-
mann.pl tel. 71 38 42 584 wew. 211.
PomocnIK BUDoWlanY(13) Pensja 
wypłacana co tydzień, tel. 500 266 161.

KoSmetYcZKę(12) z doświadczeniem 
do salonu UZURI w Trzebnicy. tel. 502 
411 910.
KIeroWca(12) Pizzeria Palermo za-
trudni na pełen etat kierowcę do roz-
wozu pizzy, elastyczny grafik godzin 
pracy. tel. 509 617 118.
KaSJer / SPrZeDaWca(12) DINO 
poszukuje - kasjera - sprzedawcy, 
Oborniki Śląskie, tel. 512 150 069.

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 charakte-
rze, posiadam prawo jazdy kat. B tel. 
662 531 557.
oPIeKUnKa ŻłoBKoWa(15) lub 
pomoc nauczyciela poszukuje pracy: w 
żłobku, przedszkolu lub prywatnie. Posia-
dam doświadczenie w opiece nad dziećmi 
.Bardzo lubię opiekować się dziećmi. Pra-
ca z dziećmi sprawia mi radość. Jestem po 
kursie: opiekunek żłobkowych i w klubie 
malucha oraz wychowawców kolonij-
nych. Jestem zainteresowana pracą od 
poniedziałku do piątku w godz. od 630 do 
1630, tel. 667 131 413
SPrZątanIe(13) Szukam pracy solid-
ne 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 na-
uczyciela w przedszkolu. Interesuje mnie 
praca do godziny 17,  tel. 664 949 993. 
naDZÓr BUDoWlanY(13) w charak-
terze kierownika budowy, inspektora 
nadzoru, tel. 609 577 122.
KIeroWnIK BUDoWY(13) nadzory 
nad budowami, tel. 601 964 370.

 KorePetYcJe 

matematYKa(19) korepetycje z mate-
matyki szkoła podst. i gimnazjum, tel. 
792 953 709.
HISZPańSKI(18) A może język hisz-
pański? Wszystkie poziomy, w każdym 
celu. Terminy, długość i cena zajęć do 
ustalenia, tel. 694 286 127.
mUZYKa I ŚPIeW (18) Emerytowana 
nauczycielka muzyki udzieli korepe-
tycji uczniom szkoły muzycznej z za-
kresu gry na fortepianie, skrzypcach, 
emisji głosu czyli śpiewu oraz rytmiki. 
Prowadzi też zajęcia z odstresowującej 
muzykoterapii dla dzieci i dorosłych. 
tel. 509 170 171.
matematYKa(15) Liceum poziom 
rozszerzony i podstawowy, gimna-
zjum, podstawówka. Przygotowanie 
do matury. Dojeżdżam do ucznia, tel. 
607 038 803.
FIZYKa(15) Liceum, gimnazjum. Pod-
stawa i rozszerzenie. Przygotowanie do 
matury. Dojeżdżam do ucznia, tel. 607 
038 803.
anIelSKI(14) Udzielę korepetycji z 
języka angielskiego na terenie Trzeb-
nicy 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 wie-
dzę i umiejętności w cenie  już od 35 
zł za godz. , nauka na wszystkich po-
ziomach od początkującego – po mi-
strzowski. Trzebnica ul. 1 –go Maja 
Studio Gitary Tomasz Śliwak-Orlicki, 
tel. 601 186 547.
JęZYK anGIelSKI(13) Studentka filo-
logii angielskiej udzieli korepetycji  na 
poziomie szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Przygotuje do testów i egzaminów. 
Zapisy we wrześniu, tel. 512 087 650.

BUS(19) renouald master średniak rok 
2001 pojemność 2.2 dci uszkodzony 
silnik cena 4200 zł. tel. 693 351 772.

