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Stypendia dla najlepszych

NR 5 (112) / 2017     data wydania    10.03.2017 

Z inicjatywy burmistrza Marka Długozimy od 11 lat w Gminie Trzebnica funkcjonuje program stypen-
dialny, dzięki któremu uzdolnieni uczniowie otrzymują pomoc finansową, pozwalającą rozwijać ich pasje 
i zainteresowania. 2 marca w Gminnym Centrum Kultury kolejnych 12 uczniów dołączyło do grona wy-
różnionych i odebrało stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica oraz stypendia Jana Pawła II. Dotychczas 
przyznano 129 stypendiów o łącznej wartości ponad 115 000 złotych. 

JEST DOTACJA 
NA ŚCIEŻKI 

ROWEROWE 
I PARKINGI

Udało się pozyskać dofinanso-
wanie projektu „Budowa ście-
żek rowerowych trasą dawnej 

Kolei Wąskotorowej oraz budo-
wa centrów przesiadkowych na 

terenie Gminy Trzebnica”.
str.  4 - 5

RONDA I INNE 
USPRAWNIENIA 

RUCHU 
DROGOWEGO

Wkrótce powstaną nowe ronda, 
które rozładują ruch uliczny 

w mieście. Planowany jest 
także remont ul. Milickiej oraz 

drogi Trzebnica-Milicz na 
odcinku do Masłowca.

 str. 6-7

ODSŁONIĘCIE 
POMNIKA

ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH

W Trzebnicy przy Rondzie 
Żołnierzy Wyklętych został 

odsłonięty pomnik 
upamiętniający bohaterów 

powojennego podziemia.

str. 10-11

str. 8-9
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Niezbyt długo mogliśmy cieszyć 
się z remontu drogi powiato-
wej z Trzebnicy przez Ujeździec 
Wielki w kierunku Sułowa. Przy-
pomnijmy, że obecne władze po-
wiatu trzebnickiego pozyskały 
dofinansowanie w kwocie nie-
spełna 2 milionów złotych na re-
mont omawianej drogi z „Progra-
mu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej”. Rów-
nież Burmistrz Gminy Trzebnica 
Pan Marek Długozima zadekla-
rował pomoc finansową Gminy 
Trzebnica dla powiatu w wyso-
kości 600 000 złotych, aby móc 
wykonać jak najdłuższy odcinek 
tak ważnej dla naszej gminy dro-
gi. W ramach kolejnego etapu tej 
inwestycji w tym roku przebudo-
wany miał zostać odcinek drogi 
powiatowej z Trzebnicy do końca 
Szczytkowic wraz z budową trasy 
pieszo-rowerowej wzdłuż jezdni. 
Z drogi powiatowej w kierun-
ku Ujeźdźca Wielkiego korzysta 
codziennie tysiące mieszkańców 
powiatu trzebnickiego. Droga ta 
prowadzi do największego praco-
dawcy w Gminie Trzebnica- Za-
kładów Mięsnych „Tarczyński”, 
co przekłada się na wzmożone 
natężenie ruchu na tej drodze. 
Tym bardziej dziwić może decy-
zja radnych opozycyjnych z Plat-
formy Obywatelskiej oraz Razem 
w Powiecie w Radzie Powiatu 
Trzebnickiego, których głosami 
z przebudowy drogi Trzebni-
ca – Ujeździec Wielki ściągnięta 

została kwota 1 541 000 zł. Bez 
tych środków powiat trzebnic-
ki nie ma zapewnionego wkładu 
własnego na podpisanie umowy 
o dofinansowanie przebudo-

wy drogi Trzebnica – Ujeździec 
Wielki z programu tzw. daw-
nych „schetynówek”. Tym sa-
mym decyzją radnych opozycyj-
nych z Platformy Obywatelskiej 
i Razem w Powiecie (PSL) tak po-
trzebny remont drogi z Trzebnicy 
do Ujeźdźca Wielkiego nie odbę-
dzie się. Zastanawiające jest, dla-
czego radni opozycyjni, wybrani 
głosami mieszkańców Gminy 
Trzebnica - Adam Gubernat i Ro-
bert Adach nie poparli budżetu 
który zakładał remont odcinka 
tej ważnej drogi powiatowej na 

terenie Gminy Trzebnica. Wąt-
pliwości te wyjaśnia cel, na jaki 
zostały przesunięte pieniądze 
z remontu trzebnickiej drogi. 
Kwota 1 400 000 złotych przeka-
zana została bowiem głosami opo-
zycji z Platformy Obywatelskiej i 
PSLu (radni opozycyjni: Robert 
Adach, Adam Gubernat, Marzan-
na Jurzysta-Ziętek, Ewa Pasek, 
Damian Sułkowski, Sławomir Za-
rentowicz, Jan Zdziarski, Alicja 
Żywiec, Małgorzata Matusiak i 
Paweł Oleś) oraz radnego Łukasza 
Budasa na rzecz Gminy Prusice w 
ramach rozliczenia za wykonaną 
w 2015 roku inwestycję drogową 
z Prusic do Kaszyc. Radny powia-
towy z Platformy Obywatelskiej 
Adam Gubernat wybrany głosami 
mieszkańców Gminy Trzebnica 
nie potrafił odpowiedzieć na pyta-
nie, czy głosuje za zabraniem pie-
niędzy na remont drogi w Gminie 
Trzebnica na rzecz przekazania 
tych pieniędzy Gminie Prusice, 
dlatego, że jest pracownikiem 
Gminy Prusice (radny ten pełni 
funkcje kierownika Przychodni 
Zdrowia w Prusicach i jest zależny 
finansowo od Burmistrza Gminy 
Prusice). Być może dlatego radny 
Adam Gubernat działa na rzecz 
Gminy Prusice, a nie dla dobra 
mieszkańców Gminy Trzebnica, 
których głosami wybrany został 
do Rady Powiatu Trzebnickiego. 
W związku z tym być może radny 
Adam Gubernat powinien rozwa-
żyć kandydowanie w następnych 

wyborach z terenu Gminy Prusice, 
na rzecz której pracuje. Koalicjan-
ci zaproponują na kolejnej sesji 
Rady Powiatu Trzebnickiego al-
ternatywne źródło finansowania 
remontu drogi Trzebnica – Ujeź-
dziec Wielki, które pozwoli na 
uratowanie zewnętrznego dofi-
nansowania tej inwestycji w wy-
sokości 2 milionów złotych i wy-
konanie zaplanowanego remontu 
w bieżącym roku. Klub radnych 
Marka Długozimy - Skuteczni dla 
Rozwoju chce bowiem wywiązać 
się ze swojej obietnicy wyborczej 
dotyczącej remontu drogi Trzeb-

nica – Ujeździec Wielki, danej 
mieszkańcom Gminy Trzebnica 
oraz Panu Jackowi Tarczyńskie-
mu. Taką samą obietnicę złożyli 
już w poprzedniej kadencji dzisiej-
si radni powiatowi Robert Adach 
i Adam Gubernat, ale jak dotąd się 
z niej nie wywiązali, dodatkowo 
torpedując obecne plany remontu.  
 
Zapewniamy, że zrobimy wszyst-
ko, żeby to zadanie wzrealizować. 
Od początku staramy się zrówno-
ważyć wydatki na inwestycje dla 
wszystkich gmin powiatu trzeb-
nickiego.

Radni opozycyjni z Platformy Obywatelskiej zabrali pieniądze
 przeznaczone na remont drogi powiatowej Trzebnica – Ujeździec Wielki

Stanowisko klubu radnych Marka Długozimy

▶ Radni powiatowi z trzebnicy: Robert Adach oraz Adam Gubernat 
regularnie głosują przeciwko inwestycjom, które mogłyby zna-
cząco poprawić życie mieszkańców Gminy trzebnica.

Radni powiatowi 
z Platformy 

obywatelskiej Adam 
gubernat oraz Robert 

Adach wybrani 
głosami mieszkańców 

gminy trzebnica, 
nie poparli budżetu, 

który zakładał 
remont odcinka 

drogi z trzebnicy 
do szczytkowic.

PHU WEKTOR
Roosevelta 3 TRZEBNICA       
71 387 21 75 
783 960 534       
wektor@op.pl     
www.wektortrzebnica.pl

systemy kanalizacyjne i wodociągowe

TECHNIKA 
GRZEWCZA 
I SANITARNA

R E K L A M A
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 Wśród licznych atrakcji w tym 
nowym miejscu rozrywki znajdą 
się również minigry m.in. sto-
ły do gry w bilard i cymbergaja, 
piłkarzyki i darty. Z kolei w po-
mieszczeniach przeznaczonych 
pod siłownię typu cross, trwają 
ostatnie prace wykończeniowe. 
 – Kręgielnia oraz centrum 
sportowe, czyli basen, siłownia, 
fitness i siłownia typu cross to 
tylko część atrakcji, którymi już 

niebawem cieszyć się będą miesz-
kańcy naszej gminy. Warto tu 
dodać, że na ul. 3-ego maja po-
wstanie budynek multifunkcyj-
ny, gdzie mieścić się będą korty 
do squasha i nowoczesna sala 
spinningu z wirtualną ścianą uła-
twiającą podjęcie maksymalne-
go wysiłku. Również nowa hala 
sportowo-widowiskowa stanie 
się ciekawym punktem na mapie 
aktywności trzebniczan, którzy 

coraz częściej podejmują działa-
nia związane ze sportami druży-
nowymi czy treningami odbywa-
jącymi się w większych grupach 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima i dodał: – Sport i zaba-
wa, to ważne elementy w codzien-
nym życiu, wiedząc o tym staram 
się cały czas poszerzać gminną 
ofertę miejsc treningu, rekreacji 
i rozrywki.

[sh]

Burmistrz Marek Długozima wizytował pomiesz-
czenia Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA
-ZDRÓJ, gdzie powstaje nowoczesna kręgielnia 
oraz siłownia typu cross. W pierwszym z nich, 
dobiega końca malowanie dekoracyjne ścian, za-
montowane zostało również specjalnie sterowane 
oświetlenie LED. Po zakończeniu prac rozpocznie 
się urządzanie wnętrz.

▶ Malowaniem artystycznym wnętrza kręgielni zajmuje się Jacek Milewski. Postęp 
prac sprawdzał burmistrz Marek Długozima.

▶ Niepowtarzalny klimat kręgielni będą tworzyć grafiki ścienne.

Kręgielnia i siłownia
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 Dzięki realizacji projektu 
w latach 2017-2018 w naszej gmi-
nie powstanie: 12,5 kilometra 
ścieżek rowerowych; 3,15 kilo-
metra ciągów pieszo-rowerowych 
(Trzebnica- Księginice, Trzebni-
ca- Sulisławice i Trzebnica- Będ-
kowo) oraz cztery parkingi wraz 
z niezbędną infrastrukturą aż na 
145 miejsc parkingowych. Inwe-
stycja ta jest nie tylko spełnieniem 
mojej kolejnej obietnicy wybor-
czej. Dzięki realizacji omawianego 
projektu jeszcze bardziej wzrośnie 
atrakcyjność turystyczna Trzebni-
cy, co niewątpliwie przełoży się na 
wzrost liczby turystów odwiedza-
jących naszą gminę, ale również 
dodatkowo wpłynie na wzrost 
liczby mieszkańców Trzebnicy. 
Chcę podkreślić, że również duże 
znaczenie ma dla mnie promowa-
nie zdrowego i aktywnego trybu 
życia wśród mieszkańców naszej 
gminy. 
 Projekt budowy ścieżek rowe-
rowych trasą dawnej Kolei Wą-
skotorowej oraz budowa centrów 
przesiadkowych na terenie Gminy 
Trzebnica składa się z następują-
cych elementów: 

1. Budowa ścieżki rowerowej 
trasą dawnej Kolejki Wąskoto-
rowej: dokładny przebieg trasy 
obrazuje załączona mapka. Po-
wstanie 12,5 (od granicy z Wisznią 
Małą do Pawłowa Trzebnickiego 
kilometra trasy rowerowej) wyko-
nanej w zdecydowanej większości 
z nawierzchni asfaltowej z krawęż-
nikami. Trasa zostanie wyposa-
żona w niezbędne elementy ma-
łej architektury tzw. PIT-STOPY 
(przystanki): pięć informacyjnych, 
jeden postojowy w Raszowie (wy-
posażony w tablicę informacyjną, 
kosz na śmieci, stół z ławkami, sto-
jaki na rowery) oraz jedno miejsce 
odpoczynku w Brzykowie (wypo-
sażone w wiaty, ławki oraz stoliki). 

2. Budowa trzech ciągów pieszo
-rowerowych o łącznej długości 
3,15 km:
- c iąg u pieszo-rowerowe-

go z Trzebnic y do Księ-
g inic wzdłuż ulicy Milickiej 
o długości 1,15 km. Co waż-
ne, budowa tej ścieżki będzie 
połączona z kompleksowym 
remontem wspomnianej uli-
cy – powstaną ronda, które 
usprawnią ruch, położona 
zostanie nowa nawierzchnia. 
Przypomnijmy, że droga 
ta będzie kompleksowo re-

montowana aż do Masłowca 
(chodniki powstaną dodat-
kowo w Skoroszowie i Jaźwi-
nach). 

- ciągu pieszo-rowerowego 
z Trzebnicy do Su l isławic 
o d ługości 0,9 k m. 

- c iąg u pieszo-rowerowego 
z Trzebnic y do Będ kowa 
o d ługości  1,1 k m. 

Dzięki budowie wymienionych 
powyżej chodników znacznie 
poprawi się bezpieczeństwo pie-
szych i rowerzystów poruszają-
cych się drogami wokół Trzeb-
nicy. 

3. Budowa dwóch centrów prze-
siadkowych: 

- budowa centrum przesiad-
kowego przy Dworcu Kolejo-
wym w Trzebnicy. W ramach 
projektu powstanie 36 miejsc 
parkingowych, w tym 2 dla 
osób niepełnosprawnych, wiata 
przystankowa wraz z elemen-
tami małej architektury (sto-
jaki na 20 rowerów, śmietniki, 
ławki). Ponadto wykonane zo-
stanie oświetlenie zewnętrzne 
parkingu, kanalizacja deszczo-
wa i sanitarna, przyłącze wody 
oraz zagospodarowane zostaną 
tereny zielone. Warto zauwa-
żyć, że wraz z budową Dworca 
Autobusowego (widocznego 
na wizualizacji), teren ten sta-
nie się prawdziwym centrum 
komunikacyjnym Trzebnicy. 
Każdy z mieszkańców będzie 
mógł tu pozostawić rower czy 
też samochód, by kontynuować 
podróż wybranym przez siebie 
środkiem transportu.  

- budowa centrum przesiadko-
wego przy Dworcu Kolejowym 
w Brochocinie. Inwestycja 
ta zlokalizowana jest wokół 
budynku dworca i obejmu-
je: budowę drogi dojazdowej, 
ciągów pieszo-jezdnych oraz 
chodników, budowę parkingu 
na 10 samochodów osobowych 
w tym jednego przystosowane-
go dla osób niepełnosprawnych 
oraz 10 miejsc postojowych dla 
rowerów, montaż oświetlenia 
zewnętrznego oraz obiektów 
małej architektury. 

4. Budowa dwóch parkingów 
przesiadkowych typu 

Park & Ride: 
- budowa parkingu u zbiegu 

ulicy 3-go Maja i Oleśnickiej 
w Trzebnicy. W ramach tej 

inwestycji powstanie parking 
na 58 miejsc parkingowych 
(56 miejsc dla aut osobowych 
w tym 3 dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych 
oraz 2 miejsca postojowe dla 
autobusów). W ramach pro-
jektu wykonana zostanie wia-
ta przystankowa na 28 miejsc 
rowerowych oraz mała archi-
tektura (ławki, kosze na śmieci 
i wiele innych). Parking będzie 
ulokowany w bliskim sąsiedz-
twie kompleksu edukacyjne-
go Szkoły Podstawowej nr 2, 
Gminnej Szkoły Muzycznej 
i nowopowstającego żłobka 
wraz z przedszkolem. Będzie 
spełnieniem potrzeb rodziców 
przywożących swoje dzieci do 
tych placówek, a w przyszłości 
posłuży również jako parking 
dla mającej powstać hali spor-
towo-widowiskowej i multi-
funkcyjnego obiektu sportowe-
go z kortami do squasha i salą 
spinningu. W tym miejscu ulo-
kowany będzie także przysta-
nek komunikacji miejskiej, co 
pozwoli pozostawić samochód 
na parkingu i kontynuować 
podróż zbiorowym środkiem 
transportu. 

- budowa parkingu przy ul. Wa-
łowej w Trzebnicy. W ramach 
projektu powstanie 41 miejsc 
parkingowych, w tym 2 dla 
osób niepełnosprawnych oraz 5 
miejsc rowerowych. Warto za-
uważyć, że parking będzie uzu-
pełnieniem modernizacji tej 
ulicy, gdzie przed kilkoma mie-
siącami zakończył się remont 
chodnika. Planowane miejsca 
parkingowe są odpowiedzią na 
potrzeby i głosy mieszkańców. 

Tak szeroki zakres projektu po 
raz kolejny pozytywnie zmieni 
Trzebnicę. Projekt ten usprawni 
nie tylko dostępność komuni-
kacyjną Trzebnicy (poprzez 145 
nowych miejsc parkingowych), 
ale również jeszcze bardziej przy-
czyni się do promocji Trzebnicy 
jako miejsca idealnego do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu 
wśród mieszkańców Wrocławia 
i okolic, którzy już teraz docenia-
ją klimat naszej gminy i korzy-
stają z uroków terenów spacero-
wych Stawów i Lasu Bukowego 
oraz odwiedzają Gminny Park 
Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ. 
Mam nadzieję, że również wło-
darze sąsiednich gmin, gdzie 
przebiegała trasa dawnej kolejki 

wąskotorowej (Wisznia Mała, 
Prusice i Żmigród) pójdą śladem 
Trzebnicy i zrealizują budowę 
ścieżki rowerowej także we wła-
snych gminach tak, by stworzyć 
nieprzerwaną i jednolitą trasę 
z Wrocławia do istniejącej już 
ścieżki w Miliczu. O powsta-
nie takiej ścieżki apelowałem 
od 2007 roku. Gmina Trzebnica 
dzięki otrzymanej dotacji wy-
wiąże się ze swoich zobowiązań 
z nawiązką w postaci 4 nowych 
parkingów. Od początku, kiedy 
zostałem burmistrzem, liczba 
miejsc parkingowych w Trzebni-
cy znacznie wzrosła. Staram się 

na bieżąco reagować na potrze-
by mieszkańców i dostosowywać 
przestrzeń miasta i gminy w taki 
sposób, by ułatwiać im życie 
i codzienne funkcjonowanie, 
choćby przez wygodę korzysta-
nia z nowoczesnych parkingów 
i bezpieczną trasę rowerową czy 
pieszą do domów. Powstanie wy-
mienionych wyżej inwestycji bę-
dzie kolejną ze zrealizowanych 
przeze mnie obietnic wybor-
czych, które na lepsze zmieniają 
oblicze naszej gminy.  

Marek długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

Mamy dotację na ścieżki rowerowe 
trasą dawnej kolejki wąskotorowej oraz parkingi!

Mam przyjemność podzielić się z Państwem bardzo dobrą informacją. 
Udało mi się pozyskać dofinansowanie projektu „Budowa ścieżek rowero-
wych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiad-
kowych na terenie Gminy Trzebnica" w wysokości 7,5 miliona złotych, 
o które od dawna osobiście zabiegałem. Co więcej, nasz projekt został oce-
niony najwyżej i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej spo-
śród 9 projektów, które otrzymały dofinansowanie! 

▶ orientacyjna mapa ścieżek rowerowych.
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▶ Parking typu Park & Ride u zbiegu ulic: 3-go Maja i oleśnickiej w trzebnicy.

squasch

spinning

      �obek

przedszkole

▶ centrum przesiadkowe przy Dworcu Kolejowym w Brochocinie.▶ Parking typu „Parkuj i jedź” przy ul. Wałowej. 

▶ centrum przesiadkowe przy ul. Kolejowej. Wizualizacja zawiera lokalizację nowe-
go dworca autobusowego.
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 - Budowa pierwszego z rond 
rozpocznie się według planu w dru-
giej połowie 2017 roku. Tym pra-
com będzie towarzyszył remont 
ul. Milickiej. Wówczas powstanie 
nowy chodnik oraz ścieżka rowe-
rowa prowadzące do Księginic. Już 
wcześniej z myślą o powstaniu rond 
zabiegałem o przejęcie terenu przy 
skrzyżowaniu ulic Milickiej i Pru-
sickiej spod zarządu Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, a ich wybudowanie będzie 
spełnieniem kolejnej z moich obiet-
nic wyborczych – mówi burmistrz 
Marek Długozima. – Remontu 
wymaga również droga prowadzą-
ca do Masłowca, na co zwróciłem 
uwagę Pana posła Piotra Babia-
rza. Efektem rozmów była nasza 
wspólna wizyta u pani dyrektor 
GDDKiA Ewy Bojarczak oraz in-
terpelacja poselska dotycząca tego 
problemu. Pani dyrektor zapewni-
ła że na tym odcinku zostaną prze-
prowadzone prace mające na celu 
położenie nowej nakładki drogo-
wej (a w dalszym etapie komplek-
sowy remont drogi wraz z budową 
chodników w miejscowościach 
Jaźwiny i Skoroszów). Spotkanie 

było także okazją do pogratulowa-
nia Pani Ewie Bojarczak awansu na 
stanowisko dyrektora GDDKiA. 
W tym miejscu chciałbym rów-
nież podziękować posłowi Piotro-
wi Babiarzowi za zaangażowanie 
się w sprawę i wszelką pomoc, jaką 
otrzymujemy przy realizacji innych 
zadań – zakończył burmistrz.
 Przypomnijmy, że w Trzebnicy 
w miejscu świateł na skrzyżowaniu 
ul. Bochenka z ul. Milicką, Prusic-
ką i Witosa oraz na skrzyżowaniu 
ul. Milickiej z ul. Roosevelta i ul. 
H. Brodatego już niebawem po-
wstaną ronda, które usprawnią 
ruch drogowy w tych miejscach. 
Ul. Milicka ma także zostać prze-
budowana, powstaną dodatkowe 
miejsca parkingowe oraz wspo-
mniane wcześniej – nowy chodnik 
i ścieżka rowerowa. Podobne ciągi 
pieszo-rowerowe planowane są na 
drogach prowadzących do Będko-
wa i Sulisławic oraz na remonto-
wanej w partnerstwie z powiatem 
trzebnickim drodze prowadzącej 
do Ujeźdźca Wielkiego na odcinku 
do Szczytkowic. 

[sh]

O rondach i innych usprawnieniach ruchu drogowego

14 lutego z inicjatywy burmistrza Marka Długozi-
my doszło do spotkania z dyrektorem Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocła-
wiu Ewą Bojarczak, w którym uczestniczył również 
poseł Piotr Babiarz, szef okręgu wrocławskiego PIS. 
Głównym tematem rozmów było powstanie trzeb-
nickich rond, które już niebawem udrożnią głów-
ne ulice Trzebnicy, oraz propozycja remontu drogi 
Trzebnica-Milicz na odcinku do Masłowca. Droga ta 
znajduje się pod zarządem GDDKiA i wymaga pil-
nego remontu. 

▶ Burmistrz Marek Długozima oraz poseł Piotr Babiarz i naczelnik wydziału techniczno-inwestycyj-
nego Zbigniew Zarzeczny spotkali się z dyrektor GDDKiA Ewą Bojarczak.

▶ Remont chodnika przy ul. Milickiej w kierunku Księginic jest niezbędny.

–	 Rondo	na	skrzyżowaniu	
ul.	Bochenka	z	ul.	Milicką,	
Prusicką	i	Witosa



7NR 5  {112}   10.03.2017

Wkrótce rozpoczęcie 
NOWEJ inwestycji 

www.kliwo.pl     e-mail: kliwo@kliwo.pl  
                 

tel.  607 930 032  

  603 634 387  

KLIWO
ul. Milicka 30 e

TrzebnicaKOMFORTOWE 
MIESZKANIA

Żmigród
ostatnie 
mieszkania

Trzebnica 
ul. Korczaka

ul. Obrońców 
      Pokoju

• wysoki standard 
• możliwość łączenia mieszkań
• dostępne garaże, windy i komórki
• przytulne i atrakcyjne mieszkania

Zarezeruj 
swoje 
mieszkanie 
już dziś.

Trzebnica 

R E K L A M A

▶ Rondo na skrzyżowaniu ulic: Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego.

▶ Powstanie nowy chodnik oraz ścieżka rowerowa prowadzące do 
Księginic. Na spotkaniu omówiono również propozycję remontu 
drogi trzebnica-Milicz na odcinku do Masłowca, gdzie zostanie 
położony nowy asfalt.

R E K L A M A
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 Z inicjatywy burmistrza od 11 
lat w Gminie Trzebnica funkcjo-
nuje program stypendialny, dzię-
ki któremu uzdolnieni uczniowie 
otrzymują pomoc finansową, 
pozwalającą rozwijać ich pasje 
i zainteresowania. Dotychczas 
przyznano 129 stypendiów im. 
Jana Pawła II oraz Burmistrza 
Gminy Trzebnica o łącznej war-
tości ponad 115 000 złotych. Tym 
razem do grona wyróżnionych 
do tej pory uczniów, dołączyło 
kolejnych pięciu stypendystów 
im. Jana Pawła II i siedmiu sty-
pendystów Burmistrza Gminy 
Trzebnica. 
 – Kiedy 11 lat temu podjąłem 
decyzję o tym, by uczniów z te-

renu Gminy Trzebnica za bardzo 
dobre wyniki w nauce i godne 
reprezentowanie naszej gmi-
ny na konkursach i zawodach 
sportowych wesprzeć finanso-
wo przyznając stypendium, nie 
przypuszczałem, że będzie ich 
tak dużo. Cieszy mnie ogromnie, 
że do zaszczytnego grona po-
nad 100 wyróżnionych, dołączy 
dzisiaj kolejnych 12 osób. Przy-
znam, że z wielką dumą i satys-
fakcją wręczam stypendia im. 
Jana Pawła II i Burmistrza Gmi-
ny Trzebnica – mówił podczas 
uroczystości Burmistrz Marek 
Długozima – Gmina to nie tylko 
budynki, drogi i szkoły, w które 
wiele się inwestuje. To instytu-

cja, której zależy także na tym, 
by inwestować w te niezwykle 
zdolne dzieci, zapewniając im 
wsparcie finansowe potrzebne do 
rozwijania ich pasji i zaintereso-
wań. Gratuluję Wam, drodzy 
stypendyści, Waszych osiągnięć, 
a rodzicom życzę jeszcze wielu 
momentów takich jak ten, w któ-
rych duma z osiągnięć Waszych 
dzieci będzie rozpierała Wam 
serca – zakończył. 
 Uroczystość rozpoczęła i zakoń-
czyła się pokazem tanecznym 
w wykonaniu Natalii Karpiń-
skiej i Bartosza Lorka, którzy 
reprezentują Centrum Tańca 
Champion Team. Niezwykle 
zdolni tancerze szkolą się u Mi-
strzów Polski i Wicemistrzów 
Świata i mają na swoim koncie 
spory dorobek taneczny. Pory-
wająca cha-cha i rumba zrobiły 
na wszystkich ogromne wra-
żenie. Warto dodać, że w ubie-
głym roku Burmistrz Marek 
Długozima przyznał Bartkowi 
stypendium sportowe, które jak 

zapewnił chłopak przeznaczył 
na dodatkowe indywidualne 
lekcje tańca. Ich rezultat zapre-
zentował właśnie podczas gali.  
 Podczas gali wystąpiły rów-
nież uczennice Gminnej Szkoły 
Muzycznej im. prof. Edmunda 
Kajdasza w Trzebnicy: Helena 
Szkwerko i Weronika Biernat. 
Obie artystki zostały niedaw-
no wyróżnione podczas prze-
słuchań organizowanych przez 
Centrum Edukacji Artystycz-
nej. Helena Szkwerko z kla-
sy III wiolonczeli mgr Anny 
Szpil, wykonała „Taniec hisz-
pański” Mirosława Gąsienieca. 
Akompaniowała jej mgr So-
nia Markiewicz, która podczas 
wspomnianych przesłuchań 
otrzymała dyplom za wyróż-
niający się akompaniament. 
Następnie zaprezentowała się 
Weronika Biernat z klasy III 
akordeonu mgr Pawła Czocha-
ry. Uczennica wykonała „Sona-
tę G-dur” Domenico Cimarosa. 

[em]

Mamy już ponad 140 stypendystów
Bardzo dobre wyniki w nauce oraz szkolne i po-
zaszkolne osiągnięcia 12 uczniów z terenu Gmi-
ny Trzebnica zostały zauważone i docenione. 2 
marca w Gminnym Centrum Kultury najlepsi 
uczniowie odebrali stypendia z rąk burmistrza 
Marka Długozimy i sekretarza Daniela Buczaka. 

1. 
ALEKSANDRA 
PoPRAWA 
Gimnazjum
w Ujeźdźcu 
Wielkim

2. 
BŁAŻEJ 
MiELNiK 
Szkoła 
Podstawowa 
w Ujeźdźcu 
Wielkim

3. 
KiNGA
NiEtREBA
Szkoła 
Podstawowa 
nr 2 
w Trzebnicy

4. 
KLAuDiA 
KAMELA 
Gimnazjum 
nr 1 
w Trzebnicy

5. 
MARciN 
KuZAN 
Szkoła 
Podstawowa 
w Boleścinie

6. 
PAWEŁ 
SoLEcKi 
Szkoła 
Podstawowa 
nr 3 
w Trzebnicy

7. 
toMASZ 
MAJEWSKi 
Szkoła 
Podstawowa 
w Kuźniczysku

Stypendium Burmistrza 
Gminy Trzebnica 
otrzymali:

▶ Laureaci stypendiów Burmistrza Gminy trzebnica.

▶ od 11 lat wybitni uczniowie z Gminy trzebnica otrzymują pomoc finansową w postaci stypendium Burmistrza Gminy trzebnica 
i Jana Pawła ii.
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▶ Podczas gali widzowie mogli podziwiać niezwykły pokaz tańców 
latynoamerykańskich w wykonaniu Natalii Karpińskiej i Barto-
sza Lorka.

▶ Burmistrz Marek Długozima podziękował tancerzom oraz 
uczennicom Szkoł y Muzycznej za wspaniałe występy.

1. 
DoMiNiKA 
MASZtALERZ 
Szkoła 
Podstawowa 
w Kuźniczysku

2. 
MAGDALENA
REPtAK
Szkoła 
Podstawowa
w Ujeźdźcu 
Wielkim

3. 
NAtALiA 
KuBicA
Gimnazjum 
w Ujeźdźcu 
Wielkim.

4. 
SARA 
KuRNicKA
Szkoła 
Podstawowa 
nr 3 
w Trzebnicy

5. 
ZuZANNA 
KAcZMAREK
Gimnazjum 
nr 1 
w Trzebnicy

Wśród stypendystów
im. Jana Pawła II 
znaleźli się:

▶ Pamiątkowe zdjęcie st ypendystów Jana Pawła i i  z rodzicami oraz burmistrzem Mark iem D ługozimą i sek retarzem Danielem 
Buc zak iem. 

▶ W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych,dyrektorzy szkół,rodzice stypendystów oraz uczniowie.

▶ o oprawę muzyczną uro -
czystości zadbali uczniowie 
Gminnej Szkoł y Muzycznej. 
Na zdjęciu Weronika Biernat 
z klasy iii akordeonu. 

▶ Na wiolonczeli zagrała Hele-
na Szkwerko, której akom-
paniowała mgr Sonia Mar-
kiewicz.

autocraft@onet.pl

tel. 713 870 266
       501 438 918
       512 087 592
       502 705 365

GODZINY OTWARCIA:

pn. - pt.   8:00 - 17:00
sob.          9:00 - 13:00

części samochodowe
www.autocraft.net.pl

MILICKA 31Trzebnica

R E K L A M A
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 Na trzebnickim Rynku zebrały 
się delegacje szkół, instytucji oraz 
związków kombatanckich. Po od-
śpiewaniu Hymnu Państwowego, 
gospodarz wydarzenia Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima przywitał zebranych gości 
i mieszkańców. W sposób szczegól-
ny przywitał Stanisława Idźkow-
skiego – Żołnierza Wyklętego, 
członka Narodowych Sił Zbrojnych 
oraz kombatantkę, trzebniczankę 
Irenę Bromirską. W swoim prze-
mówieniu burmistrz podkreślił, że 
Gmina Trzebnica zachowuje pamięć 
o bohaterach, którym zawdzięczamy 
wolną i suwerenną ojczyznę: – Po-
dejmujemy szereg działań na rzecz 
przywrócenia pamięci i oddania 
należnego hołdu tym, którzy przez 
lata byli skazani na zapomnienie - 
przypominają o nich m.in. Dęby 
Katyńskie, Krzyż Katyński i Smo-
leński, Pomnik Sybiraków, Pomnik 
II Armii Wojska Polskiego, Pomnik 
Gen. Ryszarda Kuklińskiego, ulice 
Armii Krajowej, Żołnierzy Wrze-

śnia, Rondo Żołnierzy Wyklętych. 
Od dzisiaj z kolei dołączy do nich 
„Pomnik w Hołdzie Żołnierzom 
Wyklętym”. Niezłomni, niezapo-
mniani, wielcy czyli Ci, którzy po 
zakończeniu II Wojny Światowej 
sprzeciwiali się sowietyzacji Polski 
i podjęli walkę z radzieckimi służ-
bami bezpieczeństwa i podporząd-
kowanymi im służbami w Polsce, 
tworząc antykomunistyczny i nie-
podległościowy ruch partyzancki. 
W walkę z komunistycznym ter-
rorem włączyło się ponad dwieście 
tysięcy osób. Byli wśród nich żoł-
nierze „Orlika”, „Wołyniaka”, „Za-
gończyka”, „Zapory”, „Łupaszki”, 
„Żelaznego”, „Jastrzębia”, „Nila” 
i wielu, wielu innych. Byli niezłom-
ni, do końca wierni złożonej przy-
siędze.  Dumne dzieci wielkiego 
kraju – Polski. Walczyli dla niej, 
z jej imieniem na ustach ginęli. Ni-
gdy się nie poddali. Zachowali się 
jak trzeba, pielęgnując te wartości, 
trzeba o nich pamiętać – stąd moja 
decyzja o powstaniu pomnika 

„W hołdzie Żołnierzom Wyklę-
tym”, zakończył burmistrz.
 Następnie dr Sławomir Węgrzy-
nowicz, absolwent Uniwersytetu 
Wrocławskiego, historyk i wykła-
dowca, przybliżył zebranym bo-
haterską i często dramatyczną 
historię członków polskiego zbroj-
nego podziemia. Podkreślił tak-
że, że docenia i podziwia dbałość 
o wychowanie patriotyczne dzieci 
i młodzieży w Gminie Trzebni-
ca oraz znaczącą liczbę wydarzeń 
o charakterze patriotycznym, ja-
kie są organizowane w Trzebni-
cy. Na zakończenie spotkania na 
trzebnickim Rynku, uczniowie 
Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy pod 
kierunkiem Alicji Stręk-Tworek za-

prezentowali program artystyczny 
poświęcony trudnej tematyce cza-
su II wojny światowej i losów Polski 
po jej zakończeniu.
 Po przemarszu z Rynku do Ron-
da Żołnierzy Wyklętych przy ul. 
Obornickiej, Marcinowskiej i Żoł-
nierzy Września nastąpiła główna 
część uroczystości – odsłonięcie 
Pomnika „W hołdzie Żołnierzom 
Wyklętym”, którego dokonali: 
Stanisław Idźkowski, burmistrz 
Marek Długozima, trzebniczan-
ka Irena Bromirska oraz sierżant 
Związku Strzelec Paulina Młodzik 
oraz harcerki Klaudia Zielińska 
i Julia Szczepanik.
 Po poświęceniu pomnika przez 
ks. proboszcza Bogdana Grabow-

skiego podziękowania od burmi-
strza Marka Długozimy otrzymali: 
Irena Bromirska oraz Stanisław 
Idźkowski, projektant pomnika 
Zbigniew Lubicz-Miszewski, wy-
konawca Paweł Rutkowski, Marek 
Krzak oraz w szczególności, za 
wspaniały wykład i lekcję historii 
dr Sławomir Węgrzynowicz Radny 
Rady Powiatu Trzebnickiego.
 Warto wspomnieć o namio-
tach Żołnierzy Wyklętych, które 
ustawiono na trzebnickim Rynku. 
W każdym z nich znajdowały się 
plansze, będące częścią wystawy, 
prezentującej biogramy Żołnierzy 
Wyklętych, nazywanych też Nie-
złomnymi.

Odsłonięcie pomnika w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Po zakończeniu II wojny światowej i wyco-
faniu się armii niemieckiej, część partyzan-
tów i żołnierzy Armii Krajowej nie uznała 
końca wojny, kontynuując walkę przeciwko 
okupacji radzieckiej. To właśnie im oddajemy 
współcześnie hołd obchodząc 1 marca Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Trzebnicy 
przy Rondzie im. Żołnierzy Wyklętych odsło-
nięto pomnik.

▶ Burmistrz Marek Długozima przywitał zebranych i wygłosił okolicznościowe przemówienie.

▶ odsłonięcie Pomnika „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”, którego dokonali: Stanisław idźkowski, 
burmistrz Marek Długozima, trzebniczanka irena Bromirska oraz sierżant Związku Strzelec Paulina 
Młodzik oraz harcerki Klaudia Zielińska i Julia Szczepanik.

▶ obchody na trzebnickim Rynku zgromadziły przedstawicieli wielu organizacji, 
szkół i jednostek administracyjnych.

▶ Program artystyczny zaprezentowali uczniowie z Gimnazjum nr 1 pod kierownic-
twem Alicji Stręk-tworek. 
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▶ Poczty sztandarowe gminnych placówek oświatowych.

▶ Pomnik „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”. ▶ Dr Sławomir Węgrzynowicz przybliżył 
zebranym bohaterską i często drama-
tyczną historię członków polskiego 
zbrojnego podziemia.

▶ Starosta Powiatu trzebnickiego Wal-
demar Wysocki również wziął udział 
w uroczystościach.

▶ Burmistrz Marek Długozima podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie pomnika. ▶ Ks. proboszcz Kazimierz Grabowski poświęcił odsłonię-
ty pomnik. 
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▶ uroczysty przemarsz z Rynku do Ronda Żołnierzy Wyklętych. 
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Rozwój sołectw w Gminie trzeb-
nica jest bardzo prężny. co do 
tej pory zostało zrobione? czym 
wioska może się już dziś po-
chwalić?

Wioska bardzo się zmieniła na 
przestrzeni ostatnich kilku lat 
i nadal się zmienia. Naprawdę jest 
się czym chwalić. Przede wszyst-
kim mamy wspaniały Zespół 
Szkół, którego uczniowie wygry-
wają wiele konkursów również 
na poziomie wojewódzkim. Obok 
placówki znajduje się kompleks 
boisk wielofunkcyjnych „Orlik”̧  
z którego korzystają nie tylko 
dzieci i młodzież szkolna, ale 
także dorośli. Mamy nowy, atrak-
cyjny plac zabaw, dzięki któremu 
dzieci mają gdzie spędzać wolny 
czas. Miejscem spotkań miesz-
kańców jest oczywiście świetlica 
wiejska, którą mieszkańcy dzielą 
ze szkołą. To tutaj rodzą się nowe 
pomysły i organizowane są róż-
nego rodzaju uroczystości i im-
prezy. Ponadto, jako jedna z nie-
licznych wiosek w gminie, posia-
damy Ośrodek Zdrowia, co dla 
lokalnej społeczności jest bardzo 

ważne. Poza tym sołectwo posia-
da bogatą historię oraz wspaniałe 
walory przyrodnicze. Widzę, jak 
pięknieje z każdym rokiem, i my-
ślę, że mieszkańcy też to zauwa-
żają. To przede wszystkim wynik 
zaangażowania się burmistrza 
Marka Długozimy. Naprawdę je-
stem zaszczycona tym, że mogę 
reprezentować mieszkańców 
Ujeźdźca Wielkiego.
Z czego jest Pani dumna  jako 
mieszkanka ujeźdźca Wielkie-
go oraz  jako sołtys?

Zacznę od tego, że nie jestem 
rodowitą mieszkanką Ujeźdźca 
Wielkiego. Mieszkam tu od 10 lat, 
sołtysem zaś jestem od 2, jednak 
śmiało mogę powiedzieć, że po-
wodów do dumy jest wiele. Więk-
szość z nich już wymieniałam. 
Dodam jeszcze, że mamy wspa-
niałą młodzież, która chętnie 
bierze udział w różnych przedsię-
wzięciach. Spora część należy do 
klubu ekologicznego 4H, który 
prowadzę. Tutaj dzieci i młodzież 
uczą się o działaniach proekolo-
gicznych i poznają przyrodę. Nie 
tylko dzieci i młodzież się anga-

żują. Starsi mieszkańcy także się 
udzielają i pomagają. 
Jakie są plany na przyszłość? co 
chciałaby Pani zmienić w swojej  
miejscowości?

Na chwilę obecną najbardziej 
potrzebujemy nowego chodnika 
oraz drogi. Wiem, że w związku 
z tym zostały już podjęte kro-
ki, z czego bardzo się cieszę. Jak 
zapewnił burmistrz Marek Dłu-
gozima droga powiatowa Trzeb-
nica – Ujeździec Wielki wkrótce 
przejdzie gruntowny remont. 
Codziennie tę trasę pokonuje ty-
siące mieszkańców gminy, a natę-
żony ruch, fatalna nawierzchnia 
i brak chodnika stwarza duże 
zagrożenie dla mieszkańców. 
Dzięki tej inwestycji poprawi się 
bezpieczeństwo we wsi. Ponad-
to w planach jest budowa nowej 
remizy strażackiej. Stara siedzi-
ba zaś zostanie przekształcona 
w świetlicę. Będzie to dodatkowe 
miejsce spotkań mieszkańców, 
ponieważ obecną świetlicę dzie-
limy ze szkołą. Ponadto zostanie 
wybudowana przystań rowerowa 
z drewnianą wiatą i siłownią ple-

nerową, co zwiększy atrakcyjność 
turystyczną naszej miejscowości. 
Przydałoby się także oświetlenie 
przy nowo wybudowanych do-
mach oraz wymiana słupów ener-
getycznych. 

co może Pani powiedzieć na 
temat mieszkańców? czy są 
pomocni? Lubią się angażować 
w sprawy wioski?

Jeśli chodzi o mieszkańców to 
muszę przyznać, że naprawdę 
mogę na nich liczyć. Kiedy jest 
potrzebna pomoc, zawsze ktoś się 
zgłosi. Gdy pojawia się jakiś pro-
blem we wsi, również przychodzą 
do mnie. Cieszę się, że jest tak 
wiele osób zarówno tych mło-
dych, jak i starszych, które chęt-
nie działają na rzecz sołectwa. 
Najbardziej to widać w momen-
cie, kiedy organizujemy różnego 
rodzaju imprezy czy spotkania, 
jak np. Dni Ujeźdźca Wielkiego 
czy Dzień Dziecka. Ludzie anga-
żują się i za to jestem im wdzięcz-
na. Bo jak wiadomo, sołtys sam 
bez mieszkańców niczego nie 
zdziała. Słowa uznania należą się 
także strażakom z OSP, którzy za-
wsze są gotowi do pomocy.
co może Pani powiedzieć na te-
mat współpracy z burmistrzem 
i innymi sołectwami?

Moja współpraca z panem bur-
mistrzem Markiem Długozimą 
układa się bardzo dobrze. Nigdy 
nie odmówił mi pomocy, zawsze 
mogę na niego liczyć i – co naj-
ważniejsze  – dotrzymuje słowa. 
Cieszę się, że wspiera rozwój na-
szej wioski. To wielkie szczęście, 
że mamy takiego wspaniałego go-
spodarza, któremu zależy na tym, 
aby wszystkim mieszkańcom 
Gminy Trzebnica żyło się dobrze. 
Z sąsiednimi sołectwami również 
żyjemy w przyjaznej atmosferze. 
Spotykamy się na imprezach, któ-
re organizujemy, wymieniamy się 
doświadczeniami i pomagamy 
sobie wzajemnie.

czego Pani i mieszkańcom 
życzyć?

Przede wszystkim zdrowia i wy-
trwałości, a mieszkańcom proszę 
życzyć uśmiechu i zadowolenia, 
żeby dobrze im się mieszkało i ni-
czego nie brakowało.

Małgorzata Derecka

Wioska oczami sołtysa 
wywiAd z sołtysEM UjEźdźcA wiELKiEgo - CeCylią Rudownik

▶ Sołtys cecylia Rudownik z burmistrzem Markiem Długozimą oraz strażakami oSP 
ujeździec Wielki podczas obchodów Dni ujeźdźca Wielkiego.

▶ Nowy plac zabaw dla dzieci w ujeźdźcu Wielkim. 
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 Uroczystości rozpoczęły się od 
mszy św. w kościele pw. Trójcy 
Świętej w Żmigrodzie. Po nabo-

żeństwie wszyscy zgromadzeni 
przemaszerowali do Gimnazjum  
im. Macieja Rataja, aby uczest-

niczyć w dalszych obchodach 
jubileuszu. Na tę wyjątkową 
okoliczność środowisko harcer-
skie przygotowało program arty-
styczno-muzyczny. Nie zabrakło 
pieśni harcerskich oraz wierszy 
i wspomnień.
 Wśród zaproszonych gości 
znalazł się m.in. Burmistrz Gmi-
ny Trzebnica Marek Długozima, 
który odebrał medal Zasłużony 
dla Hufca ZHP Powiatu Trzeb-
nickiego. – Dziękuję za to szcze-
gólne wyróżnienie. Działalność 
harcerzy jest dla mnie bardzo 
ważna, ponieważ w młodości 
sam zdobywałem szlify harcer-
skie, a moje siostry: Barbara Mo-
krzycka i Elżbieta Muszyńska 

z córką Pauliną nadal działają 
w ich szeregach – wspomniał 
burmistrz. – Uważam, że należy 
wspierać organizacje harcerskie. 
To oni promują patriotyzm oraz 
wartości chrześcijańskie, a także 
pielęgnują tradycje i historię. Cie-
szę się, że jest tak wiele młodych 
ludzi, którzy chętnie wstępują do 
harcerstwa. Tutaj uczą się przede 
wszystkim odpowiedzialności, 
wrażliwości i szacunku do dru-
giego człowieka – dodał.
 Z okazji 10-lecia istnienia Huf-
ca ZHP Powiatu Trzebnickiego 
im. T. Zawadzkiego ps. „Zośka” 
burmistrz Marek Długozima 
wręczył komendantowi hufca 
hm. Mirosławowi Uruskiemu list 

gratulacyjny. – Pragnę pogratu-
lować całej Braci Harcerskiej peł-
nienia pięknej służby Bogu, Oj-
czyźnie i Bliźnim. Dziękuję Wam 
za kształtowanie postaw patrio-
tyzmu i wrażliwości na drugie-
go człowieka wśród mieszkań-
ców oraz za wieloletnią, owocną 
współpracę. Gratuluję wszystkim 
i każdemu z Was z osobna god-
nego wypełniania przyrzeczeń 
harcerskich i pomnażania harcer-
skiego dobra. Życzę kolejnego tak 
ważnego jubileuszu harcerskiej 
pracy oraz wszelkiej pomyślności, 
wielu dobrych serc wokół i satys-
fakcji z wypełniania harcerskich 
ideałów – powiedział burmistrz.

[mc]

10-lecie Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego

W niedzielę 26 lutego środowisko harcerskie 
powiatu trzebnickiego świętowało 10. jubileusz. 
Z tej okazji odbył się uroczysty apel, w którym 
udział wzięli zuchy, harcerze, instruktorzy oraz 
zaproszeni goście, sympatycy i przyjaciele. Pod-
czas obchodów podsumowano 10 lat działalności 
organizacji harcerskiej, a także wręczono wy-
różnienia i odznaczenia „Zasłużonych dla Hufca 
ZHP Powiatu Trzebnickiego”.

▶ Za szczególne wsparcie środowiska harcerskiego burmistrz Marek Długozima 
otrzymał z rąk hm. Mirosława uruskiego odznaczenie „ Zasłużony dla Hufca Powia-
tu trzebnickiego”.

▶ obchody jubileuszu był y doskona łą okazją , aby podsumować dzia łalność 
harcerz y na terenie gminy i  wręc z yć w yróżnienia instruk torom. 

▶ Na zdjęciu harcerze i zuchy 26 Szczepu Harcerskiego „Agricola” z z-cą komendanta pwd. Grzegorzem Szczepanikiem oraz burmistrzem Markiem Długozimą, starostą 
powiatu trzebnickiego Waldemarem Wysockim, dyrektorem ZS w ujeźdźcu Wielkim Mariuszem Szkaradzińskim, wicedyrektor Beatą iżewską oraz sołtys Brzezia Kry-
styną Borecka-Roszak.
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▶ ZHP Środowisko trzebnickie trzebnicki Szczep Drużyn Harpagan.

R E K L A M A

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

W MARCU BARDZO TANIO 
KucHENKi GAZoWE 

od 649,- 
PRALKi od 799,-

 ZMYWARKi od 899,-
 tELEWiZoRY od 499,-  

LoDÓWKi od 599,-
Niniejsza informacja nie stanowi oferty 

w rozumieniu art.66par.1 Kodeksu Cywilnego, 
w szczególności nie tworzy żadnych 

zobowiązań i nie może stanowić 
podstawy jakichkolwiek roszczeń

749,- 

    tel. 71 727 97 75
stihlpilmar@vp.plTrzebnica   ul. Wrocławska 3

SKLEP SERWIS CZĘŚCI
godziny otwarcia:
pn-pt. 8:00 - 16:30
sob.     8:00 - 12:30 Piły, Kosy, Kosiarki

Nożyce do żywopłotu
Opryskiwacze
Wertykulatory, Glebogryzarki
Traktorki, Wiertnice glebowe,
Części zamienne itp.
- Łańcuchy do wszystkich pilarek
- Maszynowe ostrzenie łańcucha
- Serwis naprawczy każdego sprzętu
- Odzież ochronna

AUTORYZOWANY DEALER  ST IHL  I  V IK ING

Marcin Stąporek

R E K L A M A
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W  rok  dookoła  świata

 – Inspirująca rozmowa poka-
zała mi ich odwagę i pasję do po-
dróżowania, którą dzielą ze swo-
imi pociechami. W ciągu roku 
państwo Ociepkowie chcą odwie-
dzić pięć kontynentów: Europę, 
Amerykę Północną i Południo-
wą, Australię i Azję. Postanowi-
łem wesprzeć to niecodzienne 
przedsięwzięcie. Ponadto dziel-
na „Rodzinka w podróży” otrzy-
mała ode mnie kilka drobnych 
upominków, w tym flagę naszej 
gminy, która będzie im towarzy-
szyć w tej niezwykłej wyprawie 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima.
 Podczas podróży będą uczyli 
swoją siedmioletnią córkę Oliwię, 
aby po powrocie mogła konty-
nuować naukę w dawnej klasie. 
Czteroletni Kacper nie będzie 
miał takich obowiązków. Swoją 
pracę zostawiają na rok, by póź-
niej wrócić do niej z odświeżo-

nymi umysłami i pomysłami na 
dalszą przyszłość. Mama Domi-
nika jako fizjoterapeuta dziecięcy 
pracuje na co dzień w Gminnym 
Centrum Medycznym TRZEB-
NICA-ZDRÓJ, podczas podróży 
będzie pomagać w rehabilitacji 
potrzebujących dzieci. Zamierza 
wymieniać swoje doświadczenia 
z innymi fizjoterapeutami w róż-
nych częściach świata. Do tej pory 
potwierdzono już wizyty w kli-
nikach w San Francisco, Vanco-
uver, Limie i Bogocie – reszta jest 
w trakcie realizacji. 
 – Wiele osób marzy o podróży 
dookoła świata, my postanowili-
śmy to marzenie spełnić – mówi 
głowa rodziny Michał Ociepka. 
Taka podróż wymaga wiele od-
wagi i jeszcze więcej wyrzeczeń. 
Trzeba spełnić wiele formalno-
ści oraz być bardzo wytrwałym 
w dążeniu do celu – dodaje.
 Michał i Dominika razem 

z dziećmi odwiedzili już między 
innymi Japonię, Kostarykę, Pa-
namę, Gruzję, Armenię, czy na-
wet Górski Karbach. Wrażeniami 
z wyprawy życia będą dzielić się 
na swoim blogu rodzinkawpod-
rozy.pl. Tam będą zamieszczać 
opisy, zdjęcia oraz ciekawe filmi-
ki. Postaramy się również na bie-
żąco informować Państwa o ko-
lejnych etapach ich podróży na 
łamach Panoramy Trzebnickiej.

Pod koniec kwietnia rodzina z naszego regionu 
- państwo Ociepka: Michał, Dominika i dwoje 
dzieci: Oliwia i Kacper - rozpoczną wielką przy-
godę życia. Po wielu latach przygotowań, wy-
zwań i wyrzeczeń wyruszają w podróż dookoła 
świata. Chcąc poznać bliżej tych niezwykłych 
podróżników, burmistrz Marek Długozima za-
prosił ich na spotkanie do Urzędu Miejskiego. 

▶  Wkrótce rodzina ociepków spełni swoje największe marzenie, czyli podroż dooko-
ła świata.