KUPIę
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VW(19) T5 2003 rok 1,9 TDI 105 km, 9 oso-
bowy, zarejestrowany, tel. 726 626 423.
VW(19) Polo IVFL 2004 rok, 1,4 DTI, 
cena 10900 zł., tel. 604 343 766
VW(19) Polo kombi, poj. 1,7 SDI, rok 
produkcji 1999, kolor czerwony, la-
kier oryginalny. Pierwszy właściciel. 
Aluminiowe felgi, elektryczne szyby, 
podgrzewane lusterka, oryginalny 
szyberdach. Nowy wydech. Komplet 
kół zimowych. letnie opny - półroczne. 
Cena 6,5 tys. zł. tel. 781 862 461.

cIąGnIK(18) siodłowy z naczepą chłod-
nia z 2011 , lub osobno pierwszy właści-
ciel auto zakupione w salonie w Polsce 
cena do uzgodnienia tel. 601 764 525.
aUDI(18) A6/C5 TDI 130 KM – kombi 
z 2003r. Bardzo bogate wyposażenie. 
Komplet opon zimowych i letnich, igo-
orr@poczta.fm, tel. 788 292 795.

VolKSWaGen(17) PASSAT KOMBI 
2004 Rok B5 FL 1.9 TDI 101 KM. Wy-
mieniłem wszystkie części eksploata-
cyjne. Samochód jest zadbany, ekono-
miczny 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 produk-
cji 2003, bogata wersja wyposażenia, tel. 
793 605 058, 791 952 292.
GaraŻ(15) blaszany za 1200,00 zł. Ujeź-
dziec 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 tapi-
cerka, 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 cią-
gnika , 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 sa-
mochodowych. Po godz. 17-tej, tel. 601 
622 703.
oPonY(19) zimowe MICHELIN ALPI N 
(komplet 4 szt.), Rozmiar 195/65 R15 91T 
M+S. Stan dobry. Sprzedam. Cena 180 zł, 
tel. 507 566 594.

oPonY(18) zimowe z felgami 14 w bar-
dzo dobrym stanie, tel. 664 046 183.
oPonY(18) cztery opony zimowe z fe-

lgami 4x4. Jeżdżone tylko pół sezonu. 
Wymiary 215x65x16, tel. 601 426 609.

PoDeSt GrZeJnY(19) Stanowisko-
wy Podest Grzejny, nowy. Wymiary 
62x46x3cm, 300Wat, regulacja tempe-
ratury 40C do 52C, cena 550 zł., tel. 505 
415 704.

oKno(18) z demontażu (217 x 148) w 
kolorze złoty dąb, stan idealny w kom-
plecie: okno, roleta zewnętrzna wraz 
z silnikiem elektrycznym, parapet ze-
wnętrzny i wewnętrzny,  cena 750 zł, 
(do uzgodnienia), tel. 501 480 000.

KarcHer(17) 2 sztuki, Model 595, tel. 
505 838 073.
KlamKI(16) mosiężne, złote, nowe, wło-
skie, 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 sta-
nie, 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 ora-
nia 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 to-
warem jesienno - zimowym. Odzież 
używana z Angli, dziecięca, sklep Baby 
Cool, tel. 505 690 455.
SortoWnIK (13) do ziemniaków Ujeź-
dziec 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 Ślą-
skie , tel. 605 365 312.
mISKa UStęPoWa(13) stojąca „Koło” 
typ warszawski (nowa) Oborniki Ślą-
skie , tel. 605 365 312.
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 ba-
rów ciśnienie. tel. 505 838 073.

loDÓWKa(18) chłodziarko - zamra-
żarka firmy Whirlpool,kolor inox wys 
185cm,szer 60cm, gł 60cm, tel. 502 244 871.
GrZeJnIK(18) elektryczny firmy DIM-
PLEX moc 2000W. Cena do uzgodnie-
nia, tel. 502 244 871.
GrZeJnIK(18) olejowy firmy „Skan”,  
nowy, porządny i ładnie prezentujący 
się Oryginalnie zapakowany, w białym 
kolorze z termostatem Moc 2000 W. 
Posiada ochronę przed przegrzaniem. 
Jest na kółkach ,dlatego jest łatwy w 
przemieszczaniu. Ma lampkę zasila-
nia, ilość żeberek 9. Cena do negocjacji. 
Posiadam również do niego instrukcję 
obsługi ,kartę gwarancji a sprzedaję 

tylko dlatego, iż latem został ocieplony 
blok ,w którym zamieszkuję. Gorąco 
polecam na zimę. Trzebnica/ Nowy 
Dwór, tel. 604 923 726.
eKSPreS Do KaWY(14) Nowy nie-
używany marki „Italico” na kapsułki, 
idealny na prezent, cena 100 zł, tel. 605 
113 822.
GaZÓWKa(13) z elektrycznym termo-
obiegiem, 3 lata, w bardzo dobrym sta-
nie, szer. 53 cm, tel. 669 399 567.
loDÓWKa(12) chłodziarko - zamra-
żarka, 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 wy-
świetlaczem, cena 100 zł. tel. 505 83 80 73.