▶ Pod czas poby tu w Japo nii.

▶ "Rodzinka w podróży": oliwia, Michał, Dominika i Kacper.

▶ Na zdjęciu rodzina państ wa 
ociepków z burmistrzem 
Mark iem D ługozimą oraz 
sek retarzem Danielem Bu-
c zak iem i nac zelnik iem w y-
dzia łu promocji Jakubem 
Szurkawsk im.

 fot.  archiwum Michał ociepka fot.  archiwum Michał ociepka

TRANSPORT GRATIS
tel. kom. 602 523 956 

tel.  71 388 91 91 

SPRZEDAŻ

EKOGROSZEK  MIAŁ  WĘGIEL
TRANSPORT

EKOGROSZEK  MIAŁ  WĘGIEL
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 Przypomnijmy, konkurs miał 
na celu wyłonienie najlepszych 
pomysłów, które sprawią, że 
Gmina Trzebnica będzie jesz-
cze bardziej przyjazna rodzinie. 
Pierwsze miejsce zajął pomysł 
pani Magdaleny Różańskiej. 
Autorka proponuje utworzenie 
przed Urzędem Miejskim miej-
sca parkingowego dla rodzin 
z dziećmi. – Dedykowane rodzi-
nom miejsce parkingowe będzie 
mieć szerokość o połowę większą 
od standardowego, po to, by ro-
dzice mogli swobodnie otworzyć 
drzwi samochodu i bezpiecznie 
wyjąć dziecko z fotelika – zapew-
nia burmistrz. 

 Komisja Konkursowa przy-
znała drugie miejsce pani Alek-
sandrze Białek-Błędowskiej, która 
zaproponowała zniżki i promocje 
dla rodzin z jednym bądź dwójką 
dzieci, które nie mogą korzystać 
z ulg przewidzianych dla Rodziny 
3+. Burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima zapropono-
wał zniżki do Kina Polonia 3D 
i do Gminnego Parku Wodnego 
Trzebnica-ZDRÓJ. – Rodziny 
z jednym lub z dwójką dzieci raz 
w miesiącu będą mogły korzystać 
z 50% zniżki. Uważam, że to na-
prawdę dobry pomysł, który spra-
wi, że rodziny będą częściej ko-
rzystać z propozycji, jakie oferuje 

Gmina Trzebnica, a tym samym 
spędzać więcej czasu razem – po-
wiedział burmistrz. – Zależy mi 
na tym, by rodziny zamieszkujące 
naszą gminę czuły, że są w cen-
trum zainteresowania, a te, które 
migrują w poszukiwaniu dobrego 
miejsca do zamieszkania, znala-
zły właśnie tu, w Trzebnicy, bądź 
gminie - swój dom, swoją prze-
strzeń i zostały na stałe - dodał.
Na trzecim miejscu znalazł się 
pomysł pani Eweliny Mieli, któ-
ra w trosce o matki z dziećmi, 
zaproponowała utworzenie Klu-
bu Mamy i Malucha. – Byłoby to 
miejsce, w którym mama mogła-
by się spotkać, porozmawiać, wy-

mienić doświadczeniami z inny-
mi matkami, a dzieci spędziłyby 
wspólnie czas – mówi pomysło-
dawczyni. 
– Od dawna myślałem o utworze-
niu miejsca dla matek z dziećmi,  
w którym będą mogły swobodnie 
nakarmić piersią czy przewinąć 
dziecko. W Urzędzie Miejskim 
jest wyznaczony punkt z przewi-
jakiem dla dzieci, lecz chciałbym, 
aby nowe miejsce było większe, 
tak, by matki mogły wjechać 
wózkami i spędzić czas z innymi, 
podzielić się wiedzą i wymienić 
doświadczeniami – powiedział 
burmistrz. – Konkurs jest rodza-
jem dialogu społecznego, dzięki 

któremu mogę poznać potrzeby 
rodzin zamieszkujących Gmi-
nę Trzebnica i wyjść naprzeciw 
ich oczekiwaniom. Cieszę się, że 
wiele osób skorzystało z tej oka-
zji i przedstawiło swoje pomysły. 
Niektóre z nich powtarzały się, 
inne są już od dawna w planach, 
jak choćby ścianka wspinaczko-
wa, zaproponowana przez Annę 
Jełłaczyc, bowiem wśród licznych 
koncepcji zagospodarowania 
Winnej Góry jest także możli-
wość jej utworzenia – dodał.
 Dziękujemy wszystkim

 za udział w konkursie!

Konkurs „Gmina wspierająca rodzinę” rozstrzygnięty!

Mamy ogromną przyjem-
ność poinformować Pań-
stwa, iż konkurs „Gmina 
wspierająca rodzinę” doty-
czący rodzin, lecz skiero-
wany do wszystkich miesz-
kańców Gminy Trzebnica, 
został zakończony. Komisja 
wyłoniła trzy najlepsze 
propozycje autorstwa: Mag-
daleny Różańskiej, Alek-
sandry Białek oraz Eweliny 
Mieli. Nagrody z rąk bur-
mistrza Marka Długozimy, 
zwycięzcy odebrali 6 marca 
w Urzędzie Miejskim.

▶ Zwycięzcy konkursu „Gmina wspierająca rodzinę”  z burmistrzem.

▶ Pierwsze miejsce zajęła Magdalena Ró-
żańska, która zaproponowała utworze-
nie specjalnego miejsca parkingowego 
dla rodzin dziećmi przed urzędem Miej-
skim.  

▶ Przykładowe rodzinne miejsce parkingowe.▶ Miejsce drugie dla Alek-
sandry Białek-Błędow-
skiej, która wyszła z pro-
pozycją  uruchomiania 
zniżek i promocji dla ro-
dzin z jednym lub dwójką 
dzieci. 

▶ Pomysł utworzenia Klubu 
Mamy i Malucha zgłoszo-
ny przez Ewelinę Milę zajął 
miejsce trzecie.

R E K L A M A

foto: mojtorun.pl
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 Święto Kobiet rozpoczęło się 
już 7 marca w Gminnym Cen-
trum Kultury, gdzie na sali kino-
wo-widowiskowej przygotowano 
prawdziwą artystyczną ucztę. 
Preludium do wydarzenia było 
przedstawienie w wykonaniu Te-
atru Tańca Współczesnego „Im-
presja” z Trzebnicy oraz Teatru 
Tańca Współczesnego „Dawka 
Energii” z Wałbrzycha. Choreo-
grafię do spektaklu przygotowały 
panie: Halina Moroń-Gdowska 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
„Tęcza” z Trzebnicy oraz Magda-
lena Radłowska – tancerka, cho-
reografka i założycielka teatru 
tańca „Dawka Energii”.
 Jako pierwszy na scenie za-
prezentował się Teatr Tańca 

Współczesnego z Wałbrzycha, 
po występie którego swój arty-
styczny debiut dla trzebnickiej 
publiczności miał Teatr Tań-
ca Współczesnego „Impresja” 
z Trzebnicy, działający przy Sto-
warzyszeniu UTW „Tęcza”. Panie 
zaprezentowały się w pokazie ta-
neczno-ruchowym pod tytułem 
„Konstelacje”. Niezwykłej grupie 
towarzyszył chór działający przy 
stowarzyszeniu.
 Po występie formacji tanecz-
nych na scenie pojawił się bur-
mistrz Marek Długozima, który 
podziękował za piękne występy 
oraz złożył życzenia wszystkim 
Paniom obecnym na sali.
 – Bardzo serdecznie dzięku-
ję Paniom za wyjątkowy pokaz. 

Wiem, jak potrzebne było po-
wstanie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Pamiętam początki kie-
dy go powołałem – cztery osoby 
i malutka sala w Ratuszu – powie-
dział burmistrz Marek Długozima 
i dodał: – Cieszę się ogromnie, że 
obecnie uniwersytet liczy ponad 
stu członków, a wsparcie, którego 
chętnie Wam udzielam, pozwala 
Wam stale się rozwijać i dzięki 
temu odnosicie coraz większe 
sukcesy. Niedawno mówiłem, że 
wierzę, że odpłacicie się nam wie-
loma ciekawymi pomysłami i ini-
cjatywami, które wpłyną na życie 
naszej gminy. Dziś pokazałyście, 
że nie bez powodu w Was wierzy-
łem i wspieram Was finansowo.
 Następnie burmistrz zaprosił 
do wysłuchania specjalnego kon-
certu dedykowanego wszystkim 
mieszkankom pt. „Być kobietą...  
być kobietą” w wykonaniu zespo-
łu Witam z Mińska.
 Repertuar zaproponowany 
przez artystów  przypadł do gu-
stu licznie zebranej publiczności, 
która entuzjastycznie reagowała 

i włączała się do wspólnego wy-
konywania utworów takich jak: 
„Nie jestem taka jak myślisz”, 
„A mnie się żadna tak nie podo-
ba”, „Być kobietą”, „Sex-appe-
al” czy „O mnie się nie martw”. 
Warto dodać, że zespół wokal-
no-instrumentalny z Mińska na 
Białorusi wykonuje pieśni śpie-
wane przez Annę German, utwo-
ry klasyczne i ludowe. W jego 
skład wchodzą również artyści 
scen polskich – Aurelia Sobczak, 
Barbara Twardosz-Droździńska, 
Stanisław Górka oraz Wojciech 
Machnicki.
 Wręczając bukiety kwiatów 
artystom, burmistrz podzięko-
wał  Marszałkowi Województwa 
Dolnośląskiego dr Tadeuszowi 
Samborskiemu za owocną współ-
pracę przy organizacji koncertów, 
mających na celu popularyzację 
i dbanie o kulturę kresowian.
 Po występie, na wszystkie 
panie świętujące Dzień Kobiet 
w Gminnym Centrum Kultury, 
czekał burmistrz Marek Długo-
zima wraz z przewodniczącym 

Rady Miejskiej Mateuszem Sta-
niszem, by osobiście wręczyć im 
piękne róże.
 Dzień później, 8 marca, 
w Kinie Polonia 3D, przygotowa-
no bezpłatny seans komedii ro-
mantycznej „Planeta singli”, a dla 
odważnej płci pięknej w artKa-
wiarni odbyło się karaoke. Reper-
tuar można było wybrać spośród 
ponad stu utworów. W trakcie 
występów panie dały upust ta-
lentowi wokalnemu. W przewa-
żającej części wieczoru, to wła-
śnie kobiety częściej chwytały 
za mikrofony. Były występy solo 
i w chórkach. Nie zabrakło rów-
nież wspólnego śpiewu wszyst-
kich obecnych w artKawiarni. 
Smaczna kawa, pyszne ciasta 
i wspaniałe towarzystwo sprawi-
ły, że świętowanie Dnia Kobiet 
trwało do późnych godzin wie-
czornych.
 Po raz pierwszy święto kobiet 
miało charakter dwudniowy, za 
co panie podziękowały burmi-
strzowi.

[em]

Dwudniowe Święto Kobiet
Burmistrz Marek Długozima zaprosił wszyst-
kie Panie z Gminy Trzebnica na dwudniowe 
obchody Dnia Kobiet. Wśród licznych atrak-
cji znalazł się koncert „Być kobietą… być ko-
bietą”, występ teatru tańca, bezpłatny seans 
filmowy i karaoke w artKawiarni.

▶ teatr tańca Współczesnego „impresja” z trzebnicy po raz pierwszy 
wystąpił przed trzebnicką publicznością.

▶ Artyści z teatru tańca Współczesnego „impresja” z trzebnicy oraz teatru tańca Współczesne-
go „Dawka Energii” z Wałbrzycha za swój występ otrzymały podziękowania od burmistrza 
Marka Długozimy. 

▶  Wspólny pokaz tanec zno -ruchow y pod t y tu łem „Konstelacje” zaprezentowany przez zaprz yjaźnione teatr y z trzebnic y i  Wa ł brz ycha.
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▶ Atrakcje przygotowane przez Gminę trzebnica oczarowały kobiety w dniu ich święta.

▶ Zespół Witam z Mińska zaprezentował specjalny program artystyczny przygotowa-
ny dla mieszkanek naszej gminy. 

▶ Po występie na wszystkie panie świętujące Dzień Kobiet w Gminnym centrum Kultury czekał burmistrz Marek Długozima, by osobiście wręczyć im piękne róże.

▶ Występowi towarzyszyły długie owacje zadowolonej publiczności

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
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 V Cross Trzebnicki odbył się 18 
lutego. Tak jak w poprzednich la-
tach organizatorami imprezy była 
Gmina Trzebnica we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Pro-Run 
Wrocław. Zawody z roku na rok 
przyciągają coraz większe rzesze 
sympatyków biegania z całego 
regionu, którzy nie tylko walczą 
o pierwsze miejsce na mecie, ale 
przede wszystkim chcą sprawdzić 
swoją formę i zmierzyć się z wła-
snymi słabościami. Pokonanie 
tak trudnej trasy biegowej, na 
którą składają się głównie leśne 
ścieżki, szuter, liczne wzniesienia 
i zbiegi, daje zawodnikom poczu-
cie spełnienia i wiele satysfakcji.
Na starcie uczestników zawodów 
przywitał burmistrz Marek Dłu-
gozima. – To już 5. edycja Crossu 
Trzebnickiego i jak zauważyłem, 
z każdym rokiem rośnie zain-
teresowanie biegiem, który jak 
wiadomo, do najłatwiejszych nie 
należy. 10-kilometrowy dystans 
w trudnym terenie nie odstrasza, 
a wręcz przyciąga tych, którzy 
chcą podjąć wyzwanie. W lipcu 
ta sama sceneria biegu crossowe-
go, czyli okolice Lasu Bukowego 
oraz Stawów Trzebnickich, stanie 
się areną dla Biegu na Orienta-
cję w ramach Igrzysk The World 
Games 2017, na które już dziś 
serdecznie zapraszam. A teraz 
życzę wszystkim sił i wytrwałości 
w drodze do mety. Powodzenia! – 
powiedział burmistrz, po czym 
dał sygnał do startu.

 Bieg ukończyło 534 startują-
cych. Najszybciej dobiegł trzeb-
niczanin Marek Szewczyk z cza-
sem 00:38:10, drugie miejsce zajął 
Bartosz Pawlaczyk, a tuż za nim 
na mecie pojawił się Michał Fo-
nał. W kategorii kobiet najlepsza 
okazała się Elżbieta Kowalewska 
z czasem 00:43:66, jako druga do-
biegła Paulina Papierska. Trzecie 
miejsce zdobyła Agnieszka Mi-
chalska. Zwycięzcami w klasyfi-
kacji mieszkańcy Gminy Trzeb-
nica wśród mężczyzn również 
został Marek Szewczyk, nato-
miast spośród kobiet najlepsza 
okazała się Magdalena Kumór. 
Na każdego zawodnika, który 
dotarł do mety, czekał pamiątko-
wy medal. Natomiast zwycięzcy 
w poszczególnych kategoriach  
otrzymali puchary i nagrody rze-
czowe.

Przekazanie flagi 
the World Games 2017
 W związku z tym, że zbliżają 
się Światowe Igrzyska Sportów 
Nieolimpijskich The World Ga-
mes 2017, którego parterem ofi-
cjalnym jest miasto Trzebnica, 
zawody Crossu Trzebnickiego 
stanowiły doskonałą okazję, by 
rozpocząć promocję tego wielkie-
go wydarzenia sportowego.  
 Z tego powodu do Trzebnicy 
przybyli prezes Wrocławskiego 
Komitetu Organizacyjnego The 
World Games 2017 Marcin Przy-
chodny oraz wiceprezes Adam 
Roczek. – Trzebnica jest jednym 
z czterech miast partnerskich The 
World Games 2017, dlatego dziś 
przekazuję na ręce pana burmi-
strza Marka Długozimy symbol 
igrzysk, który od teraz będzie 
promował to ogromne między-
narodowe wydarzenie również 
w Gminie Trzebnica. Dziękuję 
burmistrzowi za to, że włączył się 
w organizację tego przedsięwzię-
cia. Tu są piękne tereny, a także 
znakomita infrastruktura. Jestem 
przekonany, że dotychczasowe 
doświadczenie w organizowaniu 
imprez sportowych takich jak: ze-
szłoroczny Puchar Świata w Biegu 
na Orientację czy dzisiejszy Cross 
Trzebnicki,  zapewni doskona-
ły poziom i przebieg zawodów 

– powiedział prezes zarządu 
TWG 2017 Marcin Przychodny. 
Burmistrz przyjął flagę, a następ-
nie przekazał ją uczniom Szkoły 
Podstawowej nr 3: Małgorzacie 
Lenart oraz Maciejowi Krawco-
wi, którzy uroczyście przebiegli 
z nią wokół środkowego stawu. 
W ramach promowania nadcho-
dzących igrzysk i popularyzacji 
sportu wśród dzieci i młodzie-
ży, flaga będzie gościć w każdej 
gminnej placówce oświatowej. 
Na początek będzie to właśnie 
Szkoła Podstawowa nr 3. Z dniem 
zakończenia roku szkolnego flaga 
stanie w holu Urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy i pozostanie tam do 

rozpoczęcia igrzysk.
 – Po raz kolejny pokazaliśmy, 
że organizacja imprez sporto-
wych jest mocną stroną naszej 
gminy. Niedawno żegnaliśmy 
stary rok Ulicznym Biegiem Syl-
westrowym, w którym wystar-
towało blisko 1500 zawodników, 
dzisiaj tak wielu entuzjastów 
biegania wzięło udział w trzeb-
nickim crossie. Teraz przed nami 
kolejne wyzwanie organizacyj-
ne. Już 25 lipca będziemy gościć 
blisko 100 zawodników z wielu 
krajów świata, którzy zmierzą 
się na dystansie średnim Biegów 
na Orientację właśnie w naszym 
mieście – zaznaczył burmistrz. 

– Z tego miejsca pragnę podzię-
kować prezesowi komitetu TWG 
2017 Marcinowi Przychodnemu, 
wiceprezesowi Adamowi Rocz-
kowi za zaproszenie do współ-
pracy i zaufanie. W szczególności 
dziękuję Prezydentowi Miasta 
Wrocławia Rafałowi Dutkiewi-
czowi za podjęcie tej odważnej 
decyzji o organizacji igrzysk oraz 
za to, że Gmina Trzebnica może 
być częścią tego międzynarodo-
wego przedsięwzięcia. To dla nas 
duże wyzwanie, ale wierzę, że jak 
zawsze staniemy na wysokości 
zadania – dodał.

[mc]

V cRoSS tRZEBNicKi
Ponad pięciuset miłośników biegania stanęło na 
linii startu V Crossu Trzebnickiego i zmierzyło 
się z wymagającą, dziesięciokilometrową trasą 
zawodów o Puchar Burmistrza Gminy Trzebni-
ca. W tym roku wydarzeniu towarzyszył szcze-
gólny moment – prezentacja i przekazanie flagi 
Światowych Igrzysk Sportowych The World 
Games 2017, których oficjalnym partnerem jest 
właśnie Trzebnica.

▶ Zawodników V crossu trzebnickiego wystartował burmistrz Marek Długozima.

▶ Prezes komitetu organizacyjnego the World Games 2017 Marcin Przychodny przekazał burmistrzowi 
Markowi Długozimie oficjalną flagę igrzysk. W ramach promowania nadchodzących zawodów i popu-
laryzacji sportu wśród dzieci i młodzieży flaga będzie gościć w każdej gminnej placówce oświatowej.

Oficjalne przekazanie flagi The World Games 2017
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▶ Gratulacje i nagrody najlepszym zawodniczkom crossu wręczył także Jacek Jac-
kowski ze Stowarzyszenia Pro Run.

▶ Zawodom zawsze towarzyszy rodzinna atmosfera, 
czego przykładem jest Bieg Krasnala dla dzieci.

▶  Flagę igrzysk z rąk burmistrza odebrali uczniowie Szkoł y Podsta-
wowej nr 3, a następnie uroczyście przebiegli z nią wokół środko-
wego stawu.

▶ 10-kilometrowa trasa biegu obejmuje tereny Lasu Bukowe-
go i stawów trzebnickich. Już w lipcu te miejsca staną się are-
ną dla Biegu na orientację w ramach the World Games 2017.

▶  Linię mety V crossu trzebnickiego 
przekroczyło ponad 500 biegaczy.

▶ Zainteresowanie trzebnick im biegiem crossow ym 
rośnie z roku na rok .

▶ Zwycięzcy V crossu trzebnickiego.

▶ Gratulacje zawodnikom, którzy dobiegli do mety 
złożył burmistrz.

▶ Zwycięzcą w kategorii mieszkańcy Gminy trzebnica został Marek Szewczyk 
z czasem 00:38:10.

▶ Magdalena Kumór wygrała rywalizację wśród trzebniczanek.
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 Mikroklimat, który wytwarza 
się dzięki tężni zbliżony jest do 
tego, którym możemy cieszyć się 
podczas wakacji nad morzem. 
Oddychanie przez godzinę po-
wietrzem nasyconym solanko-
wym aerozolem sprawia, że daw-
ka jodu, jaką pochłaniamy, jest 
równa dawce przyjętej w ciągu 
trzech dni plażowania. Jod od-
powiada m.in. za prawidłowe 

funkcjonowanie tarczycy, powo-
duje także rozrzedzenie śluzu, co 
szczególnie docenią osoby zma-
gające się z chorobami górnych 
dróg oddechowych.
 – Tężnie solankowe wpaso-
wują się idealnie w trzebnicki 
mikroklimat także ze względu 
na uzdrowiskową historię dzi-
siejszych terenów rekreacyjnych 
Trzebnicy oraz starania o przy-

wrócenie tego statusu, dlatego 
podjąłem decyzję o jej powsta-
niu – powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima i dodał: – zostaną 
one ulokowane przy scenie na 
trzebnickich stawach, otoczone 
ławeczkami i w słoneczne dni sta-
ną się idealnym miejscem relaksu 
w zdrowym otoczeniu. 

[sh]

Tężnie solankowe wkrótce w Trzebnicy
Już niebawem na terenach Stawów 
Trzebnickich pojawi się lecznicza tęż-
nia solankowa, która pozwoli wzboga-
cić powietrze o cenne mikroelementy. 
Będzie to kolejna atrakcja turystycz-
na naszego miasta.

▶ Burmistrz Marek Długozima oraz Katarzyna Styperek z wydziału architektury 
i urbanistyki omawiają plany związane z budową tężni solankowej na terenie 
między trzebnickimi stawami. 

▶ Już wkrótce podobna tężnia będzie służyć mieszkańcom trzebnicy.

R E K L A M A

■ Kredyt   AGRO NAWOZOWY
oprocentowanie zmienne od 5,95% 
w skali roku okres kredytowania 
do 12 miesięcy

■ Kredyt   AGRO OBROTOWY 
oprocentowanie zmienne od 6,60% 
w skali roku okres kredytowania 
do 36 miesięcy

Wybierając Kredyt  
Agro Obrotowy lub 
Agro Nawozowy 
zyskujecie:

• łatwy sposób na utrzymanie 
płynności finansowej,

• możliwość uzyskania dodatkowego 
źródła finansowania bieżącej 
działalności rolniczej,

• terminy spłaty uzależnione od cyklu 
obrotowego działalności, a okres 
kredytowania wynosi nawet 3 lata,

• możliwość indywidualnego ustalania 
zabezpieczenie spłaty kredytu

KREDYTY 

AGRO
tel. 71 387 43 33kredyty@bstrzebnica.pl      www.bstrzebnica.pl 

Przygotowania do wiosny czas zacząć

R E K L A M A
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Monika Wilga

 – Międzynarodowe Targi Tu-
rystyczne to doskonała okazja 
do zaprezentowania gminnej 
oferty turystycznej na szeroką 
skalę, a także regionalnych pro-
duktów. Targi należą do jednych 
z największych w Polsce, odwie-
dza je co roku blisko 12 tysięcy 
ludzi, dlatego bardzo się cieszę, 
że już po raz piąty uczestniczy-
my w tym wielkim wydarzeniu. 
W tym roku mogliśmy zaprezen-

tować nowo powstające inwesty-
cje w Trzebnicy, do których na-
leżą: kręgielnia, siłownia czy sala 
fitness typu cross, tworzące kom-
pleksową ofertę dla miłośników 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu  – skomentował burmistrz 
Marek Długozima. 

 Atrakcje, o których mówił 
burmistrz zostały zaprezentowa-
ne podczas pierwszego dnia tar-
gów przez Gminny Park Wodny 
TRZEBNICA-ZDRÓJ. Osoby od-
wiedzające stoisko przejawiały 

znaczne zainteresowanie właśnie 
tą ofertą, co pozwala spodziewa 
się znaczącego zainteresowania 
przedstawionymi inwestycjami. 
 Siostry boromeuszki – s. Tar-
sycja i s. Klara - wraz z przedsta-
wicielami z Trzebnickich Sadów 
S.A. miały możliwość zaprezen-
towania atrakcji i walorów Trzeb-
nicy w sobotę. Wizytówką miasta 
były tu dorodne jabłka z Sadów 
do degustacji oraz klasztorne 
ciasteczka. W programie targów 
znalazła się także prezentacja 
Trzebnicy, którą przedstawiła s. 
Klara. Przybliżyła nasze miasto 
opowiadając o jego atrakcjach 
i zachęcając do odwiedzania 
i dłuższego pobytu. Siostra opo-
wiedziała o XIII–wiecznym opac-
twie cysterskim założonym przez 
parę książęcą – Henryka I Bro-
datego i św. Jadwigę Śląską oraz 
walorach architektury i dziejach 
opactwa na przestrzeni 800 lat. 
Wymieniła także inne zabytki 

Trzebnicy, omówiła Dużą i Małą 
Ścieżkę św. Jadwigi, zwracając 
uwagę na malownicze otoczenie 
Wzgórz Trzebnickich, na rozwi-
nięte sadownictwo, dawny kom-
pleks uzdrowiskowy, piękny Las 
Bukowy z różnymi trasami tury-
stycznymi, stawy, deptak, Aqu-
apark, a także...trzebnickie koty. 

 – Cały dzień, pełen atrakcji 
i rozmaitości, dostarczył wielu 
wrażeń, a przede wszystkim wie-
dzy, wiadomości ważnych dla tu-
rystyki. Oczekujemy owoców tego 
spotkania jako większego napły-
wu do nas turystów i pielgrzymów 
– podsumowuje s. Klara. 

 W niedzielę 26 lutego, ostat-
niego dnia Międzynarodowych 
Targów Turystycznych, Gminę 
Trzebnica reprezentowali pra-
cownicy Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu. Licznie odwie-
dzający goście mogli zapoznać się 
z bogatą ofertą kulturalną i prze-

strzenią GCKiS. Atrakcją dnia 
była Maskotka Gminy Trzebnica 
- Super Kot. Towarzyszył on dzie-
ciom w twórczych działaniach 
w kąciku kulturalnym, a także 
chętnie pozował do zdjęć nie tyl-
ko z najmłodszymi gośćmi tar-
gów. Przechadzając się po Hali 
Stulecia i rozdając smaczne jabłka 
z Trzebnickich Sadów, zapraszał 
do odwiedzenia Gminy Trzebni-
ca. Stoisko przyciągało odwiedza-
jących nie tylko ciekawą ofertą 
kulturalną, ale także możliwością 
degustacji i zakupu soków z Sa-
dów Celmerów.

 Oryginalność oferty targów 
zapewniły także wydarzenia do-
datkowe m.in. Festiwal Podróż-
ników, Festiwal Kulinarny oraz 
liczne atrakcje dla dzieci, nie za-
brakło również gości specjalnych, 
konkursów z nagrodami oraz 
gry targowej, do której dołączyła 
również Gmina Trzebnica.

Trzebnica na Targach Turystycznych!
We wrocławskiej Hali Stulecia w dniach 24 - 26 
lutego odbyły się Międzynarodowe Targi Tury-
styczne. Gmina Trzebnica już po raz piąty zapre-
zentowała swoje regionalne specjały i atrakcje 
turystyczne, zachęcając podróżników, kucharzy 
i innych uczestników targów do odwiedzenia 
gminnego stoiska. 

▶ trzebnicka maskotka Super Kot chętnie pozowała do zdjęć przy stoisku przygo-
towanym przez Gminne centrum Kultury.

▶ W sobotę siostry boromeuszki: s. tarsycja i s. Klara wraz z przedstawicielami trzeb-
nickich Sadów S.A. oraz pracownikami wydziału promocji, miały możliwość zapre-
zentowania atrakcji i walorów Gminy trzebnica. Podczas targów został przeprowa-
dzony także konkurs z wiedzy o trzebnicy.

▶ Jabłka z trzebnickich sadów to znakomita reklama.

▶ Stoisko Gminy trzebnica cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających tar-
gi. Swoją ofertę i atrakcje jako pierwszy zaprezentował Gminny Park Wodny tRZEB-
NicA-ZDRÓJ.
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ŚRODKI  
OCHRONY  

ROŚLIN
KONKURENCYJNE 

 CENY 

telefon   
664  024  722
606  413  592
662  232  081

godziny otwarcia

pon - pt.  8 - 16  
sob.          8 - 14

Szczytkowice 17
w  pobliżu Trzebnicy 

POGOTOWIE   KANALIZACYJNE

NAWOZY
– czyszczenie oraz udrażnianie kanalizacji 

sanitarnych i deszczowych
– video inspekcja kanalizacji, rur, kanałów 

wen. oraz kominowych
– czyszczenie kanalizacji wewnętrznych
– usuwamy awarie na sieciach zewnętrznych
   i instalacjach wod.- kan.

BILUsc

WYWÓZ  SZAMB  i usługi asenizacyjne

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  

ŚRODKI CZYSTOŚCI, PAPIERY, RĘCZNIKIŚRODKI CZYSTOŚCI, PAPIERY, RĘCZNIKIŚRODKI CZYSTOŚCI, PAPIERY, RĘCZNIKIŚRODKI CZYSTOŚCI, PAPIERY, RĘCZNIKI
CHEMIA I SŁODYCZE Z NIEMIECCHEMIA I SŁODYCZE Z NIEMIECCHEMIA I SŁODYCZE Z NIEMIECCHEMIA I SŁODYCZE Z NIEMIEC

ŚWIAT CHEMII

PŁYN DO MYCIA SZYB  CLIN  500ml  z pompką  PŁYN DO MYCIA SZYBPŁYN DO MYCIA SZYB CLINCLIN  500  500CLIN  500CLIN ml

499 

R E K L A M A

R E K L A M A

Masz	problem?	
Pomagamy	profesjonalnie

nowo  otwarta
Kancelaria  Radcy  Prawnego

Stefan  Dzido
ul. Obrońców	Pokoju 8

TRZEBNICA			tel. 512 185 364

R E K L A M A
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 Obturacyjny bezdech senny 
polega na powtarzających się 
przerwach w oddychaniu, spowo-
dowanych chwilowymi zamknię-
ciami dróg oddechowych na po-
ziomie gardła. Ruchy oddechowe 
przepony i dodatkowych mięśni 
oddechowych są zachowane, ale 
powietrze nie dostaje się do płuc 
powodując niedotlenienie wszyst-
kich narządów, aż do momentu 
przejściowego wybudzenia się ze 
snu (pacjenci nie pamiętają takie-
go mikrowybudzenia), wzrostu 
napięcia mięśni i przywrócenia 
normalnego przepływu powietrza 
w drogach oddechowych. Epizody 
bezdechu mogą trwać od kilku do 
kilkudzięsieciu sekund i powta-
rzać się nawet kilkaset razy pod-
czas każdej nocy!
 Obturacyjny bezdech senny wy-
stępuje w krajach wysokouprzemy-
słowionych u 9-26% dorosłej po-
pulacji. Częstość choroby wzrasta 
wraz z wiekiem i dotyka 4 razy 
częściej mężczyzn.
Jakie są czynniki ryzyka oBS?
Do głównych przyczyn występo-
wania obturacyjnego bezdechu 
sennego należy zaliczyć przede 
wszystkim:
• otyłość
• płeć (4 razy częściej chorują 

mężczyźni)
• Zmiany anatomiczne gór-

nych dróg oddechowych (np. 
przerost migdałków, wydłu-
żenie języczka i podniebienia 
miękkiego, skrzywienie prze-
grody nosowej i przerost lub 
polipy małżowin nosowych, 
a także deformacje i anoma-
lie w budowie twarzoczaszki)

• Wiek
czym może objawiać się bezdech 
senny w dzień i w nocy?
 Do najczęstszych symptomów 
obturacyjnego bezdechu sennego 
należy zaliczyć chrapanie, prze-
rwy w oddychaniu (okresy „ci-
szy” u osoby śpiącej), niespokojny 
sen z nadmiernym poceniem się. 
W ciągu dnia osoby cierpiące na ob-
turacyjny bezdech senny skarżą się 
na nadmierną senność (najczęściej 
łatwo zasypiają podczas oglądania 
telewizji lub czytania książki), ból 
głowy, problemy z koncentracją 
i pamięcią oraz przewlekłe zmę-
czenie – nawet długi sen nie daje 
poczucia zregenerowania i wypo-
częcia.
 Powyższe objawy mogą wystę-
pować pojedynczo, jednak z bie-
giem czasu pacjenci obserwują co-
raz więcej zdarzeń świadczących 
o postępującej chorobie.

co jeśli zignorujemy bezdech 
senny?
 Nieleczony bezdech senny jest 
przyczyną wielu poważnych sta-
nów chorobowych. Nasilające się 
zmęczenie, będące efektem nie-
prawidłowego snu (mikrowybu-
dzenia towarzyszące bezdechom), 
stopniowe pogarszanie się pamięci 
i koncentracji, mogą doprowadzić 
do rozwoju depresji, zaburzeń lęko-
wych i problemów w życiu zawodo-
wym i prywatnym.
 Bardzo poważnym zagrożeniem 
nieleczonego bezdechu sennego 
i nadmiernej senności dziennej są 
wypadki komunikacyjne. Pacjen-
ci chorzy na OBS są sprawcami 
wypadków komunikacyjnych 7 
razy częściej niż osoby zdrowe.
 Obturacyjny bezdech senny jest 
przyczyną zaburzeń układu ser-

cowo-naczyniowego (m. in. zabu-
rzeń rytmu serca i przewodzenia, 
choroby niedokrwiennej serca, czy 
niewydolności serca), lekooporne-
go nadciśnienia tętniczego (ponad 
50% osób z OBS cierpi na nadci-
śnienie tętnicze), zaburzeń gospo-
darki hormonalnej i poważnych 
zaburzeń metabolicznych, których 
konsekwencją jest pogłębiająca się 
otyłość i rozwój cukrzycy typu 2.
Pacjenci z nieleczonymi zaburze-
niami oddychania w czasie snu na-
rażeni są na 4 razy większe ryzyko 
udaru i 5 razy większe ryzyko na-
głego zgonu sercowego.

Jakie korzyści wynikają z lecze-
nia bezdechu?

Prawidłowe dotlenienie organizmu 
w trakcie snu przywraca fizjolo-
giczną funkcję wszystkich narzą-
dów. Można zauważyć stopniową 
poprawę wielu dolegliwości zależne 
od chorób towarzyszących i wieku 
pacjenta. Należy do niej:
• redukcja chrapania i bezdechów
• zachowanie prawidłowego po-

ziomu wysycenia tlenem krwi 
tętniczej

• zmniejszenie liczby wybudzeń 
i potrzeby oddawania moczu 
w nocy

• redukcja zmęczenia i senności 
dziennej

• zmniejszenie ryzyka wypadków 
komunikacyjnych

• poprawa nastroju i zwiększenie 
energii

• poprawa koncentracji i pamięci
• obniżenie ciśnienia krwi 

i zmniejszenie ryzyka chorób 
układu sercowo-naczyniowego

• poprawa efektywności i zado-
wolenia z życia – lepszy stan-
dard życia

Jak wygląda diagnostyka oBS?
 Pełną diagnostykę bezdechu 
sennego (polisomnografię) wyko-
nuje się w warunkach szpitalnych, 
w ramach NFZ, a orientacyjny ter-
min wykonania takiego badania 
wynosi 2 lata. 
 My oferujemy państwu wykona-

nie badania, spełniającego wszyst-
kie warunki konieczne do pełnego 
rozpoznania obturacyjnego bezde-
chu sennego, z wykorzystaniem 
najnowszego sprzętu poligra-
ficznego. Całonocna rejestracja 
niezbędnych parametrów (m. in. 
wysiłku oddechowego, przepływu 
powietrza, chrapania, tętna i satu-
racji) odbywa się w domu pacjenta. 
Poligrafia jest nieinwazyjna. 
 Więcej informacji można zna-
leźć na stronie internetowej Viltis 
Medica Specjalistycznego Gabine-
tu Chorób Płuc w Trzebnicy: 

www.viltismedica.pl 
lub pod nr telefonu: 505 686 165
autor artykułu: lekarz Agata Kot

Czym jest obturacyjny bezdech senny?
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 „Superferie z Kotem” dzieci 
rozpoczęły wędrówką po Kocich 
Ścieżkach. Podczas zajęć poja-
wiły się ciekawe wcielenia kotów 
i plastyczne opowieści. Tworzy-
li także oryginalne kompozycje 
malarskie przedstawiające Kocie 
Maski oraz obrazy 3D, na których 
koty wyszły z ram i zawędrowa-
ły z dziećmi do pięknego kociego 

miasteczka, zaprojektowanego 
przez Mieczysława Łokietkę.
 W pracowni rękodzieła Guzik 
dzieci zajmowały się „Kocimi Ro-
bótkami”. Podczas zajęć wykona-
ły notes w kształcie kota, a także 
kocią ramkę z filcu. Wyobraźnia 
dzieci nie ma granic, co widać 
było po wykonanych zadaniach. 
Dodatkową atrakcją było zdjęcie 
wykonane polaroidem, które mali 
rękodzielnicy mogli od razu wło-
żyć do własnoręcznie zrobionych 
ramek. Nie obyło się bez zabaw 

integracyjnych i zgadywanek.
 „Kocie Fotografie” zdomino-
wał polaroid. Dzięki fotografii 
natychmiastowej dzieci mogły 
zobaczyć magię powstawania 
zdjęcia. Trzeba przyznać, że 
technika polaroida zaczarowała 
wszystkich do tego stopnia, że 
została wykorzystana również 
w tworzeniu komiksu. Do tego 
zadania bardzo pomocny okazał 
się specjalny gość – Super Kot, 
który z chęcią pozował do zdjęć.
 Podczas ferii było także ta-

necznie i wokalnie. W trakcie 
trwania zajęć baletowych, dzię-
ki instruktor Lilianie Iwanowej 
dzieci poznały podstawowe figury 
baletowe i nauczyły się prostego 
układu z elementami choreogra-
fii z musicalu „Cats”. Natomiast 
instruktorka Aneta Góral uczyła 
dzieci „Kocich Śpiewów”.
 Ciekawą propozycją dla dzieci 
były warsztaty „Magia Chemii”. 
Z tej okazji Sala Animacji Gmin-
nego Centrum Kultury zamieni-
ła się w laboratorium chemiczne. 

Gotowe zestawy małego chemika 
oraz proste odczynniki chemicz-
ne jakie można znaleźć w zaso-
bach kuchennych każdego domu 
pozwoliły dzieciom na wesołą 
zabawę poznawczą. Dowiedziały 
się m.in. czym jest PH, kwas i za-
sada. Mali chemicy doprowadzi-
li również do reakcji chemicznej 
przy użyciu sody oczyszczonej 
oraz stworzyły własnego „glut-
ka”, którego mogły zabrać do 
domu.

Ferie z kotem były super!
W dniach 13-24 lutego dzieci z Gminy Trzebnica mogły skorzystać z atrakcji, które przygotowało dla 
nich Gminne Centrum Kultury i Sportu. Tematem przewodnim tegorocznych ferii zimowych był Super 
Kot – trzebnicka maskotka. W dwutygodniowym programie znalazły się m.in. zajęcia plastyczne, zawo-
dy sportowe, gry i zabawy na lodzie, spotkania w bibliotece i kinie oraz warsztaty chemiczne, taneczne 
i wiele innych. W zajęciach wzięło udział blisko kilkaset dzieci z terenu gminy.  

katarzyna koćMa, patrycja krÓl, juStyna kubiak, alicja FalandyS

KULTURA

▶ Zajęcia pod hasłem Architektura Kociego Miasta przebiegły równie kreatywnie. 
Kocia wędrówka po wystawach, zabawy integracyjne, zawody sportowe i koci 
quiz sprawiły, że dzieci bawiły się świetnie, a kocie domki w kocim mieście stano-
wiły nie lada atrakcję.

▶ Podczas zajęć w pracowni malarstwa powstały piękne obrazy 3D. oczywiście tema-
tem przewodnim był kot. 

▶ Warsztaty Magia chemii. Jak widać, dobra zabawa może iść w parze z nauką. ▶ W pracowni rękodzieła dzieci wykonały ramki z filcu, które wypełniły zdjęciem zro-
bionym polaroidem. 

2 0 1 7
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 17 lutego z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Kota w artKa-
wiarni odbył się wielki bal kar-
nawałowy. Instruktor Justyna 

Łukasiewicz uczyła dzieci prze-
różnych tańców. Czas upłynął na 
zabawach i konkurencjach. Nie 
zabrakło również muzycznych 
hitów każdej dziecięcej impre-
zy. Gościem specjalnym balu 
był oczywiście Super Kot, który 
świetnie bawił się ze wszystki-

mi. Nie tylko tańce karnawałowe 
były atrakcją w tym szczegól-
nym dniu. Do Trzebnicy bowiem 
przyjechał teatr Blaszany Bębe-
nek. W sali kinowo-widowisko-
wej odbyło się przedstawienie pt. 
„Kot w butach”, w którym czyn-
ny udział brały dzieci siedzące 

na widowni. Muzyka i wspólna 
zabawa sprawiły, że mali widzo-
wie wychodzili z przedstawienia 
z uśmiechem na twarzy.
 Ferie z Super Kotem zakoń-
czyliśmy wędrówką po wy-
stawach, zabawami i quizem 
w przestrzeni „Kociego Miasta”. 

Podczas wszystkich zajęć dzieci 
były obdarowane słodkim po-
częstunkiem w postaci bułeczki 
lub pączka oraz pysznego mleka. 
Dziękujemy za wspólnie spędzo-
ny czas. Do zobaczenia za rok!

DZIEŃ KOTA

▶ W artKawiarni odbył się bal karnawałowy. Nie zabrakło tańców, zabaw i oczywiście 
Super Kota.

▶ Z okazji Dnia Kota w sali kinowo-widowiskowej dzieci zobaczyły spektakl pt. „Kot 
w butach”. 

 Sportowa oferta podczas ferii 
obejmowała różnego rodzaju za-
jęcia ruchowe.
 Na Hali Sportowej dzie-
ci grały w Mega Gry Halowe 
m.in. w twistera, chińczyka, 
bierki oraz domino. Podczas 
zajęć pod nazwą „Kocie Fif la-

ki” sześciokrotny Mistrz Pol-
ski w judo Maciej Kostrzewa 
zaprezentował dzieciom różne 
chwyty i elementy samoobrony. 
Na zajęciach „Kocia Rakieta” 
instruktor Łukasz Nowakowski 
uczył dzieci gry w badmintona. 
Trening obejmował takie ćwi-
czenia jak: podstawowe chwyty 
rakiety, różne uderzenia lotki, 
ustawienie na boisku oraz pra-
widłowa praca nóg. Na Hali 

Sportowej pojawił się także Kot 
Rajdowiec, który znalazł czas, 
aby kibicować dzieciom w wy-
ścigach samochodów zdalnie 
sterowanych. Mali rajdowcy 
jeździli na czas po specjalnie 
wytyczonym torze wyścigowym 
z różnymi przeszkodami. War-
to dodać, że piłka nożna zdo-
minowała sportowe zajęcia do-
wolne. Sportowym spotkaniom 
towarzyszyło wiele emocji. Nie 

brakowało uśmiechu, radości, 
a także zdrowej sportowej rywa-
lizacji. Na zakończenie każdych 
zajęć dzieci otrzymały słodkie 
upominki.
 Na Lodowisku Miejskim na 
terenie Kompleksu Boisk Orlik 
mali mieszkańcy Trzebnicy bra-
li udział w grach i zabawach pod 
nazwą „Kocie Piruety”. Dzieci 
próbowały swoich sił łyżwiar-
skich na specjalnie przygoto-

wanym torze przeszkód. Miały 
do wykonania kilka niełatwych 
zadań m. in. trafienie krążkiem 
w bramkę, jazda sprintem na 
czas, prowadzenie krążka, jazda 
slalomem na czas oraz rzuty do 
celu. Mogły również zmierzyć 
się w nowej dla nich dyscypli-
nie, jaką był hokej na lodzie. 
Wszyscy mali sportowcy dziel-
nie walczyli, aby zdobyć jak naj-
większą ilość bramek.

SPORT

▶ Na Hali Sportowej można było zabrać w Mega Gry m.in. w twistera, chińczyka, 
bierki oraz domino.

▶ Na zajęciach „Kocia Rakieta” uczestnicy uczyli się gry w badmintona.▶ Wiele atrakcji czekało na Lodowisku Miejskim. Dzieci zmierzył y się na torze 
przeszkód oraz zagrał y w hokeja na lodzie.

▶ trening judo poprowadził sześciokrotny Mistrz Polski Maciej Kostrzewa. 
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 W ramach ferii zimowych 

w Kinie Polonia 3D dzieci mogły 
bezpłatnie obejrzeć dwie bajki: 
„Robaczki z Zaginionej Doliny” 
oraz „Zakochany Wilczek”. Po 
projekcjach filmów odbywały się 

warsztaty, podczas których dzieci 
malowały bohaterów bajek na cera-
micznych kubkach. Po wykonanej 
pracy, w ramach relaksu, odbyły się 
zabawy integracyjne typu „Zom-

bie” oraz filmowe „czółko”, czyli 
innymi słowy nowa wersja kalam-
bur. Na koniec zajęć mali miłośnicy 
kina obejrzeli jak w praktyce działa 
kino. Widzieli jak operator uru-

chamia projektor, ustawia dźwięk 
i opuszcza ekran. Trzeba przyznać, 
że dzieci miały nie lada szczęście, 
bo nie każdy ma okazję zobaczyć  
jak wygląda kino od kuchni.

 Ferie w Bibliotece Miejskiej 
upłynęły pod znakiem kocich hi-
storii, tych bajkowych i nie tylko. 
Zajęcia rozpoczęły się wierszem Lu-

dwika Jerzego Kerna „W królestwie 
kotów”. Następnie dzieci usłyszały 
słynne bajki o futrzakach. Były to: 
Kot w Butach, Filemon, Bonifacy, 
Klakier, Garfield, Łebski Harry, 
Kocia Ferajna… i oczywiście opo-
wieść o trzebnickich kotach z Super 
Kotem na czele. Dzień Kota rów-

nież świętowano w bibliotece. Z tej 
okazji dzieci dowiedziały się wielu 
ciekawostek na temat puszystych 
ulubieńców, a wszystkie informa-
cje pochodziły z książki pt. „Zły 
Kocurek. Sto lat” Nicka Bruela. 
Koci temat wywołał wśród uczest-
ników zajęć wiele emocji. Sympatie 

do kotków dzieci wyrażały rów-
nież podczas prac plastycznych, 
gdzie wykorzystując różne techniki 
ochoczo wyczarowały: mruczusia, 
koci domek z puzzli 3d, kotka-pa-
cynkę, puszyste, egzotyczne kocu-
ry, urodzinowe ozdoby, zabawkę 
myszołapa oraz wyjątkową mlecz-

ną laurkę dla czworonożnych przy-
jaciół. Dodatkowymi atrakcjami 
były prezentacje multimedialne na 
temat  ras kotów oraz teatrzyk. Na 
koniec wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że uwielbiają koty za to, że są ślicz-
ne, puszyste i wspaniale nadają się 
do przytulania.

KINO

BIBLIOTEKA

 Podczas przerwy zimowej na 
pewno nie nudziły się dzieci z gmin-
nych sołectw. W tym roku pracow-
nicy GCKiS oraz wolontariusze ze 
stowarzyszenia Semper Avanti od-

wiedzili świetlice wiejskie w Masło-
wie, Koniowie, Szczytkowicach, Ko-
morowie, Komorówku i Taczowie 
Wielkim. I tym razem nie zabrakło 
wspólnych gier i zabaw. Spotkania 
zaczynały od przedstawienia się i in-
tegracji. Potem uczestnicy uczyli się 
piosenki pt. „Super Kot”, a następnie 
rozwiązywali krzyżówkę, w której 

hasła stanowiły imiona trzebnic-
kich kotów. Następnie dzieci robiły 
piękne, kolorowe podkładki pod 
kubki z filcu w dwóch wariantach: 
kota i myszki. Podczas krótkiej 
przerwy był czas na poczęstunek 
– pyszne drożdżówki, a w Tłusty 
Czwartek smakowite pączki. Gdy 
dzieci nabrały sił, przyszedł czas na 

zabawy przygotowane przez wolon-
tariuszy. Były to zawody drużynowe 
o figurkę kota, przeciąganie liny, gra 
w „Psy i koty” oraz zwierzęce „Me-
mory”. Na koniec dzieci zatańczy-
ły przebojowy taniec Sida z Epoki 
Lodowcowej oraz „Choco-choco”. 
W każdej miejscowości panowała 
niesamowita, rodzinna atmosfera, 

a dzieci bardzo chętnie wykorzy-
stywały swoją znajomość języków 
i uczyły wolontariuszy języka pol-
skiego. Do niektórych miejscowości 
zawitał także Super Kot, sprawiając 
dzieciom ogromną niespodziankę. 
Każdy chętnie przybijał z nim piąt-
ki. Było dużo radości i uśmiechu.

SOŁECTWA

▶ Był y gry, ręczne robótki, zawody i tańce. Wszyscy doskonale się bawili.

▶ A tak prezentują efekty swojej pracy.

▶ Każdy chciał mieć zdjęcie z Super Kotem. ▶ W programie ferii zimowych znalazły się bezpłatne seanse filmowe. 

▶ Ferie w sołectwa z pewnością nie był y nudne. Dzieci w wioskach tak że odwie -
dził Super Kot. 

▶ oprócz opowieści bajek o znanych futrzakach, dzieci uczestniczyły w zajęciach 
plastycznych.
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▶ Jedną z atrakcji turnieju była nauka latania zdalnie sterowanym helikopterem. ▶ Pasjonat modelarstwa Stefan Widurski odpowiadał na pytania uczestników i poma-
gał w budowaniu własnych modeli  latających.

W sobotę 25 lutego w Hali Spor-
towej przy ul. Kościelnej odbyły 
się Mistrzostwa Gminy Trzebni-
ca w Tenisie Stołowym. W tym 
roku zawody cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Łącznie wzię-
ło udział ponad 30 uczestników 
i uczestniczek z terenu gminy, 
którzy rywalizowali w sześciu 

kategoriach wiekowych. Mi-
strzostwa rozpoczęły się o godz. 
16.00. Emocjonujące pojedynki 
stoczono na sześciu stołach do 
tenisa stołowego. Poziom gry był 
wysoki, a rywalizacja zacięta. 
Ciekawe pojedynki toczyły się we 
wszystkich kategoriach, szcze-
gólnie jednak w grupie dziewcząt 

oraz seniorów. Po rozgrywkach 
zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody. Organi-
zatorami mistrzostw była Gmina 
Trzebnica we współpracy z Miej-
sko-Gminnym Zrzeszeniem LZS 
oraz Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu.

[mc]  

Turniej modelarski

Turniej Tenisa Stołowego
DZiEWcZĘtA

1. Aleksandra Lisowska - cerekwica

2. sylwia Białek - cerekwica

3. jagoda siemiątkowska - trzebnica

4. Alicja Lisowska - cerekwica

5. Ewa woźniak – Malczów

KADEt

1. jakub Pancerz – trzebnica

2. Michał treliński - cerekwica

3. sebastian grzybowski - trzebnica

4. daniel szwarc – trzebnica

5. Michał Śmichowicz - trzebnica

MŁoDZiK

1. Piotr Białek - cerekwica

2. Maciej Pilip - trzebnica

3. Krystian treliński - cerekwica

4. Franek Misterka – Ligota trzebnicka

5. Piotr Koła – Ligota trzebnicka

6. Aleksander Przysiężny – skarszyn

7. Miłosz Śmichowicz - trzebnica

8. wiktor Przysiężny - skarszyn

JuNioR

1. Michał Kochmański - cerekwica

2. Kacper Franczak - cerekwica

3. Radek Fabrykowski – cerekwica

SENioR

1. tomasz sobkowiak – trzebnica

2. Andrzej chabiński - trzebnica

3. Maciek Białek - cerekwica

4. wojciech stański - trzebnica

5. janusz Pancerz - trzebnica

6. Mirosław Aniołek - trzebnica

7. Maciek gołębiewski - trzebnica

8. Krzysztof Lisowski - cerekwica

9. stawiński Piotr - trzebnica

10. Bartosz Przysiężny - skarszyn

11. Ryszard Mszyca – trzebnica

SENioR StARSZY

1. Mirosław Aniołek – trzebnica

2. janusz Pancerz – trzebnica

3. Maciek gołębiewski – trzebnica

4. Piotr stański – trzebnica

5. Ryszard Mszyca - trzebnica

 Wśród licznych atrakcji przy-
gotowanych tego dnia dla naj-
młodszych mieszkańców miasta 
znalazła się m.in. nauka latania 
helikopterem zdalnie sterowa-
nym, pokazy modeli halowych 
i pogadanka o modelarstwie.
Wszyscy zainteresowani mo-
gli spróbować swoich zdolności 

w sterowaniu modelem helikop-
tera oraz poćwiczyć umiejętność 
puszczania piankowych samolo-
tów. Dzieci z pomocą starszych 
kolegów modelarzy mogły stwo-
rzyć swój własny mały model 
samolotu. Kto nie chciał „latać”, 
mógł jeździć, bowiem do Hali 
Sportowej można było przynieść 

własne zdalnie sterowane pojaz-
dy. Największą atrakcją, która 
dostarczyła wielu wrażeń i emo-
cji, był pokaz modeli halowych.
 – Było naprawdę fajnie! Naj-
bardziej podobał mi się pokaz 
modeli halowych. Próbowałem 
też polatać helikopterem zdalnie 
sterowanym i samodzielnie zło-
żyłem model samolotu – mówił 
Kuba, 8-letni uczestnik turnieju.
 Na liczne pytania dzieci doty-
czące modelarstwa odpowiadał 
Stefan Widurski, pasjonat i wła-
ściciel niezwykłej kolekcji mo-
deli samolotów, który w Gmin-
nym Centrum Kultury prowadzi 
warsztaty.