WÓZeK(18) 3w1 VERDI FUTURO w 
bardzo dobrym stanie(nosidełko,gon-
dola, fotelik samochodowy, spacerów-
ka), używany 1 rok, odcień brązu-beżu, 
folia przeciwdeszczowa, torba, po-
krowce na nóżki, moskitiera,cena 750 
zł do negocjacji, tel. 782 608 241.
WÓZeK(18) używany Graco Symbio 
3w1 gondola, spacerówka, fotelik, pa-
rasolka, śpiworek, osłony przeciwdesz-
czowe , cena 900zł, tel. 791 152 298.

WÓZeK(17) MAXI COSI Mura - uży-
wany w stanie bardzo dobrym, 3 w 
1 - kompletny: fotelik samochodowy, 
gondola i siedzisko. Cena: 850 PLN, do 
obejrzenia w Trzebnicy, tel. 515 088 018.

roWer(17) “bus”, tel 505 838 073.
cHoDZIK(18) trójkołowy rehabilita-
cyjny w kolorze czerwony metalik, w 
bardzo dobrym stanie. Krótko uży-
wany. Regulowana wysokość rączek. 
Hamulce. Trójkołowy, koła gumowe. 
Lekki ale równocześnie stabilny, solid-
nie trzymający się podłoża Składany, 
więc łatwy w przemieszczaniu, np. wą-
skimi korytarzami, przejściami lub w 
przewożeniu autem czy też środkami 
komunikacji miejskiej, itp. Naprawdę 
Gorąco Polecam. Trzebnica/ Nowy 
Dwór tel. 604 923 726. 

WÓZeK(17) spacerowy różowo - szary. 
przednie koła skrętne z możliwością 
blokady, składany podnóżek, wózek 
rozkładany do pozycji leżenia, lekki, 
pojemny kosz, z tyłu kieszeń, regulo-
wana rączka, folia przeciwdeszczowa i 
osłona na nóżki nieużywane, pasy bez-
pieczeństwa. Łatwy w składaniu. Uży-
wany 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, roz-
miar koła 28,, stan idealny, cena 1200 

zł, tel. 505 838 073.
KaSK(14) motorowo-crossowy, cena 80 
zł, tel. 693 79 01 06.

WÓZeK(13) w bardzo dobrym stanie 
(używany 1 rok). Model: Jumper X 3w1 
firmy Tako. W skład wchodzą: gondo-
la, 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 gwa-
rancji jeszcze około 15 miesięcy, folia, 
parasol, torba, koszt nowego ok. 1400zł 
– obecna cena 850zł, tel. 505 239 816.

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

laPtoP(19) IBM/Lenovo z zasilaczem 
w dobrym stanie. Procesor Intel 2rdze-
niowy, grafika Intel, pamięć 2,5GB, dysk 
80GB, matryca 15”, tel. 530 490 244.

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 kom-
plecie ładowarka,słuchawki. Cena 250 
zł., tel. 603 603 231.

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 magne-
tofonowe. Cena 150 zł, tel. 798 267 177.
UPS(13) zasilacz awaryjny Ares 350 
Model: FTP 350-01. Producent Fidel-
tronik. Stan bardzo dobry. Płyta i  in-
strukcja obsługi. Cena 250 zł, tel. 507 
566 594.

meBle(19) młodzieżowe firmy Black 
Red White: biurko z nadstawką, dwie 
komody, szafa narożna, stan bardzo 
dobry, cena 600 zł., tel. 601 622 473.
StolIK(18) szklany o wymiarach 80×80 
wysokość 46 cm. cena 80 zł odbiór oso-
bisty tel. 502 749 540.

materac(17) przeciwodleżynowy - na 
gwarancji! Tel 502 244 871.
Fotele(17) 2 sztuki  z ławą, stan bdb, 
używane rok czasu, cena do uzgodnie-
nia, tel.  669 399 567.
Fotel(17) rozkładany. Cena do uzgod-
nienia, tel. 502 244 871.

meBle(16) kolekcji Vox cena 1500 zł: re-
gał, komoda, lustro, dwie półki i szafka 
pod telewizor, tel. 607 575 424.