[em]

W sobotę 11 lutego, z okazji rozpoczęcia ferii zi-
mowych, w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 
odbył się II Turniej Modelarski. Jego celem była 
popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zainte-
resowań modelarskich. Organizatorem wyda-
rzenia była Gmina Trzebnica.

▶ Dzieci chętnie ćwiczyły puszczanie piankowych samolotów, 
a przy tym świetnie się bawiły.
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 Najmłodsi, pięcioletni zawod-
nicy rozpoczęli rodzinne zma-
gania i wystartowali na dystan-
sie 12,5 m. W kategorii „Rybki 
Nemo” nie mieli sobie równych 
Ignaś Kocik i Karol Lenart. 
Warto wspomnieć, że chłopcy 
od września uczęszczają na za-
jęcia nauki pływania. W drugiej 
konkurencji płynęły „Koniki” 
– młodsze dziewczynki. Tu bez-
konkurencyjna okazała się Alek-
sandra Kochańska. Kolejną kate-
gorią były „Orki”. Ze względu na 
rozbieżność wiekową zawodni-
ków, podzielono ją na dwie gru-
py: „Orki młodsze” i „starsze”. 
Pierwszą z nich wygrała Oliwia 

Zielińska, a drugą Sabina Czapor. 
„Delfiny” to kategoria, w której 
zmierzyły się kobiety. Spośród 
wszystkich startujących pań naj-
lepsza okazała się Karolina Kem-
piszak z czasem 00:19:62, drugie 
miejsce zajęła Kornela Gorczyca, 
a trzecie Magdalena Kocik.
 W kolejnym bloku do rywali-
zacji stanęli mężczyźni. W kate-
goriach: „Foki” – wygrał Karol 
Kocik, „Okonie” – Karol Krze-
kotowski, a w „Rekinach” – An-
drzej Osadczuk, który z czasem 
00:15:72 pokonał Zbigniewa Cza-
pora i Piotra Krzekotowskiego.
 Ostatnią konkurencją, na któ-
rą wszyscy z niecierpliwością 

czekali, była Sztafeta Rodzinna, 
w której zmierzyło się 9 rodzin.
 Rywalizacja rodzin w sztafecie 
była bardzo wyrównana, a koń-
cowy wynik zaskakujący. Sztafe-
tę wygrała Karolina Kempiszak 
wraz z synami (czas: 01:04,01). 
Tuż za nimi przypłynął Piotr 
Krzekotowski z synami (czas: 
01:04,15), a na trzecim miejscu 
uplasowali się Zbigniew Czapor 
z córką i synem (czas: 01:04:50). 
Po zakończonej rywalizacji przy-
szedł czas na dekorację zwycięz-
ców i nagrody. Każde miejsce na 
podium nagrodzone zostało me-
dalem i dyplomem. Trzy najlep-
sze rodziny dodatkowo zdobyły 

puchar i nagrodę ufundowaną 
przez burmistrza Marka Długo-
zimę.
 – Cieszę się bardzo, że wyda-
rzenie jakim są Rodzinne Zawo-
dy Pływackie, co roku gromadzi 
prawdziwych pasjonatów spę-
dzania aktywnie czasu w wodzie. 
To piękne, że rodziny potrafią się 
integrować, mobilizować i wspie-
rać nie zapominając o duchu 
sportowej rywalizacji. Obserwu-
jąc jak obiekt ten jest chętnie od-
wiedzany, jaką ma bogatą ofertę 
skierowaną zarówno do najmłod-
szych m.in. nauka pływania czy 
organizacja urodzin na basenie, 
jak i do starszych tj. liczne kur-

sy i doskonalenie pływania czy 
możliwość skorzystania z sau-
ny, utwierdzam się w przekona-
niu, że decyzja, jaką podjąłem 
o utworzeniu Gminnego Parku 
Wodnego TRZEBNICA- ZDRÓJ 
była słuszna – mówi burmistrz. – 
Przypomnę, że Gmina Trzebnica 
wspiera Gminny Klub Pływacki 7 
Zdrój Trzebnica działający przy 
trzebnickim aquaparku, którego 
członkowie startują w licznych 
zawodach pływackich zajmując 
czołowe miejsca, a także istnie-
jący od początku basenu – Klub 
Hokeja Podwodnego Trzebnicka 
Hydra – dodaje.

[em]

IV Rodzinne Zawody Pływackie
Radosna atmosfera, 
wspaniał y  dopin g 
i zacięta rywalizacja 
towarzyszyły IV Ro-
dzinnym Zawodom 
Pływackim o Nagro-
dę Burmistrza Marka 
Długozimy. 11 lutego 
w Gminnym Parku 
Wodnym TRZEBNICA
-ZDRÓJ zmierzyli się 
członkowie rodzin, bli-
sko 30 osób, które po-
dzielono na kategorie 
względem wieku i płci.

▶ Pamiątkowe zdjęcie uczestników iV Rodzinnych Zawodów Pływackich.
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Turniej futbolu halowego

 Zawody rozpoczęły się o godz. 
9.00. Tego dnia hala sportowa 
w szkole w Ujeźdźcu Wielkim wy-
pełniła się po brzegi, a to za spra-
wą kibiców, którzy licznie przy-
byli dopingować swoją ulubioną 
drużynę. Nad przebiegiem tur-
nieju i rozgrywek czuwało dwóch 
sędziów. W tym roku pierwsze 
miejsce i Puchar Burmistrza Gmi-
ny Trzebnica zdobyła drużyna 
z Kuźniczyska, która po emocjo-
nującej grze pokonała 3:2 piłkarzy 
z Ujeźdźca Małego (I drużyna). 
Trzecie miejsce zajęła drużyna 
z Biedaszkowa Wielkiego. Jak co 
roku podczas rozgrywek sędzio-
wie wybrali najlepszego piłkarza 
i najlepszego bramkarza zawodów. 
Najlepszym zawodnikiem turnie-

ju został Wiesław Nita, natomiast 
najlepszym bramkarzem Paweł 
Przybyłka. Choć emocji nie brako-
wało, zawody przebiegały w przy-
jaznej i rodzinnej atmosferze.  
 Na zakończenie zwycięzcy oraz 
uczestnicy XI turnieju futbolu ha-
lowego otrzymali puchary oraz 
pamiątkowe dyplomy, które ufun-
dował burmistrz Marek Długozi-
ma. Nagrody wręczyli dyrektor Ze-
społu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim 
Mariusz Szkaradziński oraz radny 
Rady Miejskiej Andrzej Janik. 
 Podziękowania dla burmistrza 
Marka Długozimy za wsparcie 
i pomoc w organizacji turnieju. 
Należą się one także gospodarzo-
wi wydarzenia Mariuszowi Szka-
radzińskiemu za to, że czuwał 

nad przebiegiem turnieju, a także 
paniom: Barbarze Janik, Renacie 
Samulskiej oraz Beacie Szczepań-
skiej, które zabezpieczały orga-
nizację zawodów. Podziękowania 
również Radnemu Rady Miejskiej  
panu Andrzejowi Janikowi, który 
jest inicjatorem halowego turnieju 
piłki nożnej.

1. miejsce Kuźniczysko
2. miejsce Ujeździec Mały I
3. miejsce Biedaszków Wielki

Wyniki poszczególnych spotkań 
przedstawia tabela.

W niedzielę 12 lutego w Zespole Szkół w Ujeźdź-
cu Wielkim odbył się XI Halowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Trzebni-
ca. Do rozgrywek przystąpiło osiem drużyn 
z okolicznych miejscowości: Komorowa, Szczyt-
kowic, Ujeźdźca Wielkiego, Kuźniczyska, Bie-
daszkowa Wielkiego, Koniowa oraz Ujeźdźca 
Małego. Po zaciętej walce zwycięzcami turnieju 
została drużyna z Kuźniczyska.

WYNiKi
1. KUźNiczysKo – UjEździEc MAły ii 4:1

2. KUźNiczysKo – BiEdAszKÓw wiELKi 5:1

3. KoMoRowo – szczytKowicE 0:8

4. KUźNiczysKo – KoNiowo 7:0

5. UjEździEc wiELKi – UjEździEc MAły i 3:3

6. BiEdAszKÓw wiELKi – KoNiowo 4:2

7. UjEździEc wiELKi – szczytKowicE 5:5

8. KoMoRowo – UjEździEc MAły i 2:8

9. UjEździEc MAły ii – KoNiowo 3:4

10. szczytKowicE – UjEździEc MAły i 3:6

11. KoMoRowo – UjEździEc wiELKi 1:9

12. UjEździEc MAły ii – BiEdAszKÓw wiELKi 1:5
MEcz 
o 3 i 4 

MiEjscE
UjEździEc wiELKi – BiEdAszKÓw wiELKi 2:5

MEcz 
o 1 i 2 

MiEjscE
KUźNiczysKo – UjEździEc MAły i 3:2

 Już po feriach, ale dzieciaki ze 
świetlicy opiekuńczo-wychowaw-
czej w Kuźniczysku jeszcze długo  
będą je wspominać. Jak co roku, 
dzięki Panu Burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie, dzieci spędziły 
zimową przerwę w wyjątkowy spo-
sób.
 W tym roku skorzystali z uro-
ków i atrakcji pięknego Wrocła-
wia. Dwukrotnie udali się do 
kina i kręgielni w Sky Tower, łą-
cząc rozwijanie pasji sportowych 
z zamiłowaniem do dobrego filmu. 
Część z nich była po raz pierwszy 
w takim miejscu. Na początek po-
znawali zasady gry w bowling. Po 
wstępnym opanowaniu podstawo-
wych umiejętności, przystąpili do 

gry. Maksymalna liczba punktów 
możliwych do zdobycia w jednej 
grze to 300. Tym razem jeszcze nie 
udało się tego dokonać nikomu, ale  
wszystko przed nimi 
 Po zmaganiach sportowych wy-
chowankowie świetlicy odpoczy-
wali podczas seansów filmowych, 
a już uwieńczeniem i zupełnym 
dopełnieniem udanego wyjazdu 
była oczywiście wizyta w ulubionej 
restauracji.
 Dzięki dofinansowaniu dzie-
ci spędziły ferie atrakcyjnie i ak-
tywnie. Wychowankowie, rodzice 
i opiekunowie serdecznie dziękują 
panu Burmistrzowi za wsparcie 
świetlicy.

Udane ferie   Kuźniczysko

Policja w szkole w Ujeźdźcu Wlk.

 2 marca do szkoły w Ujeźdźcu 
Wielkim przyjechała policja: sierż. 
Michał Belcarz i asp. Krzysztof Jaś-
kiewicz z Ruchu Drogowego oraz 
st. insp. Anna Cisak ze Straży Miej-
skiej.
 W klasach 0a i 0b przeprowadzi-
li zajęcia pt. „Bezpieczne porusza-
nie się po drodze”, podczas których 
wyjaśnili szczegółowo, jakimi za-
sadami należy kierować się w czasie 
bezpiecznego przechodzenia przez 
ulicę oraz jak poruszać się po szo-
sach pozbawionych chodnika.
 Następnie udali się do punktu 

przedszkolnego, w którym poru-
szyli temat: „Policjant – mój przyja-
ciel”. Przedstawili postać policjanta 
jako zawsze pomocnego stróża pra-
wa, dbającego o bezpieczeństwo.
 W obydwu spotkaniach dzieci 
bardzo żywiołowo uczestniczyły 
w zajęciach, chętnie demonstrowa-
ły i chwaliły się już zdobytą wiedzą 
na ten temat. W nagrodę wszyscy 
otrzymali wesołe upominki - od-
blaskowe „bezpieczne breloczki”, 
które sprawiły maluchom wiele ra-
dości.
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Żywa lekcja miłosierdzia

Konkursu wiedzy o unii europejskiej

Karnawałowa noc w szkole   SP Boleścin

11 lutego obchodzony jest Świa-
towy Dzień Chorego. By godnie 
uczcić to święto, 14 wolontariuszy 
Szkolnego Koła Caritas pod opie-
ką katechetki Ewy Dudek, od-
wiedziło pacjentów w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym dla Do-
rosłych p.w. Św. Jadwigi w Trzeb-
nicy. Wolontariuszom ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 towarzyszyli 
państwo Agnieszka i Eryk Kra-
skowie. 
 Uczniowie zaprezentowa-
li montaż słowno-muzyczny, 
przedstawili historię Światowe-
go Dnia Chorego oraz papieskie 
przesłanie na ten dzień. Chorzy 
mogli wysłuchać słów Jana Pawła 
II, inicjatora tego święta, poezji 

ks. Jana Twardowskiego oraz  in-
nych wierszy pełnych optymizmu 
i humoru. Były one przeplatane 
muzyką z płyt oraz utworami 
zagranymi przez Jana Sadowni-
ka na saksofonie, Julię Krych na 
wiolonczeli, Jakuba Woźniaka na 
gitarze. 
 Na zakończenie spotkania wo-
lontariusze poczęstowali chorych 
upieczonymi przez siebie  ba-
beczkami i wręczyli samodzielnie 
przygotowane laurki. Św. Jadwi-
ga jest patronką Caritas, dlatego  
każdy chory otrzymał także ob-
razek ze św. Jadwigą, zawierający 
modlitwę za chorych. Uczniowie 
zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami, słowami podziękowań  

i uśmiechami chorych. Wolon-
tariusze odwiedzili też sale ob-
łożnie chorych, aby im również 
przekazać laurki i słodkości. Na 
koniec spotkania udaliśmy się 

do kaplicy, aby pomodlić się za  
wszystkich chorych przebywają-
cych w Centrum św. Jadwigi.
Była to wzruszająca wizyta za-
równo dla chorych, jak i dla nas, 

żywa lekcja miłosierdzia, której 
wciąż uczymy się od naszej pa-
tronki, św. Jadwigi Śląskiej. 

Ewa Dudek, 
opiekun Szkolnego Koła Caritas

 1 marca uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Trzebnicy 
wzięli udział w etapie szkolnym 
Powiatowego Konkursu Wiedzy 
o Unii Europejskiej „Jestem Po-
lakiem i Europejczykiem”. Celem 
konkursu było zainteresowanie 
uczniów sprawami dotyczącymi 
integracji europejskiej oraz roz-
wijanie wiedzy na temat historii 
i współczesności Unii Europej-
skiej. 
 Uczestnicy przygotowywali się 
do konkursu indywidualnie lub 
w trakcie specjalnie zorganizo-
wanych przez nauczycieli zajęć. 
Każdy uczeń wcześniej otrzymał 
zagadnienia dotyczące tematyki 
konkursu, wykaz niezbędnej li-

teratury, jak i pomocne w nauce 
przykładowe zadania konkur-
sowe. Etap szkolny składał się 
z 30 zadań: 20 zamkniętych i 10 
otwartych. Na rozwiązanie testu 
konkursowego uczestnicy mieli 
50 minut. 
 Miło nam poinformować, że 
zwycięską trójką uczniów są: 
Grzegorz Pakuła IV b – 95 % 
Michał Piotrowski IV c – 86 % 
Melchior Woźniak IV c – 83% 
 Dziękuję wszystkim uczestni-
kom za udział i zaangażowanie, 
a laureatom gratuluję sukcesu 
i życzę powodzenia w konkursie 
na szczeblu powiatowym w Szko-
le Podstawowej w Urazie!

Aleksandra Warchulska

 Tegoroczne ferie zimowe 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Boleścinie rozpoczęli zabawą 
karnawałowo-walentynkową. 
W poniedziałek 13 lutego wycho-
wankowie klas 4-6 spędzili niezwy-
kłą noc w szkole. Była to już kolejna 
taka impreza zorganizowana przez 
nauczycielki: Annę Leszczyńską
-Janik, Krystiana Żaka oraz Se-
werynę Janicką.  Na uczestników 
czekało wiele atrakcji. Uczniowie 
spędzili czas w atmosferze zabawy, 
tańców i konkursów. Zachwyca-

li swoim wyglądem, karnawało-
wymi kostiumami i kreacjami, 
zabawnymi fryzurami i makija-
żem.  Przedstawicielki Samorządu 
Uczniowskiego: Klaudia Chorzępa 
i Karolina Ankier wybrały królową 
i króla balu. Dodatkowo uczniowie 
przygotowali piękne kartki walen-
tynkowe, które niejednokrotnie 
stanowiły niespodziankę dla ob-
darowanych. Nie zabrakło również 
walentynek dla nauczycieli. Była 
też pizza i mnóstwo łakoci. Po po-
siłku odbył się nocny seans filmo-

wy, podczas którego wyświetlono 
film fantastyczno-komediowy pt. 
„Percy Jackson i Bogowie Olimpij-
scy”. Około godz. 2 w nocy wszyscy 
zajęli swoje miejsca na materacach, 
jednak – jak się okazało – wcale 
nie po to, by spać.  Śmiechom i po-
gaduchom nie było końca, dlatego 
pobudka o 8 rano była trudnym 
doświadczeniem. Wszyscy jednak 
zgodnie stwierdzili, że nie żałują 
ani jednej nieprzespanej minuty. 
To była wyjątkowa noc. 

 Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Trzebnicy od kilku lat 
bardzo chętnie biorą udział w cha-
rytatywnej akcji „Góra Grosza” 
organizowanej przez Towarzy-
stwo Nasz Dom. Do XVI edycji 
akcji przyłączyło się 11 000 szkół 
i przedszkoli z całej Polski. Polegała 
ona na zbieraniu drobnych monet, 
grosików, aby pomóc dzieciom 
wychowującym się poza własną 
rodziną oraz na dofinansowaniu 
rodzinnych domów dziecka. Akcja 
pozwoliła przybliżyć dzieciom ideę 

pomagania innym, czerpania rado-
ści z dzielenia się i pokazała, jaką 
siłę stanowić może niewielka po-
moc wielu ludzi i wspólne działanie 
na rzecz dzieci, które znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej. W XVI 
edycji akcji nasi uczniowie uzbie-
rali największą górę grosza w wo-
jewództwie dolnośląskim i jedno-
cześnie zajęli II miejsce w Polsce, 
w sumie udało im się uzbierać 5199 
zł 11 gr. Koordynatorem akcji była 
Pani Jolanta Szymczyk.
 9 lutego 2017 r. o godz. 10.00 

w obecności Dyrektora Szkoły, 
przedstawicieli Rady Rodziców, Sa-
morządu Uczniowskiego i uczniów 
z klas: 3a, 3b i 1c, odbyło się uroczy-
ste wręczenie dyplomu i nagrody 
pieniężnej dla szkoły w wysokości 
8000 zł. Nagrodę wręczyła przed-
stawicielka Towarzystwa Nasz 
Dom pani Hanna Jednaszewska. 
Uroczystą chwilę uświetniła klasa 
3a, która wraz z wychowawczynią 
p. Jolantą Straszak i p. Jolantą Ra-
inczuk przygotowała program ar-
tystyczny.

Góra grosza SP2
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Akcja charytatywna „POMÓŻMY ROZALII I JEJ RODZINIE”

Bal karnawałowy SP w Kuźniczysku!

O pierwszej pomocy w SP 2

W czwartek 2 lutego spłonął dom 
Rozalii – zaangażowanej harcer-
ki i wolontariuszki z Siemianic. 
Rozalka i jej rodzina w pożarze 
stracili wszystko. Z tego powodu 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
3 w Trzebnicy postanowili pomóc. 

Przez trzy dni sprzedawali cia-
sta, galaretki oraz pierniczki wa-
lentynkowe przygotowane przez 
uczniów klasy Va i Ve z wycho-
wawczyniami. Do akcji włączyli 
się także wolontariat szkolny oraz 
klasa IVb. Wspólnie udało im się 

uzbierać 1001 zł 12 groszy!
 ORGANIZATORZY AKCJI 
DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM ZA 
WSPARCIE!

Paulina Kolińska

 W dniu 08.02.2017r. najmłodsi 
uczniowie z klas 0-II bawili się na 
balu karnawałowym. Tego dnia na 
szkolnym korytarzu spotkać było 
można: księżniczki, wróżki, in-
dianki, pszczółki, policjantów, ry-
cerzy i wielu, wielu innych znako-
mitych „gości”. Stroje wszystkich 
dzieci były kolorowe i przepiękne. 
Nawet Panie wychowawczynie 
wczuły się w klimat dobrej zabawy 
i założyły kostiumy. Pani Anetka 
przebrała się za Indiankę, Pani 
Lidka zaprezentowała strój damy 

z dawnych lat, a Pani Magda wy-
stąpiła w roli czarnego kotka.
 Wszyscy uśmiechami na twa-
rzach spotkali się w sali gimna-
stycznej i zaczęła się wspólna 
zabawa. Podczas balu nie mogło 
zabraknąć oczywiście króla i kró-
lowej, dlatego w tym roku szkol-
nym po raz pierwszy ogłoszono 
konkurs na „Króla i Królową 
Balu”. Jak wiadomo „królowa jest 
zawsze tylko jedna”, ale w naszej 
szkole postanowiono zrobić wyją-
tek i z każdej klasy wyłoniono parę 

królewską.
•	 Król i Królowa z klasy 0 – 

Krzysztof Jurkowski i Nikola 
Adamczyk 

•	 Król i Królowa z klasy 1 –Michał 
Hamkało i Wiktoria Bujna

•	 Król i Królowa z klasy 2 – Piotr 
Chałubek i Antonia Piskorek

Po zabawie wszyscy udali się na 
„królewską ucztę”, czyli słodki po-
częstunek przygotowany przez 
ukochane Mamy.

 Wyrazy podziękowania wszyst-
kim rodzicom zaangażowanym 
w organizację balu składają wy-
chowawczynie:
Magdalena Jucha-Bobela, Aneta 
Pasternak, Lidia Kędziora

 W czwartek 9 lutego świetlicę 
„dzieci młodszych” Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Trzebnicy im. Le-
opolda Okulickiego „Niedźwiad-
ka”, odwiedził ratownik medyczny 
Piotr Pietrzyk, który zaprezento-
wał schemat udzielania pierwszej 
pomocy.
 Na początku mali uczestnicy 
warsztatów obejrzeli film ani-
mowany pokazujący zachowanie 
dzieci w momencie odnalezienia 
nieprzytomnego dziadka. Następ-

nie sanitariusz opowiedział o naj-
ważniejszych czynnościach, które 
należy wykonać w przypadku od-
nalezienia osoby nieprzytomnej. 
Każdy mógł przećwiczyć na fan-
tomie uciskanie klatki piersiowej 
oraz schemat wezwania pogotowia 
ratunkowego. Przedstawił rów-
nież działanie urządzenia AED, 
czyli automatycznego defibrylato-
ra zewnętrznego.
 Ponadto dzieci uczyły się uło-
żenia poszkodowanego w pozycji 

bezpiecznej ustalonej, a następnie 
przeszły do ćwiczeń.
 Dzieci z klasy I i II wraz z na-
uczycielką świetlicy Pauliną Kwak 
serdecznie dziękują ratownikowi 
medycznemu panu Piotrowi Pie-
trzykowi za odwiedziny i przeka-
zanie tak wielu ważnych informa-
cji na temat udzielania pierwszej 
pomocy.

Paulina Kwak

Karnawałowe szaleństwo w Masłowie 

 10 lutego w Szkole Podstawowej 
w Masłowie odbyła się zabawa kar-
nawałowa uczniów klas 0 - III. 
 Od rana na korytarzach pa-
nował gwar i niecodzienne oży-
wienie, gdyż w szkole pojawili się 
niezwykle oryginalni goście. Byli 
wśród nich żołnierze, superma-
ni, Kylo Ren, księżniczki, krako-
wianka, koty, motyle, biedronki, 
policjanci, piłkarze FC Barcelony, 
a nawet najbardziej znany repre-
zentant Polski – Robert Lewan-
dowski! Wszyscy przybyli na bal 
w wyśmienitych nastrojach, pełni 
energii i chęci do najróżniejszych 
pląsów i  swawoli. Na parkiecie 

w specjalnie na tę okazję przygoto-
wanej i przystrojonej sali nie zabra-
kło wesołych korowodów, tańców 
w parach,  z balonami, radosnych 
kółeczek, indywidualnych popisów 
tanecznych, a także licznych kon-
kurencji. Wybrano również króla 
i królową balu. Wszyscy zakończyli 
ten dzień w radosnych nastrojach 
i tanecznym krokiem przekroczyli 
próg ferii zimowych.
  Tydzień wcześniej odbyła 
się dyskoteka karnawałowa dla 
uczniów klas IV – VI. Im rów-
nież dopisywał świetny humor, co 
sprzyjało doskonałej zabawie.

Nie nudzimy się w czasie ferii

 Podczas ferii dzieci wraz z opie-
kunami ze świetlicy opiekuńczo
-wychowawczej przy Szkole Pod-
stawowej w Masłowie wybrali się 
na wycieczkę do Wrocławia. Na 
początek najmłodsi wychowan-
kowie placówki udali się do Parku 
Rozrywki Bobolandia, a następ-
nie do Cinema City na film pt. 
„Ostatni smok świata”. Po seansie 
były odwiedziny w McDonaldzie. 