StolIK KaWoWY(15) Black Red & 
White. Wymiary 68 x 68 x 44. Stan bar-
dzo dobry. Cena 100zł., tel. 602 880 583.

meBle(14) do gabinetu lekarskiego:  
szafki, biuro i zlewozmywak z zabudo-
wą, tel.  607 636 024.

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

łÓŻKo(13) z Ikea stan b. dobry z mate-
racami 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.
BIUrKo(13) kolor o mahoń – 50 zł, tel 
601 622 703.
SZaFKa(13) nocna, może być na przed-
pokój 60x35x53, tel. 502 244 871.

 roWerY /  WÓZKI 

SPr Ze Dam

rtV / meBle / rÓŻne

SPr Ze Dam

45



46 
taPcZan(13) rozkładany niebieski 
wym. 190 x 150; cena 200 zł, tel. 601 
622 703.
meBle(13) do pokoju dziennego /Zie-
lonogórskie Fabryki Mebli/, dębowe, 
stylowe: 3 regały 86x180 cm, 2 regały 
47x180 cm, sekretarzyk, jeden regał z 
zegarem, cena 1550 zł, tel. 798 267 177.

HoBBY / roŚlInY 

SPrZeDam

KoSZe(17) do koszykówki metalowe, 
tel. 601 701 865.
JamnIKI(16) 10-cio tygodniowe, brązo-
we, 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 . Trans-
port 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 ze-
wnętrzny JBL cristal profi 250, tło 
strukturalne, napowietrzacz, grzałka, 
korzenie dekoracyjne itp. cena 700 zł, 
tel. 693 280 780.
tona PSZenIcY(13) ponad ozimej po-
workowanej po 50 kg i 25kg, Okolice 
Trzebnicy, tel. 609 279 119, 71 312 34 79. 
. 1m wys. i 4 mniejsze - bardzo ładne, 

mIŚ PlUSZoWY(19) maskotkę misia, 
wys. ok 50 cm, cena 15 zł. Tel. 693 790 106.

tranSPorter(19) dla zwierzaków do 
zabawy, cena 20 zł. tel. 693 790 106.

oWIecZKa(19) maskotkę owieczkę, wys. 
ok 50 cm, cena 15 zł. Tel. 693 790 106.

maSKotKa19) (żyrafa), wys. ok 40 cm, 
cena 15 zł. tel. 693 790 106.

lalKa(19) szmaciana, cena 10 zł. tel. 
693 790 106.

lalKa(19) szmacianą, cena 10 zł. Tel. 
693 790 106.

noSIDełKo(19) dla lalek, cena 15 zł. 
tel. 693 790 106.

Słoń(19) maskotkę-słonia, wys. ok 45 
cm, cena 15 zł. tel. 693 790 106.

KrÓlIK(19) maskotkę królika, wys. ok 
50 cm, cena 15 zł. tel. 693 790 106.

Kot(19) maskotka kota, wys. ok 50 cm, 
cena 15 zł. tel. 693 790 106.

PlUSZaKI(18) i inne zabawki, tanio, tel. 
782 608 241. 
KołDerKa(16) poduszka, materac, 
poszewki, prześcieradło - 120x60cm. 
Trzebnica, tel. 696 095 446.

BącZeK(16) interaktywny zakupiony w 
smyku firmy SMIKI + gratisy (gryzak i 
piankowe klocki). Stan zabawki jest ideal-
ny jak nowy. Cena 40 zł. tel. 694 230 871.

leW eDUKacYJnY(16) muzyczny śpie-
wa 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 nacią-
gniętą matą). Według instrukcji maksy-
malna waga użytkownika 40 kg, wzrost 
100 cm, wiek 6 lat. Cena 150 zł, tel. 784 
445 556.
lamPa(13) plafon „Pszczółki”, w kom-
plecie dwa kinkiety ścienne. Stan bar-
dzo dobry, tel. 605 606 882.

StoJaK(13)na wanienkę dziecięcą, bia-
ły, stabilny, wanienka niebieska gratis! 
Cena 45zł, tel. 505 239 816.