Starsze dzieci natomiast bawiły 
się w kręgielni Sky Tower. Po grze 
w kręgle przyszedł czas   na wizy-
tę w KFC. Na koniec zrelaksowali, 
oglądając film pt. Sing.
 W imieniu rodziców, uczniów 
i wychowawców składamy Panu 
Burmistrzowi Markowi Długozi-
mie serdeczne podziękowania za 
wsparcie i życzliwość w sfinanso-
waniu przejazdu do Wrocławia. 
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 Każdego roku podczas ferii zi-
mowych nauczycielki organizują 
spotkanie absolwentów. Tym ra-
zem przedszkole odwiedziły dzie-
ci z grupy IX, rocznik 2015/2016. 
Celem spotkania było zacieśnie-
nie więzi z absolwentami przed-
szkola i ich rodzicami.
 Na zaproszenie nauczycie-
lek  pani Małgorzaty Piekarskiej 
oraz pani Katarzyny Stępień, do 
przedszkola przybyli byli wy-
chowankowie (obecnie pierw-
szoklasiści). Wszyscy z rado-
ścią przyjęli zaproszenie swoich 
przedszkolnych wychowawczyń 
i przejęci znów przekraczali pro-
gi placówki. 
 Absolwenci chętnie wspomi-

nali czas spędzony w przedszkolu, 
opowiedzieli też o swoich nowych 
doświadczeniach szkolnych, no-
wych przyjaźniach i pierwszych 
szkolnych sukcesach. Nauczy-
cielki przygotowały mnóstwo 
zabaw i konkursów, nie zabrakło 
wspólnych tańców przy muzy-
ce. Czas bardzo szybko upłynął 
w atmosferze radości i wzajemnej 
życzliwości. Spotkanie zakończył 
słodki poczęstunek przygotowa-
ny przez nauczycielki.
 Pierwszoklasiści gorąco po-
dziękowali za zaproszenie i wy-
konali dla swoich przedszkolnych 
pań piękne rysunki. Zapewnili 
również, że znów odwiedzą uko-
chane przedszkole. 

 Bardzo się cieszymy, że nasi 
wychowankowie chętnie od-
wiedzają naszą placówkę i miło 

wspominają spędzony tu czas. 
Wszystkim dawnym podopiecz-
nym życzymy samych sukcesów 

w szkole oraz zapraszamy na ko-
lejne spotkania!

[J.B.]

 W ramach Światowego Dnia 
Kota w naszej placówce został 
ogłoszony konkurs plastyczny pt. 
„Koty, koteczki”. Koordynatorem 
konkursu była Małgorzata Pie-
karska, która zaprosiła do udziału 
dzieci wraz z rodzicami. Celem 
konkursu było rozwijanie umie-
jętności wyrażania myśli i uczuć 
w formie plastycznej, kształtowa-
nie postaw proekologicznych oraz 
wzmacnianie roli rodziny w życiu 
dziecka poprzez wspólne działania. 
1 marca Komisja w składzie: dy-
rektor Agnieszka Paleczek-Oświę-
cimska, nauczycielki: koordynator 
Małgorzata Piekarska oraz Alina 
Nowakowska i przedstawicielka 
rodziców Adrianna Kogut po dłu-

gich i mozolnych naradach wybra-
ła laureatów. Decyzja była bardzo 
trudna, gdyż na konkurs wpłynęło 
ponad 40 pięknych prac.
  - ZUZANNA JASKUŁOW-
SKA i JAKUB BORYS, II miejsce - 
MARCELINA BORECKA i MAJA 
KOGUT, III miejsce - MAJA BA-
RANOWSKA i WERONIKA 
ŁYSOŃ. Oprócz tego Komisja 
przyznała wyróżnienia dla: Filipa 
Barchana, Jagody Dzik, Igora Fajk-
sa, Gabrysi Fąfary, Mai Góry,  Mai 
Janusiewicz, Miłosza Jaworowskie-
go, Mai Kaput, Kajetana Konopac-
kiego, Poli Kopij, Toli Lorek, Hani 
Pawlak, Janiny Skraburskiej, Ma-
rysi Stanisz, Poli Wabnic.
 Uczestnicy konkursu otrzymali 

nagrody książkowe, słodkie upo-
minki oraz pamiątkowe dyplomy. 
Prace można podziwiać na wysta-
wie w budynku C, a już wkrótce 

będą one wystawione w Urzędzie 
Miejskim. 
 Organizatorzy konkursu gorąco 
dziękują wszystkim uczestnikom 

za przygotowanie pięknych, pomy-
słowych i oryginalnych prac oraz 
gratulują zwycięzcom. 

Justyna Bartosik

 Dnia 9 lutego w auli Gminnej 
Szkoły Muzycznej w Trzebnicy 
odbył się pierwszy w historii szko-
ły Bal Karnawałowy. Bal zorga-
nizowali członkowie Samorządu 
Uczniowskiego wraz z opiekunką 
Beatą Krzenciessą. 
 Aula zamieniła się w pięknie 
udekorowaną salę balową, w głębi 
której stanął szwedzki stół z prze-
kąskami i napojami. Imprezę wspa-
niale poprowadził Romuald Re-
dzicki, który przywiózł ze sobą 
profesjonalny sprzęt, kolorowe 
światła i urządzenia do robienia 
dymu.
 Dobra muzyka zachęcała 
do tańca. Nie dało się usiedzieć 
w miejscu, nawet dyrektor szkoły 
Anna Szpil i nauczycielka gry na 

fortepianie Sonia Markiewicz we-
soło ruszały się w rytm Kaczuch. 
Na parkiecie pojawiły się kolorowe 
postacie: księżniczki, wróżki, pira-
ci, kwiatuszki. Rozpoznać dzieci 
było trudno! Podczas balu  prze-
wodnicząca Rady Rodziców Joan-
na Kasperska prowadziła gry, zaba-
wy i konkursy. Dzieci z przejęciem 
obserwowały zmagania nauczycieli 
w konkurencji „Jaka to melodia”. 
Ponadto trzyosobowa komisja na-
uczycielska wybrała króla i królową 
balu.
 Kiedy czas zabawy dobiegł koń-
ca uczniowie z żalem opuszczali 
aulę. Bal karnawałowy umożliwił  
uczniom, rodzicom i wychowaw-
com spędzenie czasu w miłej at-
mosferze.

Dyrektor szkoły dziękuje pani 
Elżbiecie Miś, pani Joannie Ka-
sperskiej, panu Romualdowi Re-
dzickiemu za zaangażowanie 

w organizację tego wydarzenia. 
Podziękowania składa także dzie-
ciom i rodzicom za zaangażowanie 
w przygotowanie pięknych stro-

jów balowych. Z pewnością to nie 
ostatni bal karnawałowy w Szkole 
Muzycznej.

 W dniu 24 lutego od godz.16.00 
w  Świetlicy  Wiejskiej w Domano-
wicach, Sołtys wraz z Radą Sołec-
ką  oraz rodzicami zorganizowali 
zabawę karnawałową dla  dzieci 
z okazji kończących się ferii zimo-
wych. Był to dzień niecierpliwie  
oczekiwany przez najmłodszych 
mieszkańców wsi. Tego dnia świe-
tlica zamieniła się w salę balową. 
Dzięki pomocy rodziców oraz 
Jadwigi Skocz i Katarzyny Kulpy, 
które również sprawowały opiekę 
nad dziećmi w okresie ferii, sala 
została przyozdobiona różnokolo-
rowymi balonami  i serpentynami. 
Zjawiskowy wygląd wprowadził 

wszystkich w wesoły nastrój i za-
chęcił do wspólnej zabawy. Impre-
za była urozmaicona ciekawymi 
konkursami, a zwycięscy byli na-
gradzani słodyczami. Nie zabra-
kło także słodkiego poczęstunku 
i napoi. Wszyscy przy dźwiękach 
muzyki bawili się  wyśmienicie!
 Bal był również okazją do in-
tegracji i pokazania dzieciom, iż 
różnica wiekowa nie przeszkadza 
we wspólnej zabawie.
 Niestety radosna zabawa w koń-
cu musiała się skończyć. Po godz. 
20.00 zadowoleni i pełni wrażeń 
uczestnicy imprezy wrócili do 
swoich domów.                                   ZM

Spotkanie absolwentów przedszkole nr 2

Bal karnawałowy w Szkole Muzycznej

Zabawa karnawałowa  w Domanowicach

Konkurs plastyczny w Przedszkolu nr 2
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INFOR MAT OR 
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU

M A R Z E c
kulTuRa
KONTAKT I GODZINY PRACY: GCKiS ul. Prusicka 12 / tel. 71 312 09 47
poniedziałek – piątek / 7:30-20:00, soboty / 10:00-18:00

artkawiarnia – Miejsce dla ciebie! 
pon. - wt. 12:00 – 20:00, środa nieczynne, czw. 12:00 – 20:00, pt. –niedz. 12:00 – 22:00
Organizujemy urodziny dla dzieci w Art Kawiarni! 
Szczegóły: 724-574-580
wydaRzenia kulTuRalne:
11 marca / 20:00 / Koncert NO PESOS / Art Kawiarnia
17-19 marca / Owocowy Zawrót Głowy / C.H. Marino 
18 marca / Jam session / Art Kawiarnia
21 marca / Powitanie Wiosny / Rynek – deptak 
23 marca / Kabaret Hrabi / Sala Widowiskowa
24 marca / Koncert poezji śpiewanej / Art Kawiarnia

kino polonia 3d
KONTAKT I GODZINY PRACY, GCKiS ul. Prusicka 12 / tel. 71 312 12 43, 71 312 09 47 
kasy kina / piątek – wtorek / od 14:00 - zamykamy 15 minut po rozpo-

częciu ostatniego seansu
cENNiK - bilet normalny 18 zł / ulgowy 14 zł / Rodzina 3+ 50% zniżki 

/ więcej na stronie
REPERtuAR – bieżący tydzień na plakacie / kolejny na stronie gckis.

trzebnica.pl
każda sobota / 12:00 / Kino Juniora / wstęp wolny
tanie wtorki / bilety norm. 14 zł, ulg. 9 zł
fanpage Kina Polonia 3D: facebook.com/kinopolonia3dtrzebnica
13 marca / 18:00 / DKF / „Teraz i zawsze” / spotkanie z reżyserem Ar-

turem Pilarczykiem 

wysTawy
do 15 marca  / „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym“ / wystawa z biogra-

mami Żołnierzy Wyklętych w ramach ogólnopolskiej akcji 
Namioty Żołnierzy Wyklętych / Galeria Parter 

do 30 marca / Kot w mieście / podopieczni Pracowni Malarstwa / Sala 
Kameralna 

do 30 marca / Kocie ścieżki / prace dzieci wykonane podczas ferii zimo-
wych / Galeria Parter

1 marca – 15 maja / Jan Skarżyński / ASP Kraków / „Implozja” / Galeria 
Poddasze 

1 marca – 15 maja / Krzysztof Hejmej /  „IKONA” , „Wydany” / wystawa 
malarstwa / Galeria Poddasze 

1 marca  – 15 maja / Katarzyna Belska / „Ściana” / performance / Galeria 
Poddasze 

1 marca – 1 maja / Noc w Trzebnicy / Katarzyna Belska / rysunek / Ga-
leria Parter

8 marca – 8 maja / Od Himalajów po Antarktydę / Ryszard Marcjoniak 
/ fotografia / Sala im. Feliksa Mułki

spoRT
W ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+ serdecznie zapraszamy 
do nieodpłatnego korzystania    (2 godz. tygodniowo) z Hali Sportowej 
przy ul. Kościelnej 9. Chętnych prosimy o rezerwację z tygodniowym 
wyprzedzeniem. Dostępne terminy i godziny, a także rezerwacja pod 
numerem  tel. 71/ 312 11 71.
KONTAKT I GODZINY PRACY: Hala Sportowa ul. Kościelna 9 / tel. 71 312 11 71
poniedziałek – piątek / 7:30 – 15:30

wydaRzenia spoRTowe
15 marca/ 10:00-12:30/ Liga piłki nożnej przedszkolaków / hala 

sportowa
19 marca /10:45/Leśne Przedbiegi / Las Bukowy

Godziny oTwaRCia obiekTÓw spoRTowyCh:

Stadion Miejski FAiR PLAY ARENA i bieżnia dla biegaczy na Stadionie 
poniedziałek – piątek / 8.00-20.00, sobota / 12:00-18:00, niedziela / 
nieczynny poza godzinami meczy
Kompleks Boisk orlik ul. oleśnicka 
poniedziałek - piątek / 12:00-20:00, sobota – niedziela / 12:00-18:00

biblioTeka
KONTAKT I GODZINY PRACY: Ratusz / parter / 669 767 871
poniedziałek / 10:00 – 17:00, wtorek / 9:00 – 16:00, środa prace we-
wnętrzne, czwartek / 11:00 – 18:00, piątek / 9:00 – 16:00
każdy czwartek / 16:30 / W 80 pomyslow dookoła biblioteki / 

Rynek-Ratusz
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Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście do Redak-
cji Panoramy Trzebnickiej, wezmą udział w losowaniu:
• 50 zł ufundowane przez GCKiS (do odbioru: ul. Prusicka 12),
• karta podarunkowa o wartości 50 zł + zabawka (realizacja karty Baby 

MaXX w salonie w Psarach i w Parku Handlowym Bielany).

Rozwiązanie  z numeru 4 (111)
NAgRody za rozwiązanie  krzyżówki otrzymuje:  Franciszka Woźniak
hasło:  Nowa Gwinea na Pacyfiku

WROCŁAW 
PSARY, PARK HANDLOWY BIELANY

713 888 477

50 zł

baby-maxx.pl

TRZEBNICA    UL. PRUSICKA 12

50zł
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48 ROCZNICA ŚLUBU

Jadwigi i Jerzego
 Mroziñskich

KOCHANI RODZICE! Życzymy Wam, 
aby płomień Waszej miłości nigdy nie słabnął

abyście dalej szli przez życie, trzymając się mocno za ręce…
Zawsze uśmiechnięci…

Zawsze razem ..
Zawsze pewni swoich uczuć..
W zdrowiu i zadowoleniu,

Niechaj los Wam sprzyja, niosąc powodzenie.

Życzenia składają dzieci:
Dorota i Kaziu, Gośka i Jarek, Wojtek i Beata

oraz wnuczki:
Malwina, Zuzia, Oliwia, Karolina 

i Beata.

Drogiemu trenerowi

Władysławowi Ziębie
nauczycielowi i wychowawcy, 

który kształtował nasze charaktery w myśl hasła
„Przegrywaj bez urazy, zwyciężaj bez pychy”, 

zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym
z okazji 80-tych urodzin

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, 
wszelkiej pomyślności, by zawsze stawiał 

czoła przeciwnościom losu, 
a zapałem i entuzjazmem nadal zarażał innych…

składają:
Zawodniczki klubu MKS „Gaudia”Trzebnica, 

wychowankowie i podopieczni 
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 W środę 15 lutego odbył się 
zimowy rajd pieszy połączony 
z dokarmianiem dzikich zwierząt. 
W rajdzie uczestniczyło 12 uczniów 
(z 6 klasy Szkoły Podstawowej 
i z klas I-III gimnazjum) oraz czte-
rech opiekunów. Wszyscy dzielnie 
przeszli prawie 15 km po oblodzo-
nej drodze (drogi leśne okolic Brze-
zia). Warto wspomnieć, że warunki 
były trudne. Spośród wszystkich 
uczestników tylko dwie osoby nie 
ucierpiały w skutek upadku. Rekor-
dzista zaliczył ich aż 22, jednak nie 
odniósł żadnych obrażeń. Po dro-
dze uczniowie wieszali na drzewach 
przygotowane wcześniej kawałki 

słoniny dla ptaków, a także pozosta-
wiali w paśnikach kukurydzę, zbo-
że i siano. W międzyczasie wszyscy 
mieli okazję zobaczyć, prawdopo-
dobnie, najstarszy w tych okolicach 
dąb). Chwila ta została uwieczniona 
na grupowym zdjęciu. W drugiej 
części rajdu wszyscy odpoczęli przy 

ognisku, które pomogli zorgani-
zować rodzice jednego z uczniów. 
Dzieci piekły kiełbaski, rozmawiały 
i nabierały sił na dalszą wędrówkę. 
Koniec rajdu okazał się dla wszyst-
kich nie lada wyzwaniem. Kilku 
uczniów inicjując swoim pomysłem 
rzucanie się śnieżkami, pociągnęło 

za sobą całą grupę, łącznie z opie-
kunami. W konsekwencji rozegrała 
się prawdziwa „śnieżna bitwa”. Po 
prawie pięciu godzinach marszu 
zmęczeni, ale rozbawieni i szczęśli-
wi „rajdowcy” wrócili do domów.   

M. Tarka, E. Pasternak, 
I. Wnukowska, K. Ostasiuk

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
 71 388 81 42   wew 242 lub 243

WYDZiAŁ RoLNictWA 
i ocHRoNY ŚRoDoWiSKA
71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277

WYDZiAŁ  FiNANSoWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255

DZiAŁALNoŚć  GoSPoDARcZA
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286

WydziaŁ  proMocji

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

WydziaŁ  egzekucji  i  Windykacji
71 388 81 79, 71 388 81 06 
wew. 279 i 406

WYDZiAŁ SPRAW oBYWAtELSKicH
Urząd Stanu Cywilnego
                71 388 81 16    i   71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86

Straż  Miejska  w  trzebnicy 

                                               71 388 81 14

zakład   gospodarki  Mieszkaniowej

                                               71 387 15 92

ośrodek  pomocy  Społecznej

                                               71 312 05 27

gminne   centrum   kultury  i  Sportu

                                               785 922 332

biblioteka  Miejska             669 767 871 

hala  Sportowa                      71 312 11 71

zakład  ubezpieczeń Społecznych

              71 388 75 00, 71 388 75 80 

Sąd rejonowy                71 312 12 13

powiatowy urząd pracy

          71 312 11 54 ,  71 387 11 38

Szpital św. jadwigi Śląskiej

             71 312 09 20    71 312 09 13

gminne   centrum   Medyczne   zdrÓj

                                             71 387 28 38

zakład  gospodarki komunalnej   ergo

              71 310 99 56,  71 310 99 92

pogotowie  Wodno-kanalizacyjne

                                                 71 310 12 16

 

W piątek 10 lutego w szkole 
w Ujeźdźcu Wielkim odbyły się 
niecodzienne zajęcia astronomii. 
W rozłożonym na sali gimna-
stycznej namiocie imitującym 
sferę niebieską, uczniowie zostali 
zabrani w niezwykłą podróż do 
najdalszych zakątków kosmosu. 
Warsztaty odbywały się pod ha-
słem „Z Ziemi do Wszechświata”, 
a uczestnicy pokazu mogli oglą-

dać filmy popularno-naukowe 
związane z budową i zjawiskami 
jakie zachodzą w Układzie Sło-
necznym. Ta niecodzienna „ko-
smiczna lekcja” dostarczyła nie-
zapomnianych przeżyć i wzrażeń, 

pozwalając najmłodszym uczest-
nikom w sposób miły i przyjemny 
poznać Układ Słoneczny a także 
rozbudzić zainteresowania astro-
nomiczne i zaspokoić ciekawość. 
Gimnazjaliści zaś mieli okazję do 

pogłębienia i usystematyzowania 
swojej dotychczasowej wiedzy 
o Kosmosie i odbycia cudownej 
podróży po niebie.

Katarzyna Kwiatkowska

 W lutym zostały ogłoszone  wy-
niki XIV Dolnośląskiego Konkursu 
zDolny Ślązaczek dla uczniów szkół 
podstawowych. Wśród 32 laure-
atów części polonistycznej znalazł 
się uczeń klasy szóstej Szkoły Pod-
stawowej w Kuźniczysku  - Tomasz 
Majewski. Konkurs organizuje 
Kuratorium Oświaty we Wro-
cławiu, Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego oraz Dolnośląski 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
i realizowany jest w ramach Dol-
nośląskiego Systemu Wspierania 

Uzdolnień. Uczniowie z całego wo-
jewództwa rozpoczęli rywalizację 
13 października 2016 roku na eta-
pie szkolnym. 537 zakwalifikowało 
się do etapu powiatowego. Tomasz 
uzyskał świetne wyniki zarówno 
z języka polskiego, jak i z matema-
tyki  , a tym samym mógł wziąć 
udział w zmaganiach z najlepszymi 
uczniami w etapie wojewódzkim 
jako finalista z obu tych przedmio-
tów. Tym razem ilość punktów z ję-
zyka polskiego zapewniła mu tytuł 
laureata tego prestiżowego konkur-

su. Dzięki  pracowitości i otwartości 
umysłu Tomek ma na swoim koncie 
wiele wspaniałych osiągnięć i od lat 
godnie reprezentuje szkołę w róż-
norodnych konkursach. Ten ostatni 
sukces z pewnością jest najważniej-
szy i doda mu skrzydeł. W tym roku 
otrzymał także stypendium Bur-
mistrza Gminy Trzebnica. W jego 
dążeniu do ciągłego doskonalenia 
i rozwoju niech nadal przyświeca 
mu motto tegorocznego konkursu: 
„Mądrość musisz sam z siebie wła-
sną dobyć pracą”.

 Szkolny Klub Wolontariusza 
w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 
w Trzebnicy zorganizował pod ko-
niec lutego dwa kiermasze. Ich ce-
lem było wsparcie rodziny Państwa 
Szczepaniaków z Siemianic, która 
w wyniku pożaru utraciła dom.  
Na pierwszym kiermaszu sprze-
dawano głównie upominki walen-
tynkowe przygotowane przez wo-
lontariuszy i uczniów klasy Ic i g, 

a na drugim ciasta, babeczki oraz 
pączki. Wolontariusze składają 
serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w ak-
cję. Szczególnie dziękują Państwu 
Elżbiecie i Adamowi Kosowskim, 
właścicielom Cukierni Beza, oraz 
Państwu Elżbiecie i Witoldowi Ko-
walczykom, właścicielom Piekarni 
Familijnej, za przekazane pączki.

[pzs]

Pieszy rajd 
Ujeździec Wielki

Sukces ucznia SP w Kuźniczysku

Mobilne 
Planetarium  
w Ujeźdźcu 
Wielk im

Wolontariusze w akcji

 W styczniu uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 2 wzięli udział 
w Ogólnopolskim Konkursie Gra-
fiki Komputerowej „Zielona Oj-
czyzna” zorganizowanym przez 
Europejskie Stowarzyszenie Mi-
łośników Nauki i Kultury PRO-
GRESSIO oraz Szkołę Podstawową 
nr 42 we Wrocławiu.
 Celem konkursu było upo-
wszechnienie idei ochrony przyro-

dy i rozwijanie własnej wyobraźni. 
Aby wziąć udział w konkursie na-
leżało samodzielnie wykonać gra-
fikę komputerową w dowolnym 
programie w postaci wydruku, bez 
fotomontażu, clipart’ów oraz ska-
nowania zdjęć. Przy ocenie prac 
brano pod uwagę umiejętności 
w zakresie grafiki komputerowej 
i oryginalność pomysłów.
 Nasi uczniowie wykazali się 

dużą kreatywnością przy tworze-
niu swoich prac i miło nam poin-
formować, że uczennica z klasy V 
b Alicja Sobczak otrzymała w tym 
konkursie wyróżnienie.
 Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za udział i zaangażowanie, 
a Alicji gratulujemy sukcesu!

Agnieszka Kraska, 
Paulina Pierchorowicz - Rączka

Wyróżnienie konkursie grafi ki komputerowej
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 4.50 Galeria (25) - serial
 5.10 Klan (3085) - telenowela
 5.30 Klan (3086) - telenowela
 6.05 Sprawa dla reportera
 6.55 Zatrzymaj Chwile - reality show
 7.30 Rok w ogrodzie
 8.00 Naszaarmia.pl - magazyn
 8.25 Pełnosprawni (194) - magazyn 

dla niepełnosprawnych
 8.50 Po prostu zdrowie
 9.25 Firmowe ewolucje - reality show
 9.55 Iskry miłości - fi lm obycza-

jowy, USA, reż. Gary Yates, wyk. 
Meghan Markle, Christopher 
Jacot, Kristina Pesic, Lochlyn 
Munro

 11.25 Wielkie nieba
 11.45 Jak to działa (131) - magazyn
 12.25 Fascynujący świat - Granice 

pod specjalnym nadzorem 
 13.30 Okrasa łamie przepisy 

- W kaszubskim garnku 
 14.05 Wojenne dziewczyny (1) - serial
 15.00 Zagadka Hotelu Grand (34) 

- serial
 15.55 Skoki Narciarskie - PŚ - Oslo 

- konkurs drużynowy
 17.20 Teleexpress
 18.35 O! Polskie Przeboje
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.10 GOL
 20.25 Komisarz Alex (106) - W pogoni 

za wiecznym życiem - serial
 21.25 Hit na sobotę - Piraci z Kara-

ibów. Na krańcu świata - fi lm 
przygodowy, USA, reż. Gore 
Verbinsky, wyk. Johnny Depp, 
Orlando Bloom, Keira Knightley, 
Geoff rey Rush, Jonathan Pryce

 0.20 Pierwszy raz First Time, The 
- komedia, USA, reż. Barbara 
Topsoe - Rothenborg, wyk. Scout 
Taylor - Compton, Devon Werk-
heiser, Tania Verafi eld

 1.55 Zagadka Hotelu Grand (34) 
- serial

 2.55 Komandosi, cz. 2 - serial
 4.10 Zakończenie dnia

8.30 W Polskę idziemy… czyli jubileusz 
Wiesława Gołasa 9.35 Informacje kultu-
ralne 9.50 Szlakiem miejsc niezwykłych 
- Pomniki Historii 10.10 Tygodnik Kultu-
ralny 11.00 Szlakiem Kolberga - Stanisław 
Soyka 11.35 Badjao. Duchy z morza - fi lm 
dok. 13.20 Trzynaste piętro - fi lm TVP 
13.40 Droga na północ - komediodramat 
15.40 Wydarzenie aktualne 16.20 Biegnij, 
chłopcze, biegnij Run Boy Run - dramat  
18.15 Pegaz 19.20 Legendy rocka - Guns 
‘N’ Roses 19.40 Legendy rocka - Foo Fi-
ghters 20.20 Sierpień w hrabstwie Osa-
ge - fi lm obyczajowy 22.30 Cream. Live 
At The Royal Albert Hall - koncert 23.40 
Pusher II - Krew na rękach - thriller

6.55 Był taki Dzień - 11 marca 7.00 Giną-
ce cywilizacje (3) - cykl dok. 8.05 Jak to 
działa (4 - magazyn 8.35 Był sobie czło-
wiek 2 - serial 9.15 Stawiam na Tolka Ba-
nana (3 - 4) - serial 10.25 Okrasa łamie 
przepisy 10.55 Ludzie rzeki - L`Amazo-
ne 1 - serial 12.00 Zaginiony grobowiec 
Heroda - fi lm dok. 13.05 Wild Mediter-
ranean - Wokół Morza Śródziemnego. 
Wielka piątka - serial dok. 14.05 Szero-
kie tory - reportaż 14.35 Wielka Gra - te-
leturniej 15.40 Spór o historię - Władcy 
polscy. Ludwik Węgierski i Jadwiga - de-
bata 16.25 Tajemnice początków Pol-
ski - Miasto zatopionych bogów - cykl 
dok. 17.15 Uwikłany w historię - fi lm dok. 
18.00 Syzyfowe prace (4) - 1890 - serial 
19.05 Tajemnice III Rzeszy (2) Generał Hi-
tlera - cykl dok. 20.10 Dom (2) - Zapo-
mnij o mnie - serial 21.45 Fabryka wódki 
- fi lm dok. 23.00 Koło historii - Katastro-
fa w cieniu atomowej zagłady 23.35 Po-
wrót Odysa - 2 - serial 0.30 Holokaust (6) 
Wyzwolenie - esej dok. 1.35 Śmieciarz (4) 
- serial 3.10 Zakończenie dnia 

7.00 Magazyn snowboardowy 8.00 Pol-
sat Sport News 8.07 Magazyn freesty-
le 9.00 Polsat Sport News 9.07 Tenis ATP 
World Tour Masters 1000 2017 BNP Pari-
bas Open, Indian Wells 11.00 Polsat Sport 
News 11.07 Tenis ATP World Tour Masters 
1000 2017 BNP Paribas Open, Indian Wells 
13.00 Polsat Sport News 13.07 Piłka noż-
na Chinese Super League 2017 15.00 Pol-
sat Sport News 15.07 Magazyn narciarski 
16.00 Esport League of Legends 19.00 
Polsat Sport News 19.07 Magazyn ATP 
World Tour Uncovered 20.00 Tenis ATP 
World Tour Masters 1000 2017 BNP Pari-
bas Open, Indian Wells 22.30 Piłka nożna 
Liga holenderska 0.40 Siatkówka Maga-
zyn Polska 2017 

7.45 Żeglarstwo - The World Sailing Show 
8.20 Bayern Monachium TV - Arsenal 
Londyn - Bayern Monachium 10.25 Ły-
żwiarstwo szybkie - Finał Pucharu Świata 
- Stavanger 14.00 Short track - MŚ - Rot-
terdam 15.30 Short track - MŚ - Rotter-
dam dz. 1 - 500m K i M - 1/4F, Austria 
16.10 Short track - MŚ - Rotterdam dz. 1 
- 500m K i M - 1/2F, Austria 16.40 Short 
track - MŚ - Rotterdam dz. 1 - 500m K 
i M - Finał, Austria 17.15 Short track - MŚ 
- Rotterdam dz. 1 - sztafeta K i M - 1/2F, 
Austria 17.55 Hokej na lodzie - PHL. 20.10 
Tenis ziemny - Turniej WTA - Indian Wells 
- 2 runda 4 22.00 Hokej na lodzie - NHL. 
San Jose Sharks - Nashville Predators 
22.50 Sportowa Sobota 

8.15 Kolarstwo. Paryż - Nicea, Francja 
Etap 6. 9.30 Superbike. MŚ, Buriram 11.00 
Kombinacja Norweska. PŚ, Oslo 12.00 
Biathlon. PŚ, Kontiolahti 12.45 Biegi nar-
ciarskie. PŚ, Oslo 14.45 Biathlon. PŚ, Kon-
tiolahti 16.00 Skoki narciarskie. PŚ, Oslo 
18.00 Kombinacja Norweska. PŚ, Oslo 
18.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Squ-
aw Valley 20.00 Kolarstwo. Paryż - Nicea 
21.00 Kolarstwo. Tirreno Adriatico 21.45 
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Squaw Valley  
23.00 Kolarstwo. Paryż - Nicea, Francja 
Etap 7. 0.00 Magazyn sportów zimowych 
1.00 Biathlon. PŚ, Kontiolahti Bieg pości-
gowy kobiet 1.30 Skoki narciarskie. PŚ, 
Oslo, Norwegia HS 134, konkurs drużyno-
wy 2.15 Kolarstwo. Tirreno Adriatico

13.45 Szafarskie dni i noce czyli Chopin 
był u nas 14.00 Samson i Dalila 14.40 Fil-
mowe życiorysy 15.30 Plan naszego oj-
ca 16.00 Informacje dnia 16.10 W Naszej 
Rodzinie 17.00 Z Parlamentu Europejskie-
go 17.30 Okiem kamery 17.55 40 dni ze 
św. Bratem Albertem 18.00 Anioł Pański 
18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy 
niedokończone 19.25 Przegląd Katolickie-
go 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 Król Dawid 22.50 V Wi-
leńska Brygada Armii Krajowej na Pomo-
rzu 23.20 Liczy się każdy Dzień - Chris 
Lass 23.50 Lusaka City of Hope 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 17.00 Flesz In-
fo 17.07 Serwis sportowy 17.14 Serwis In-
fo weekend 17.24 Teleexpress Extra 17.41 
Studio Wschód - magazyn 18.05 Ser-
wis Info weekend 18.28 Na czym świat 
stoi - magazyn 18.50 Serwis Info week-
end 19.00 Salon dziennikarski - program 
publicystyczny 19.55 Gość Wiadomo-
ści 20.10 Młodzież kontra 20.50 Pogoda 
21.00 INFO Wieczór 21.40 Studio LOT-
TO 21.50 Studio Polska - magazyn 23.00 
Serwis Info weekend 23.04 Studio Polska 
- magazyn 23.30 Serwis Info weekend 
23.50 Teleexpress Extra 0.20 Gość Wia-
domości 0.35 Młodzież kontra

 5.40 Stawy Milickie. Kraina nie-
zwykłości. - fi lm dok.

 6.30 M jak miłość (1283) - serial
 7.30 Pytanie na śniadanie
 10.40 Co się dzieje ?
 11.05 Na sygnale (132) - Cała 

prawda - serial fabularyzowany
 11.35 Podróże z historią (32) Dwie 

twarze Galicji - cykl dok.
 12.15 Południk Wildsteina - program 

publicystyczny
 12.50 Młodzi Wielcy
 13.20 Hity kabaretu - Mały kac i inne 

hity Kabaretu K2 - program 
rozrywkowy

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Sonda 2 - program popularno-

naukowy
 15.10 Rodzinka.pl (197) - Biorą 

z naszej półki - serial
 15.45 Pielgrzymka do miejsc śmiesz-

nych - Kabaret Neo - Nówka
 16.55 Herbatka z kabaretem - pro-

gram rozrywkowy
 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 Kocham Cię, Polsko! - zabawa 

quizowa
 21.50 XXII Festiwal Kabaretu 

w Koszalinie 2016 - Park Roz-
rywki - program rozrywkowy

 22.55 Zabójcze umysły (90) - serial
 23.50 Kabaret Ani Mru Mru
 0.50 Sherlock - Zakłamany detek-

tyw - serial 
 2.35 Karate po polsku - fi lm obycza-

jowy, Polska, reż. Wojciech Wój-
cik, wyk. Edward Żentara, Dorota 
Kamińska, Zbigniew Buczkowski, 
Jerzy Trela, Halina Buyno - Łoza, 
Bernard Ładysz, Piotr Grabowski, 
Stanisław Pąk, Franciszek Trze-
ciak, Michał Anioł

 4.10 Nowa (1) - serial

 5.25 Uwaga! - program interwencyjny
 5.45 Mango - Telezakupy
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial 

obyczajowy 
 12.50 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 13.50 Agent - Gwiazdy 
 14.50 MasterChef Junior 
 16.25 Misja Pies 
 17.00 Domowe rewolucje 
 18.00 Kuchenne rewolucje - program 

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

 20.00 Millerowie - komedia, USA 
2013, reż. Rawson Marshall Thur-
ber, wyk. Jennifer Aniston, Jason 
Sudeikis, Emma Roberts, Will 
Poulter, Ed Helms

 22.20 Poznaj mojego tatę - komedia, 
USA 2000, reż. Jay Roach, wyk. 
Robert De Niro, Ben Stiller, Teri 
Polo, Blythe Danner, Nicole De 
Huff , Jon Abrahams, Owen Wil-
son, James Rebhorn

 0.40 Grawitacja - fi lm S - F, USA, 
Wielka Brytania 2013, reż. Alfonso 
Cuarón, wyk. Sandra Bullock, 
George Clooney, Ed Harris

 2.30 Kuba Wojewódzki - talk show 
 3.35 Uwaga! - program interwencyjny
 3.55 Moc Magii 
 5.15 Nic straconego

 6.00 Nowy Dzień z Polsat News
 7.40 Jeźdźcy smoków
 8.10 Turbo
 8.40 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata
 9.10 Pan Peabody i Sherman Show
 9.40 Przygody Kota w butach
 10.10 Ewa gotuje
 10.45 Idol
 12.45 The Brain. Genialny Umysł
 14.15 Kabaret na żywo
 16.15 Daleko od noszy 
 16.50 Ameryka marzeń
 17.50 Chłopaki do wzięcia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.10 Epoka lodowcowa 2: Odwilż 
- fi lm anim., USA, 2006, reż. Car-
los Saldanha 

  Epoka lodowcowa ma się ku 
końcowi. Lody pękają, śniegi top-
nieją, a zwierzęta cieszą się nowo 
zdobytą wolnością. Maniek chce 
założyć rodzinę, dawno jednak 
nie spotkał na swej drodze żad-
nego innego mamuta i boi się, 
że może być ostatnim przed-
stawicielem swojego gatunku… 
a wtedy poznaje Elę, ostatnią 
panią mamutową na Ziemi. Pro-
blem w tym, że Maniek i Ela ser-
decznie się nie znoszą, a jakby 
tego było mało, Ela uważa, że jest 
oposem! 

 21.55 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 23.55 Dancing with the Stars. Taniec 

z Gwiazdami
 2.15 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 6.00 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu
 6.30 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu
 7.00 Looney Tunes Show
 7.30 Co nowego u Scooby’ego?
 7.55 Looney Tunes Show
 8.25 Co nowego u Scooby’ego?
 8.55 Garfi eld Show 
 9.10 Leroy i Stitch - fi lm anim., USA
 10.40 Policjantki i Policjanci
 11.40 Policjantki i Policjanci
 12.40 Policjantki i Policjanci
 13.40 STOP Drogówka
 14.45 High School Musical 2 - musical, 

USA, 2007, reż. Kenny Ortega, 
wyk. Ashley Tisdale, Vanessa Hud-
gens, Zac Efron 

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

 19.00 Galileo
 20.00 Policjantki i Policjanci
 21.00 Policjantki i Policjanci
 22.00 Sprawiedliwi - Wydział Kry-

minalny
 23.00 Pirania 3DD - horror kome-

diowy, USA, 2012, reż. John Gula-
ger, wyk. Danielle Panabaker, 
David Hasselhoff , Ving Rhames 

 0.40 STOP Drogówka
 1.40 Niesamowite rekordy
 2.15 Niesamowite rekordy
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.00 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 7.00 Mango - Telezakupy
 9.05 Przyjaciele VIII - serial
 12.05 Lekarze - serial obyczajowy
 13.10 Lekarze - serial obyczajowy
 14.10 Zaklinaczka duchów - serial
 15.10 Zew natury - fi lm przygodowy, 

USA, Japonia 1995, reż. John Grey, 
wyk. Wil Horneff , Jean Marie 
Barnwell, Helen Shaver, John C. 
McGinley, Marvin J. McIntyre

 17.15 Pan niania - komedia, USA 1992, 
reż. Michael Gottlieb, wyk. Hulk 
Hogan, Sherman Hemsley, Austin 
Pendleton, Robert Gorman, 
Madeline Zima

 19.00 Ochroniarz amator - komedia, 
USA 2008, reż. Steven Brill, wyk. 
Owen Wilson, Nate Hartley, Troy 
Gentile, Ian Roberts, Leslie Mann

 21.10 Facet z ogłoszenia - kome-
dia, USA 2005, reż. Gary David 
Goldberg, wyk. John Cusack, Eli-
zabeth Perkins, Christopher Plum-
mer, Dermot Mulroney, Stockard 
Channing, Diane Lane

 23.20 Jackass: Bezwstydny dziadek 
- komedia, USA 2013, reż. Jeff  
Tremaine, wyk. Johnny Knoxville, 
Jackson Nicoll, Gregory Harrison, 
Georgina Cates, Spike Jonze

 1.10 Partnerki - serial kryminalny
 2.10 Moc Magii 
 4.20 Druga strona medalu - talk show

 5.55 Niesamowite! - reality TV
 7.00 Taki jest świat
 7.50 Górka Dolna - serial
 9.30 13 Posterunek 2 - serial
 12.35 Ale numer!
 14.10 Jankes i Dama - serial
 15.10 Bibliotekarze - serial
 16.20 Małolaty u taty - komedia, 

USA 2003, reż. Steve Carr, wyk. 
Eddie Murphy, Jeff  Garlin, Kevin 
Nealon, Regina King, Steve Zahn

 18.15 Jumper - fi lm przygodowy, USA, 
Kanada 2008, reż. Doug Liman, 
wyk. Diane Lane, Hayden Chri-
stensen, Jamie Bell, Kristen Ste-
wart, Rachel Bilson, Samuel L. 
Jackson

 20.00 xXx - fi lm akcji, USA 2002, reż. 
Rob Cohen, wyk. Asia Argento, 
Danny Trejo, Marton Csokas, 
Samuel L. Jackson, Vin Diesel

 22.25 Doom - fi lm akcji, USA 2005, reż. 
Andrzej Bartkowiak, wyk. Deobia 
Oparei, Dwayne Johnson, Karl 
Urban, Razaaq Adoti

 0.45 Zlecenie na śmierć - fi lm sen-
sacyjny, Kanada 2008, reż. Dolph 
Lundgren, wyk. Dolph Lundgren, 
Stefanie von Pfetten, Samantha 
Mathis

 2.35 Taki jest świat
 3.15 Kręcimy z gwiazdami
 3.50 Na jedwabnym szlaku
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji

Sobota, 11.03.2017

6.00 Bajki 6.40 Dumbo - fi lm anim. 7.55 
Komisarz Rex - serial 10.00 MiłośćKrop-
ka.pl 11.10 I kto to mówi - komedia 13.10 
Prawdziwa historia - dramat 15.50 Nie lu-
bię poniedziałku - komedia  17.55 Poirot: 
Śmierć na Nilu - fi lm kryminalny  20.00 
W pogoni za szczęściem - dramat oby-
czajowy 22.30 Sliver - fi lm sensacyjny 
0.40 Jerry Maguire - dramat 3.30 Prosta 
historia o miłości - etiuda 

16.00 Pogoda 16.05 Damy i wieśniaczki. 
Rosja 17.15 Oszukać system 17.45 Express 
- informacje 18.00 Pogoda 18.05 Anato-
mia głupoty według Richarda Hammonda 
18.35 Beztroskie życie milionerów - serial 
19.45 Express - informacje 19.57 Pogoda 
20.00 Nauka jazdy 20.30 Usterka 21.00 
Damy i wieśniaczki. PL 22.00 Kossakow-
ski. Inicjacja 22.30 Gogglebox. Przed Tele-
wizorem 23.15 Królowe życia - serial 

6.00 Taaaka ryba 7.00 Benny Hill 8.10 Ga-
lileo 9.15 Kacper i przyjaciele 10.15 Kaczor 
Donald przedstawia 11.30 Aladyn i Lampa 
Śmierci - fi lm fantasy 13.05 Miasteczko 
Halloween - fi lm fantasy 14.55 Przygody 
Merlina 15.55 Zwierzęcy klub bokserski 
16.55 Wszystko o psach 17.55 Przysięga 
- dramat 20.00 Galileo 21.00 CSI: Krymi-
nalne zagadki Miami 23.00 Wieczór pa-
nieński na Karaibach, Francja, 2012 
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 5.25 Jaka to melodia?
 6.00 Dzień dobry Polsko
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.40 Serial fabularny
 9.40 Wspaniałe stulecie. Sułtanka 

Kösem - Murat IV (101) - serial
 10.35 Serial fabularny
 11.30 Magazyn śledczy
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Agropogoda - magazyn
 12.30 Smaki polskie - na zielono, Do 

pieczenia, do smażenia, do 
zjedzenia szałwia i rozmaryn 

 12.45 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Wielka piątka Azji. Lew
 14.00 Serial fabularny
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.20 Ktokolwiek widział, ktokol-

wiek wie - magazyn
 16.10 Złote serce (55) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Przepis dnia - magazyn
 18.05 Klan (3089) - telenowela
 18.40 Wspaniałe stulecie. Sułtanka 

Kösem - Murat IV (102) - serial
 19.30 Wiadomości
 20.05 Sport
 20.15 Pogoda
 20.30 Wiktoria (8) - Młoda Anglia 

- serial
 21.30 Weekendowy Hit Jedynki 

- Jeniec. Tak daleko jak nogi 
poniosą - dramat, Niemcy 

 23.40 Komandosi, cz. 2 - serial
 1.05 Wiktoria (8) - Młoda Anglia 

- serial
 2.05 Pierwszy raz - komedia, USA 
 3.45 Notacje - prof. Rafał Strent. 

Marzec 68 - cykl dok.
 3.55 Zagadkowa Jedynka - teleturniej
 4.35 Zakończenie dnia

7.50 Studio Kultura - Rozmowy 8.00 In-
formacje kulturalne 8.15 Południk Wild-
steina 9.05 Kamienica - fi lm anim. 9.30 
Warszawa - fi lm obyczajowy 11.30 Rodzi-
na Połanieckich - serial 13.00 Ortaliono-
wy dziadek - fi lm kr.metr. TVP 13.35 Faust 
- fi lm fabularny 16.50 Dezerterzy - roz-
mowa 17.30 Warszawa - fi lm obyczajo-
wy 20.00 Informacje kulturalne 20.20 Tu-
rysta - dramat 22.35 Tygodnik Kulturalny 
23.25 Pegaz - scena alternatywna - ma-
gazyn kulturalny 23.55 Filmy, które zmie-
niły Amerykę - Spartakus - dramat 3.10 
Informacje kulturalne 3.30 Jazz noc - B. B. 
King. Live at Montreux - koncert 5.45 Za-
kończenie dnia 

6.55 Był taki Dzień - 10 marca 7.00 Histo-
ria Polski - fi lm dok. 8.00 Wojciech Cej-
rowski - boso 8.35 Saga prastarej pusz-
czy - fi lm dok. 9.40 Było, nie minęło 10.15 
Tam gdzie nie kwitną jabłonie 11.25 Ha-
kerzy Solidarności - fi lm dok. 12.25 Sny 
stracone, sny odzyskane - fi lm dok. 13.00 
Sprawa Galileusza. nauka i wiara - fi lm 
dok. 14.00 Sensacje XX wieku 14.55 En-
cyklopedia II wojny światowej 15.25 
Żołnierze niezłomni - Z archiwum IPN 
- Zaporczycy - magazyn 15.55 Podróże 
z historią (26) - cykl dok. 16.35 Historia 
Polski 17.45 Wspaniałe stulecie (292) - se-
rial 18.40 Polska z bocznej drogi - repor-
taż 19.00 Sensacje XX wieku 19.55 Wo-
jownicy czasu (7) 20 pułk piechoty 20.35 
Holokaust (6) - esej dok. 21.35 Najdłuż-
sza wojna nowoczesnej Europy (6) - se-
rial 22.45 Szerokie tory - reportaż 23.25 
Złoty pociąg. - fi lm dok. 0.25 Rzeczpo-
spolita partyzancka - Żelazne Kompanie 
- fi lm dok. 1.15 Wojciech Cejrowski - boso 
1.50 Najdłuższa wojna nowoczesnej Eu-
ropy (6) Już tylko nadzieja - serial 

7.00 Magazyn narciarski 8.00 Polsat 
Sport News 8.07 Magazyn ATP World 
Tour Uncovered 9.00 Polsat Sport News 
9.07 Polska Liga Koszykówki 11.00 Pol-
sat Sport News 11.07 Siatkówka PlusLiga 
13.00 Polsat Sport News 13.07 Piłka noż-
na Liga holenderska 15.00 Polsat Sport 
News 15.07 Magazyn 1. ligi 17.00 Esport 
League of Legends 20.00 Polsat Sport 
News 20.07 Piłka nożna Chinese Super 
League 2017 22.30 Magazyn ATP World 
Tour Uncovered 23.00 Tenis ATP World 
Tour Masters 1000 2017 BNP Paribas 
Open, Indian Wells 0.30 Siatkówka Ma-
gazyn Polska 2017 2.00 Magazyn Puncher 
3.10 Boks Polsat Boxing Night 

8.00 Piłka nożna - Liga Europy 10.05 
Zwarcie (1) - magazyn 10.40 Piłka noż-
na - Liga Europy 12.50 Magazyn Piłkarski 
FIFA - Rosja 2018 13.25 Zapasy - Krajo-
wa Liga . Racibórz - Piotrków 15.10 Nar-
ciarstwo klasyczne - MŚ, Lahti 16.35 Że-
glarstwo - The World Sailing Show 17.10 
Lekkoatletyka - Halowe Mistrzostwa Eu-
ropy - Belgrad 18.30 Football Extra Time 
11 - magazyn, Australia 19.00 Piłka noż-
na - Puchar Niemiec. skróty meczów me-
cze 3 i 4 20.00 Tenis ziemny - Turniej WTA 
- Indian Wells - 2 runda 1 22.00 Sportowy 
Wieczór 22.15 Tenis ziemny - Turniej WTA 
- Indian Wells - 2 runda 2 0.00 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA - Indian Wells - 2 runda 3 
1.45 Zakończenie dnia 

8.30 Kolarstwo. Paryż - Nicea 9.30 Sno-
oker. Players Championship 11.00 Watts 
11.30 Narciarstwo Dowolne. MŚ, Sier-
ra Nevada 12.30 Kolarstwo. Paryż - Ni-
cea 13.15 Biegi narciarskie. PŚ, Drammen 
14.15 Biathlon. PŚ, Kontiolahti 15.30 Ko-
larstwo. Paryż - Nicea 16.45 Kolarstwo. 
Tirreno Adriatico 17.30 Biathlon. PŚ, Kon-
tiolahti 18.45 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, 
Squaw Valley 20.00 Skoki narciarskie. 
PŚ, Oslo, 21.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, 
Squaw Valley 23.00 Kolarstwo. Paryż - Ni-
cea 23.45 Kolarstwo. Tirreno Adriatico, 
Włochy Etap 3. 0.30 Biathlon. PŚ, Kontio-
lahti 1.30 Skoki narciarskie. PŚ, Oslo, Nor-
wegia Kwalifi kacje HS 134 2.15 Narciar-
stwo Alpejskie. PŚ, Squaw Valley

12.03 Informacje dnia 12.20 Trinity Go-
odheart 13.55 Święty na każdy Dzień 
14.00 Cystersi - powrót do pokory 14.45 
Zambia - Kabwe 14.55 Słowo Życia 15.00 
Koronka do Bożego Miłosierdzia 15.20 
Mocni w wierze 15.50 Pytasz i wiesz 
16.00 Informacje dnia 16.10 Siódmy sa-
krament 16.35 Podróż po Południowym 
Pacyfi ku 17.00 Drabina Jakubowa 17.30 
Okiem kamery 17.55 40 dni ze św. Bra-
tem Albertem 18.00 Anioł Pański 18.05 
Informacje dnia 18.15 Westerplatte Mło-
dych 18.55 Przegląd katolickiego tygodni-
ka „Niedziela” 19.00 Msza Święta 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 Samson i Dalila 22.40 
Requiem - Smoleńsk in Memoriam”

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 17.00 Flesz Info 
17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat 
- magazyn 17.50 Serwis Info 18.28 Czte-
ry strony - program publicystyczny 18.50 
Serwis Info 19.06 Eko Biznes - magazyn 
19.15 Felieton TVP INFO - EKOBIZNES 
- felieton 19.23 Pogoda 19.30 Puls Polski 
- magazyn 19.55 Gość Wiadomości 20.10 
Forum - program publicystyczny 20.51 
Pogoda 21.00 INFO Wieczór 21.40 Studio 
LOTTO 21.50 W tyle wizji - program publi-
cystyczny 22.30 W tyle wizji Extra 23.00 
Panorama Info 23.35 Extra świat - ma-
gazyn 23.55 Serwis Info 0.05 Teleexpress 
Extra 0.30 Gość Wiadomości 

 5.55 Rodzinka.pl (10) - Spółka 
rodzinna - serial komediowy

 6.30 Misja natura - Zalew Szczeciń
 7.05 M jak miłość (1275) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.45 Panorama
 11.00 Barwy szczęścia (1616) - serial 

obyczajowy
 11.35 Postaw na milion - teleturniej
 12.35 Tylko z Tobą (163) - serial 
 13.25 Rodzinka.pl (121)”Wakacje 

w Grudziądzu - serial kome-
diowy

 13.55 Anna Dymna - spotkajmy się
 14.35 Neo - Nówka przedstawia The 

Sejm - program rozrywkowy
 15.05 Tysiąc i jedna noc (17) - serial 
 16.05 Formacja Chatelet - Gołoleć 

- program kabaretowy
 17.05 Tylko z Tobą (164) - serial 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1616) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1617) - serial 

obyczajowy
 20.40 O mnie się nie martw - s. VI (2) 

- serial komediowy
 21.40 Rodzinka.pl (197) - Biorą 

z naszej półki - serial
 22.20 Jest okazja 
 23.40 Zielona mila - dramat, USA, reż. 