UBranIa

SPrZeDam

KoZacZKI(19) śniegowce walky dla 
dziewczynki w rozmiarze 23, długość 
wkładki 14 cm. Buciki zapinane na 
rzepy, ułatwiają samodzielne założenie 
i zapięcie przez dziecko. Buciki zaku-
piłam w sklepie firmowym CCC, uży-
wane były tylko przez moją córkę jeden 
sezon, na zmianę z innymi bucikami. 

Śniegowce są w stanie bardzo dobrym - 
w ogóle nie zniszczone. Cena 40 zł, tel. 
505 526 895.
aIr Force(19) roz. 42, białe nowe, cena  
310 zł tel. 693 280 762.

aIr Force(19) roz. 41 Czerwone, stan 
idealny , cena 185 zł, tel. 693 280 762.

cZaPKa(18) z rudego lisa z kołnierzem, 
tel. 784 462 131.
UBranKa(18) 56-86 dla chłopca i 
dziewczynki, rajstopki, czapki, buty i 
inne akcesoria dla niemowląt, tanio, 
tel. 782 608 241.
SUKnIa(18) slubna w kolorze kremo-
wym z gorsetem bardzo ładna rozm 
.38-40 długa, 300,- tel. 601 764 525.
KoZaKI DZIecIęce(18) firmy Elefan-
ten rozmiar 25.NOWE. Długość wkład-
ki 16 cm. Cena 90 zł. Tel. 694 230 871.

cIUSZKI(18) DZIECIĘCE: sprzedam 
ubranka dziecięce po chłopcu od no-
worodka rozmiary od 56 do 86 lub po 
dziewczynce od 56 do 104 r. Ubranka 
są w stanie bardzo dobrym część nowa 
lub ubrana kilka razy.( cała wyprawka 
oraz garderoba body, sweterki, sukien-
ki,spodnie, kurtki buty. itp...). Po wcze-
śniejszym umówieniu się przygotuję 
wszystko co potrzebne aby obejrzeć i 
wybrać. Ceny bardzo atrakcyjne, tel. 
694 230 871.

SUKnIa ŚlUBna(18)  roz. Ok 40, kolor 
biały,piękna koronkowa góra, suknia 
szyta na wzrost 165cm + 5 cm buty, 

orientacyjne wymiary: obwód biustu- 
ok 95-96 cm miseczka C-D, obwód pod 
biustem - ok 81-82 cm, obwód tali -ok 
80 cm, CENA do negocjacji, tel. 726 
077 326.

SWeterKI(18) rozm.2-4 latka cena po 
5zł, sukieneczki rozm. 2-4 latka po 
10zł, szlafroczek rozm. 86 cena 15zł, 
płaszczyk rozm. 2-3 latka cena 15zł. tel. 
664 785 691.

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 nor-
malne ślady użytkowania, cena 45 zł, tel. 
509 607 667.

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.

KoŻUcH(17) damski czarny - Sprzedam 
tanio - nowy, maszynę do szycia, pufy z 
pojemnikami, ława fikuśna. Do zaku-
pu upominek, tel. 601 198 984.
 

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 Wa-
łowej, tel. 693 221 881.
KorYto(12) poniemieckie z czerwone-
go piaskowca tel. 503 032 094.
Koło młYńSKIe(13) lub żarno grani-
towe lub z piaskowca. Tel. 503 032 094.
ZIemIę(14) Taczów Wielki, tel. 605 259 980.

aKceSorIa  Dla  DZIecI 

SPrZeDam

KUPIę

SPrZeDaŻ WęGla
z PolSKiej KoMPAnii węGlowej

ORZECH 
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

luzem lub 
w workach

ATRAKCYjNE CENY!

Miejsce
na Twoją

fiszkę 
reklamową

12,20 zł netto

15,00 zł brutto
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Maciej Nowak
Trzebnica ul. H.Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13    
 883 38 03 96
e-mail: firmablyskmn@wp.pl

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZąTANIE, DOCZYSZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien 

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

   Pracujemy na maszynach i środkach firmy KarcHer

Firma 

ScHoDY
100 % 

DreWnIane
DĄB  jESION
 BUK  SOSNA

cena od 4,5 tyś. zł.

tel. 602 728 266

USłUGI
K o P a r K o -
łaDoWarKa

Mecalac
S P R Z E D A ż  i 

MONTAż  Szamb

tel. 605 331 903
Paweł  madaliński
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Do WYnaJęcIa
maGaZYnY
l o K a l e 

- BIUROWE 
- USŁUGOWE
- SKLEPOWE

różne powierzchnie
korzystne ceny
Trzebnica, ul. 1 Maja 3  

tel. 600  086  517

 

 

Firma                                   oferuje 

P r a n I e
i cZYSZcZenIe
DYWANÓW   WYKŁADZIN

taPiceRki 
MebloWeJ i saMocHodoWeJ

BeZPłatnIe: dojazd, odpla-
mianie, odkurzanie szczotko-
we, neutralizacja przykrych 
zapachów, usuwanie gumy 
do żucia, plasteliny itp. 

tel. 571-340-516   
  pranietrzebnica.com.pl

195-65-15 205-55-16

DęBiCA 155 zł 205 zł

KLEBER 165 zł 210 zł 

UŻYWane 
KSIąŻKI
 PRzyJMę 

Wszystkie 
RodzaJe 

NiE WyRZUCAJ, 
oDBioRę oSoBiŚCiE 

tel. 693 689 678

oPonY UŻYWane  PoNAD 3 tys. sztuk  

oPonY  noWe   w  internetowych  cenach 

SerWIS KÓł CiężARoWyCH do 56” 

ProStoWanIe  FelG

GeometrIa 3D – NoWoŚĆ 2016  

GEOMETRIA   3D  NOWOŚĆ  2016 
JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim
BADAJACE GEOMETRIĘ  POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!. . .

godziny PRacy:  Pon, cZW  8-17   
SoBota 8-14

mecHanIKa PoJaZDoWa
NAPRAWy BiEżĄCE
SERWiS KLiMATyZACJi 
SPAWANiE ALU & iNoX  

Szczytkowice 91  tel. 785 233 408

Szczytkowice 91  tel. 785 233 408

Szkoła językowa
 w Trzebnicy zaprasza do zapisów dzieci, 

młodzież, dorosłych i firmy. 

www.willdo.pl     kontakt@willdo.pl 

tel.  888 636 936

USŁUGI
WYKOŃCZENIOWE
Zygmunt z Tradycją

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

tel. 571 476 287

MACHANIKA 
SAMOCHODOWA
tel. 796 060 595
naprawy bieżące
wulkanizacja

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

A N D i K A R

NOWO  OTWARTY
WARSZTAT

trzebnica ul. Jędrzejowska 25

na urODZINy, 18-stki
WIECZOry pANIEŃskIE I kAWAlErskIE!  
ŚMIEsZNE upOMINkI, 
prEZENty OkOlICZNOŚCIOWE 
A także: maski, kostiumy, akcesoria i wiele 
innych!!!     Zapraszamy!!!

Sklep „e-papierosy” Ul. Witosa 16 
(stary zegarmistrz obok Urzędu Miasta)

PREZENTY!!!
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 kosme-
tycznej THALGO

Polecane zabiegi na jesień
- mezoterapia igłowa - stosowana 

w leczeniu i profilaktyce, znaczą-
co 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, mle-
kowego, salicylowego lub trój-
chlorooctowego (TCA)

fryzjer tel. 667-001-421
- strzyżenie damskie i męskie
- farbowanie   - baleyage
- zabiegi regeneracyjne
- keratynowe prostowanie włosów
- trwała - styling - upięcia ślubne

masaż tel. 723-079-909
Masaże na jesień:
- masaż miodem
- masaż gorącą czekoladą
- masaż gorącymi kamieniami
- masaż leczniczy
- masaż pałeczkami bambusowymi
- masaż bańką chińską

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

ul. Kościelna 26   Trzebnica

Jesteśmy wyłącznym auto-
ryzowanym serwisem na 
powiat trzebnicki opon GT 
RADiAL i FALKEN z darmo-
wym ubezpieczeniem AC

zapraszamy

godziny PRacy:  Pon, cZW  8-17   
SoBota 8-14
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Odwiedź punkt 

DPD STREFA PACZKI
Wygodnie i tanio nadaj przesyłkę

Zapraszamy do punktu!

55-100 Trzebnica   ul. Kościelna 7
Pn. - Pt. : 9:00 - 15:30

www.strefapaczki.pl

PACZKI
MIĘDZYNARODOWE

już  od

  109,-
PACZKI

KRAJOWE
już  od

 13,99,-