Frank Darabont, wyk. Tom Hanks, 
David Morse, Bonnie Hunt

 2.50 Żądze i pieniądze - kome-
dia, USA, reż. Stephen Frears, 
wyk. Bruce Willis, Catherine Zeta 
- Jones, Rebecca Hall, Vince Vau-
ghn, Corbin Bernsen

 4.35 Zabójcze umysły (90) - serial
 5.20 Zakończenie dnia

 5.15 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.45 Mango - Telezakupy
 6.50 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 7.50 Doradca smaku 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 19 + - serial
 13.30 Szpital - program obyczajowy
 14.30 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 15.30 Szkoła - serial
 16.30 19 + - serial
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

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

 20.00 Grawitacja - fi lm S - F, USA, 
Wielka Brytania 2013, reż. Alfonso 
Cuarón, wyk. Sandra Bullock, 
George Clooney, Ed Harris

 21.55 Pearl Harbor - fi lm wojenny, USA 
2001, reż. Michael Bay, wyk. Ben 
Affl  eck, Josh Hartnett, Kate Bec-
kinsale, William Lee Scott, Ewen 
Bremner, Alec Baldwin, Jennifer 
Garner, Jon Voight, Cuba Gooding 
Jr, Cary - Hiroyuki Tagawa

 1.35 Poznaj mojego tatę - komedia, 
USA 2000, reż. Jay Roach, wyk. 
Robert De Niro, Ben Stiller, Teri 
Polo, Blythe Danner, Nicole De 
Huff , Jon Abrahams, Owen Wil-
son, James Rebhorn

 3.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 4.05 Moc Magii 
 5.20 Nic straconego

 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 Oszukane
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Na ratunek 112
 17.00 Gliniarze
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Dancing with the Stars. Taniec 

z Gwiazdami
 22.10 Step Up 3 - fi lm muzyczny, USA, 

2010, reż.Jon M. Chu

 0.35 Bez litości: Mroczna zemsta 
- fi lm akcji, USA, 2011, reż. Keoni 
Waxman, wyk. Steven Seagal

  W nocnych klubach ze striptizem 
w Seattle grasuje seryjny morderca. 
Ten zabójca atakuje pod osłoną 
nocy, posługuje się bardzo specy-
fi cznymi metodami oraz techni-
kami okultystycznymi. Na swoje 
ofi ary wybiera striptizerki o długich 
blond włosach i podobnych rysach 
twarzy. Przy zwłokach pozosta-
wia swoją wizytówkę - chińskie 
znaki magiczne. Elijah Kane i jego 
ludzie zostają wezwani na miejsce 
zbrodni, gdy zostaje znalezione 
ciało trzeciej dziewczyny…

 2.40 Tajemnice losu

 6.00 Amerykańscy naprawiacze
 6.30 Amerykańscy naprawiacze
 7.00 Looney Tunes Show
 7.30 Co nowego u Scooby’ego?
 7.55 Looney Tunes Show
 8.25 Co nowego u Scooby’ego?
 8.55 Strażnik Teksasu
 10.00 Dom nie do poznania
 11.00 Detektywi w akcji
 12.00 Galileo
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 Galileo
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Twoja na zawsze
 17.00 Trzy razy Ana
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Wierna jak pies. Policjantki 

i Policjanci - fi lm TVP, 2015, reż. 
Jakub Miszczak 

 21.35 Sprawiedliwi - Wydział Kry-
minalny

 22.35 Sprawiedliwi - Wydział Kry-
minalny

 23.35 Sprawiedliwi - Wydział Kry-
minalny

 0.45 Kruk 4 - fi lm fantasy, USA, 2005, 
reż. Lance Mungia, wyk. Marcus 
Chong, Yuji Okumoto 

 2.45 Graffi  ti 
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów
 

 5.20 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.20 Szpital - program obyczajowy
 7.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.20 Zagubieni VI - serial sensacyjny
 9.15 Lekarze - serial obyczajowy
 10.25 Mango Telezakupy
 12.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
 14.00 Szpital - program obyczajowy
 15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 16.00 Zagubieni VI - serial sensacyjny
 17.00 Dr House I - serial obyczajowy
 18.00 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Gremliny II - fi lm S - F, USA 

1990, reż. Joe Dante, wyk. Zach 
Galligan, Phoebe Cates, John Glo-
ver, Robert Prosky, Robert Picardo, 
Christopher Lee

 22.15 Daję nam rok - komedia roman-
tyczna, Wielka Brytania, Francja, 
Niemcy 2013, reż. Dan Mazer, 
wyk.  Rafe Spall, Rose Byrne, Alex 
MacQueen, Simon Baker

  Josh (Rafe Spall) i Nat (Rose 
Byrne) pobierają się. Po kilku mie-
siącach w ich związku pojawia się 
pierwszy poważny kryzys.

 0.20 Naznaczony - serial
 1.25 Kryminalni - serial
 2.25 Moc Magii 
 4.40 Koniec programu

 5.55 Słodka miłość - telenowela
 6.55 Sila: odnaleźć przeznaczenie 

- serial
 9.00 Nash Bridges - serial
 10.00 Napisała: Morderstwo - serial
 11.00 Kobra - oddział specjalny 

- serial
 12.00 Agenci NCIS: Los Angeles 

- serial
 13.00 Górka Dolna - obyczajowy, Sło-

wacja 2015
 14.05 Ale numer!
 14.40 13 Posterunek 2 - serial
 16.00 Ale numer!
 17.00 Wojna o kontener - program 

rozrywkowy, USA 2013
 18.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 20.00 Zastępca - fi lm akcji, USA 2006, 

reż. Simon Fellows, wyk. Alan 
McKenna, Julie Cox, Van Damme 
Jean - Claude, William Tapley

 21.50 Ślepa furia - fi lm akcji, USA 
1990, reż. Phillip Noyce, wyk. 
Brandon Call, Lisa Blount, Noble 
Willingham, Rutger Hauer, Terry 
O’Quinn

 23.25 pozwól mi wejść - horror, USA 
2010, reż. Matt Reeves, wyk. Elias 
Koteas, Grace Moretz, Kodi Smit 
- McPhee

 1.55 Z archiwum policji
 2.30 Dyżur
 3.00 Biesiada na cztery pory roku
 3.50 Na jedwabnym szlaku
 4.20 Menu na miarę

Piątek, 10.03.2017

6.00 Prywatna historia kina 6.35 Janosik 
- serial 6.55 Bajki 7.25 Niania - serial 8.35 
Złotopolscy - serial 9.35 Przystań - serial 
11.35 Katastrofy w przestworzach - serial 
13.35 Pułapki umysłu - serial 14.00 Szpital 
nadziei - serial 15.50 Niania - serial 16.50 
I kto to mówi - komedia 18.45 Wersal Lu-
dwik XIV, lata świetności - fi lm dok. 20.00 
Coco Chanel - fi lm biografi czny 22.25 
I zapadła ciemność - thriller

15.00 Usterka 15.30 Pilna Usterka 15.45 
Express 16.05 Uwaga! 16.25 Anatomia 
głupoty według Richarda Hammonda 
17.30 DeFacto - Flesz 17.45 Express - in-
formacje 18.00 Wojny przewoźników 
19.15 Licytuj i niszcz 19.45 Express - in-
formacje 20.05 DeFacto. Lifestyle 20.35 
Damy i wieśniaczki. Rosja 21.45 Express 
- informacje 22.00 Królowe życia - serial 
22.45 Usterka 23.45 Nauka jazdy

6.00 Dekoratornia 7.00 Nieśmiertelny 
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 
Czysta chata 11.00 Rodzina zastępcza 
12.00 Miodowe lata 13.45 Zamiana żon 
14.45 Sekrety sąsiadów 15.15 Czarodziej-
ki 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Hawa-
je 5 - 0 18.15 Miodowe lata 20.00 Gali-
leo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
23.00 Operacja: Terror - thriller 0.50 Wiel-
ka historia 1.20 Wielka historia
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 5.25 Jaka to melodia?
 6.00 Dzień dobry Polsko
 8.00 Wiadomości
 8.15 Pogoda
 8.20 Kwadrans polityczny
 8.40 Serial fabularny
 9.40 Wspaniałe stulecie. Sułtanka 

Kösem - Murat IV (102) - serial
 10.35 Serial fabularny
 11.30 Po prostu zdrowie
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Agropogoda - magazyn
 12.35 Magazyn Rolniczy
 12.50 Przepis dnia - magazyn
 12.55 Nieznany Pantanal. Królestwo 

jaguara - cykl dok.
 14.00 Serial fabularny
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy 

- W kaszubskim garnku 
 16.05 Złote serce (56) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Przepis dnia - magazyn
 18.05 Klan (3090) - telenowela
 18.40 Wspaniałe stulecie. Sułtanka 

Kösem - Murat IV (103) - serial
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.30 Teatr Telewizji - Listy z Rosji 

- spektakl teatralny
 22.10 Gol Ekstra - felieton
 22.35 Łowca smoków. 
 23.30 Historia w Jedynce - Zakład-

nicy SS. Podróż w nieznane 
- serial dok.

 0.35 Kraina Jane Austen - kome-
dia, Wielka Brytania, USA, reż. 
Jerusha Hess, wyk. Keri Russell, 
Jj Feild, Bret McKenzie, Jennifer 
Coolidge, James Callis

 2.20 Kaznodzieja z karabinem 
- dramat, USA, reż. Marc For-
ster, wyk. Gerald Butler, Michelle 
Monaghan, Michael Shannon

 4.30 Zakończenie dnia

9.35 Jutro idziemy do kina - fi lm fabular-
ny 11.30 Alchemik Sendivius - serial 12.30 
Pokuszenie - dramat 14.25 Brzostek. hi-
storia pewnego powrotu - fi lm dok. 15.35 
Informacje kulturalne 15.50 Publicysty-
ka 16.30 Granice wytrzymałości - fi lm 
kr.metr. 16.45 Jutro idziemy do kina - fi lm 
fabularny 18.45 Dajcie czadu! - historia 
wzmacniaczy Marshalla - fi lm dok. 20.00 
Informacje kulturalne 20.20 Dziewczy-
na z szafy - komediodramat 22.00 Tanie 
Dranie - Moroz i Kłopotowski komentują 
świat 22.45 Młoda Polska - Dzień babci 
23.20 Którędy po sztukę - Karolina Ko-
walska 23.25 Videofan 23.50 Nim diabeł 
dowie się, że nie żyjesz - dramat 

6.55 Był taki Dzień - 13 marca 7.00 Histo-
ria Polski - fi lm dok. 8.05 Wojciech Cej-
rowski - boso 8.45 Duchy Twierdzy Boy-
en 9.10 Projekt „X” - Kajaki górskie 9.40 
Było, nie minęło 10.15 Zaginiony grobo-
wiec Heroda - fi lm dok. 11.20 Wild Me-
diterranean - serial 12.20 Gniazdo - dra-
mat historyczny 14.10 Sensacje XX wieku 
15.00 Encyklopedia II wojny światowej  
(1) - cykl dok. 15.40 Spór o historię - de-
bata 16.20 Dzień z życia dyktatora - 2 
- fi lm dok. 17.15 Ex Libris 17.45 Wspania-
łe stulecie (293) - serial 18.45 Flesz histo-
rii 19.05 Sensacje XX wieku 20.00 Było, 
nie minęło 20.35 Pierwsza wojna świa-
towa (8) - serial dok. 21.25 Najdłuższa 
wojna nowoczesnej Europy (7) Powoła-
nie - serial 22.35 Francja w ogniu alianc-
kich bomb (1) - serial dok. reż. Catherine 
Monfajon 23.30 Humer i inni - fi lm dok. 
0.30 Dziwny jest ten świat - reportaż 1.10 
Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
(36) - U brzegów Sahary 1.45 Najdłuższa 
wojna nowoczesnej Europy (7) Powołanie 
- serial 2.45 Zakończenie dnia 

7.00 Magazyn snowboardowy 8.00 Pol-
sat Sport News 8.07 Magazyn freestyle 
9.00 Tenis ATP World Tour Masters 1000 
2017 BNP Paribas Open, Indian Wells 11.00 
Biathlon PŚ Kontiolahti 13.00 Polsat Sport 
News 13.07 Tenis ATP World Tour Masters 
1000 2017 BNP Paribas Open, Indian Wells 
15.00 Polsat Sport News 15.07 Snowbo-
ard MŚ, Sierra Nevada 17.00 Polsat Sport 
News 17.07 Tenis ATP World Tour Masters 
1000 2017 BNP Paribas Open, Indian Wel-
ls 19.00 Polsat Sport News 19.07 Piłka 
nożna Liga holenderska 21.00 Tenis ATP 
World Tour Masters 1000 2017 BNP Pa-
ribas Open, Indian Wells 23.30 Tenis ATP 
World Tour Masters 1000 2017 BNP Pari-
bas Open, Indian Wells 2.00 Piłka nożna 

8.00 Sportowa niedziela 8.35 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA - Indian Wells - 3 run-
da 2 10.05 Gwiazdy Tenisa 3, Australia 
10.35 Hokej na lodzie - PHL. 12.40 Maga-
zyn jeździecki - relacja 13.10 Łyżwiarstwo 
szybkie - Finał Pucharu Świata - Stavan-
ger dz. 1, Holandia 14.50 Hokej na lodzie 
- NHL. Edmonton Oilers - Montreal Ca-
nadiens 17.00 Short track - MŚ - Rotter-
dam dz. 1, Austria 18.30 Gwiazdy tenisa 
- magazyn, Australia 19.00 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA - Indian Wells - 3 runda 
3 21.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - In-
dian Wells - 3 runda 4 23.00 Sportowy 
Wieczór 23.20 Tenis ziemny - Turniej WTA 
- Indian Wells - 3 runda 5 1.00 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA - Indian Wells - 3 runda 6 

8.30 Magazyn Sportów Zimowych 9.30 
Biathlon. PŚ, Kontiolahti 11.00 Skoki nar-
ciarskie. PŚ, Oslo 12.00 Snowboard. MŚ, 
Sierra Nevada 13.15 Short track. MŚ, Rot-
terdam 14.15 Kolarstwo. Tirreno Adriatico, 
Włochy Etap 6. 16.15 Skoki narciarskie. PŚ, 
Oslo 17.15 Skoki narciarskie. PŚ, Lilleham-
mer 18.30 Snowboard. MŚ, Sierra Neva-
da  19.35 Kolarstwo. Tirreno Adriatico 
20.30 Skoki narciarskie. PŚ, Lillehammer 
21.30 Piłka nożna. FIFA Football 22.00 
Piłka nożna. Major League Soccer 22.30 
Watts 22.45 Jeździectwo. PŚ w Ujeżdża-
niu, ‘s - Hertogenbosch, Holandia,  23.45 
Skoki narciarskie. PŚ, Lillehammer, Norwe-
gia Kwalifi kacje HS 138 0.45 Snowboard. 
MŚ, Sierra Nevada 1.15 Watts 

11.55 Święty na każdy Dzień 12.00 Anioł 
Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 Klu-
cze do Królestwa. Od Jana Pawła II do Be-
nedykta XVI 13.20 Koncert życzeń 14.10 
Jan Paweł II - Papież, który tworzył histo-
rię 14.55 Trzeci Testament - Święty Augu-
styn 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informa-
cje dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 
TyDzień z Ziemi Świętej 16.50 Świadkowie 
17.20 Święty na każdy Dzień 17.25 40 dni 
ze św. Bratem Albertem 17.30 Spotkanie 
Rodziny Radia Maryja 19.45 Jay Jay Od-
rzutowiec 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 Stan 
bezpieczeństwa państwa 22.10 Mojżesz 
- 10 przykazań 23.00 Wspinaczka w Taj-
landii 23.50 Kazembe

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Twoja Sprawa 
- magazyn 16.55 Pogoda 17.00 Flesz Info 
17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat 
- magazyn 17.50 Serwis Info 18.28 Czte-
ry strony - program publicystyczny 18.45 
Chodzi o pieniądze - magazyn 19.10 Ser-
wis Info 19.21 Pogoda 19.30 Twoja Spra-
wa - magazyn 19.55 Gość Wiadomości 
20.10 Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 
Serwis Info 21.15 24 minuty - wywiad 
21.40 Studio LOTTO 21.49 W tyle wizji 
- program publicystyczny 22.30 W tyle 
wizji Extra 23.00 Panorama Info 23.35 
Extra świat - magazyn 23.55 Serwis Info 
0.05 Teleexpress Extra 0.30 Gość Wiado-
mości 0.45 Minęła 20ta 1.30 Panorama 

 6.00 Rodzinka.pl (11) - Nienormal-
nie normalna rodzina - serial

 6.35 Coś dla Ciebie - magazyn
 7.05 M jak miłość (1276) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.05 Barwy szczęścia (1617) - serial 

obyczajowy
 11.40 Na dobre i na złe (340) Mio-

dowy miesiąc - serial
 12.40 Tylko z Tobą (164) - serial 
 13.40 Rodzinka.pl (121) - Wakacje 

w Grudziądzu - serial
 14.15 Hity kabaretu - Drzwi i inne 

hity Kabaretu Moralnego Nie-
pokoju, cz. 2 - program rozryw-
kowy

 15.20 Tysiąc i jedna noc (18) - serial 
 16.15 O mnie się nie martw - s. VI (2) 

- serial komediowy
 17.10 Tylko z Tobą (165) - serial 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1617) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1618) - serial 

obyczajowy
 20.40 M jak miłość (1285) - serial
 21.45 Bake off  - Ale ciacho! - widowi-

sko
 22.55 Bake off  - Ale przepis
 23.10 Rodzinka.pl (197) - Biorą 

z naszej półki - serial kome-
diowy

 23.45 Bez śladu - thriller, Wielka Bry-
tania, reż. Michael Feifer, wyk. 
Brittany Murphy, Dean Cain, Jay 
Pickett, Kristen Kerr

 1.25 Pitbull (7) - serial policyjny TVP
 2.25 Przeszłość - dramat, Francja, 

Włochy, reż. Asghar Farhadi, wyk. 
Berenice Bejo, Tahar Rahim, Ali 
Mosaff a, Pauline Burlet, Sabrina 
Ouazani

 4.40 Film dokumentalny
 5.40 Zakończenie programu

 5.20 Uwaga! - program interwencyjny
 5.45 Mango - Telezakupy
 6.50 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 7.50 Spotkanie ze smakiem 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 19 + - serial
 13.30 Szpital - program obyczajowy
 14.30 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 15.30 Szkoła - serial
 16.30 19 + - serial
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 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 
 20.55 Milionerzy 
 21.30 Druga szansa - serial 
 22.30 Żony Hollywood 
 23.35 Gwiezdne wojny: Część V 

- Imperium kontratakuje - fi lm 
S - F, USA 1980, reż. Irvin Kersh-
ner, wyk. Mark Hamill, Harrison 
Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Wil-
liams, Anthony Daniels, David 
Prowse, Peter Mayhew, Kenny 
Baker, Frank Oz, Alec Guinness, 
Jeremy Bulloch, James Earl Jones

 2.05 Co za tyDzień - magazyn 
 2.40 Czarna lista - serial sensacyjny
 3.40 Moc Magii 
 5.00 Nic straconego

 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 Oszukane
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Na ratunek 112
 17.00 Gliniarze
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.05 MEGA HIT - Iluzja - thriller kry-
minalny, Francja, USA, 2013, reż. 
Louis Leterrier, wyk. Dave Franco, 
Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Mark 
Ruff alo, Michael Caine, Morgan 
Freeman, Woody Harrelson

  Czwórka utalentowanych, obda-
rzonych wyjątkowymi umiejętno-
ściami iluzjonistów zadziwia mię-
dzynarodową publiczność serią 
odważnych i oryginalnych napa-
dów rabunkowych, które odby-
wają się w trakcie ich przedsta-
wień. Bohaterowie ściągają tym 
samym na siebie uwagę agentów 
FBI oraz Interpolu, a także zainte-
resowanie słynnego demaskatora 
wszelakich sztuczek magicznych. 

 22.20 Skazaniec - dramat kryminalny, 
USA, 2008, reż. Roman Ric

 0.45 28 dni - dramat, USA, 2000
 2.55 Tajemnice losu

 6.00 Amerykańscy naprawiacze
 6.30 Amerykańscy naprawiacze
 7.00 Looney Tunes Show
 7.30 Co nowego u Scooby’ego?
 7.55 Looney Tunes Show
 8.25 Co nowego u Scooby’ego?
 8.55 Strażnik Teksasu
 10.00 Dom nie do poznania
 11.00 Detektywi w akcji
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Twoja na zawsze
 17.00 Trzy razy Ana
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kry-

minalny
 21.00 Śmierć na 1000 sposobów
 21.30 Śmierć na 1000 sposobów
 22.00 Galileo
 23.00 Galileo
 0.00 Anioł śmierci - thriller sensa-

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

 1.40 Interwencja
 1.55 Interwencja
 2.10 Cafe Futbol 16/17
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.15 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.20 Szpital - program obyczajowy
 7.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.20 Zagubieni VI - serial sensacyjny
 9.15 Lekarze - serial obyczajowy
 10.25 Mango Telezakupy
 12.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
 14.00 Szpital - program obyczajowy
 15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 16.00 Zagubieni VI - serial sensacyjny
 17.00 Dr House I - serial obyczajowy
 18.00 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Dziewczyna Hitchcocka - fi lm 

obyczajowy, Wielka Brytania, 
USA, RPA, Niemcy 2012, reż. Jul-
lian Jarrold, wyk. Sienna Miller, 
Toby Jones, Imelda Staunton, 
Conrad Kemp, Penelope Wilton

 21.55 Skazany na śmierć - serial
 23.55 Krytyczna decyzja - fi lm sensa-

cyjny, USA 1996, reż. Stuart Baird, 
wyk. Kurt Russell, Halle Berry, 
John Leguizamo, Steven Seagal, 
Oliver Platt, Joe Morton, David 
Suchet

 2.45 Moc Magii 
 4.55 Druga strona medalu - talk show
 5.25 Koniec programu

 5.55 Słodka miłość - telenowela
 6.55 Sila: odnaleźć przeznaczenie 

- serial
 8.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 9.00 Nash Bridges - serial
 10.00 Napisała: Morderstwo - serial
 11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 12.00 Agenci NCIS: Los Angeles 

- serial
 12.55 Co ludzie powiedzą? - serial
 14.40 13 Posterunek 2 - serial
 16.00 Ale numer!
 17.00 Wojna o kontener - program 

rozrywkowy, USA 2013
 18.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 22.00 Doom - fi lm akcji, USA 2005, 

reż. Andrzej Bartkowiak, wyk. 
Deobia Oparei, Dwayne John-
son, Karl Urban, Razaaq Adoti, 
Rosamund Pike

 0.10 Kręcimy z gwiazdami
 1.05 Taki jest świat
 2.00 JRG w akcji
 2.30 Dyżur
 3.00 Na jedwabnym szlaku
 3.25 Na jedwabnym szlaku
 3.50 Na jedwabnym szlaku
 4.20 Menu na miarę
 5.10 Twój Puls
 5.35 Menu na miarę

Poniedziałek, 13.03.2017

6.35 Na planie 6.55 Bajki 7.25 Niania - se-
rial 8.20 Złotopolscy - serial 9.25 Umrzesz 
ze śmiechu 11.35 Katastrofy w przestwo-
rzach - serial 13.40 Pułapki umysł - serial 
14.05 Szpital nadziei - serial 15.55 Niania 
- serial 17.00 Komedia małżeńska - ko-
media obyczajowa 19.00 Komisarz Rex 
„Zemsta - serial 20.00 Ben Hur cz. 1 - fi lm 
historyczny 22.00 Hannibal. Po drugiej 
stronie maski - thriller, Wielka Brytania

15.45 Express - informacje 16.05 Uwa-
ga! 16.25 Science of Stupid 17.00 Anato-
mia głupoty według Richarda Hammon-
da 17.30 DeFacto - Flesz 17.45 Express 
- informacje 18.05 Testerzy 18.40 Wojny 
magazynowe 19.45 Express - informacje 
20.10 Uwaga! po Uwadze 21.15 Komorni-
cy 21.45 Express - informacje 22.00 Gog-
glebox. Przed Telewizorem 22.45 Defacto 
23.15 Damy i wieśniaczki. PL 

6.00 Dekoratornia 7.00 Nieśmiertelny 
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 
Jak zmieniliśmy świat 11.00 Rodzina za-
stępcza 12.00 Miodowe lata 13.45 Za-
miana żon 14.45 Sekrety sąsiadów 15.15 
Czarodziejki 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 
Hawaje 5 - 0 18.15 Miodowe lata 20.00 
Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami 23.00 Zabójczy układ - fi lm akcji 
0.55 Uwierz w duchy
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 5.15 Klan (3087) - telenowela
 5.35 Klan (3088) - telenowela
 5.55 Klan (3089) - telenowela
 6.30 Słownik polsko@polski 
 7.00 Transmisja Mszy Świętej 
 8.00 TyDzień 
 8.40 Ziarno - Camino de Santiago 

- magazyn
 9.15 Zakochaj się w Polsce (26) 

Pszczyna - magazyn
 9.45 Serial fabularny
 10.40 Serce w Naddniestrzu 
 11.30 Program sportowy
 11.45 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański, Watykan
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.55 BBC w Jedynce - Dzika Alaska, 

cz. 3 - serial dok.
 14.00 Skoki Narciarskie - PŚ - Oslo 

- konkurs indywidualny
 14.15 Skoki Narciarskie - PŚ - Oslo 

- konkurs indywidualny
 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.30 Komisarz Alex (106) - W pogoni 

za wiecznym życiem - serial
 18.35 Jaka to melodia?
 19.30 Wiadomości
 20.05 Sport
 20.15 Pogoda
 20.25 Wojenne dziewczyny (2) 

- serial
 21.25 Młodzi lekarze (2) - dokument
 22.20 Zakochana Jedynka - Kraina 

Jane Austen - komedia, Wielka 
Brytania, USA, reż. Jerusha Hess, 
wyk. Keri Russell, Jj Feild, Bret 
McKenzie, Jennifer Coolidge, 
James Callis

 0.10 Piraci z Karaibów. Na krańcu 
świata - fi lm przygodowy, USA, 
reż. Gore Verbinsky, wyk. Johnny 
Depp, Orlando Bloom, Keira Kni-
ghtley, Geoff rey Rush, Jonathan 
Pryce

 3.00 Jaka to melodia?
 4.10 Zakończenie dnia

kulturalne 7.55 Biegnij, chłopcze, biegnij 
- dramat  9.50 Sekrety skrzypiec - cykl 
dok. 10.30 Trzeci punkt widzenia 11.10 
Sierpień w hrabstwie Osage - fi lm oby-
czajowy 13.20 Ślepy tor - fi lm TVP  13.45 
Mistrz tańca - fi lm TVP  14.20 Nienasyce-
ni 14.50 Sztuka performance Zbigniewa 
Warpechowskiego 15.45 Earth, Wind & 
Fire Experience feat. Al McKay play Avo 
Session - koncert 17.05 Pomniki historii 
17.15 Niedziela z… Magdaleną Zawadzką 
- Pierwsza miłość - fi lm TVP  18.40 Skiz 
- spektakl teatralny 20.05 Demony woj-
ny wg Goi - dramat wojenny  21.50 Trze-
ci punkt widzenia 22.30 Jazz noc - B. B. 
King. Live at Montreux

6.55 Był taki Dzień - 12 marca 7.05 Giną-
ce cywilizacje (4) - cykl dok. 8.10 Prorok 
- rzecz o ks. Franciszku Blachnickim  9.20 
Paziowie (4 - 5) - serial 10.20 Okrasa ła-
mie przepisy 10.55 Sprawa Galileusza. na-
uka i wiara - fi lm dok. 11.55 Złoty pociąg. 
- fi lm dok. 12.55 Dzikie wyspy. Amazo-
nia - pływające lasy. 14.00 Szerokie tory 
- reportaż 14.35 Układ krążenia (7) - se-
rial 16.35 Wielka Gra - teleturniej 17.30 
Ex Libris 18.00 Biała wizytówka (4) - se-
rial 19.05 Dzień z życia dyktatora - 2 - fi lm 
dok. 20.05 Śmieciarz (4) - serial 21.45 
Kryptonim Prorok - fi lm dok. 23.00 No-
we Ateny - program publicystyczny 0.00 
Gniazdo - dramat historyczny, Polska, reż. 
Jan Rybkowski, wyk. Wojciech Pszoniak, 
Marek Bargiełowski, Wanda Neumann, 
Franciszek Pieczka, Bolesław Płotnicki, 
Henryk Bąk, Tadeusz Białoszczyński, Cze-
sław Wołłejko 1.45 Marcowa prasa - Łódź 
68 - fi lm dok. 2.55 Żelazne Kompanie 
- fi lm dok. 3.40 Zakończenie dnia 

7.00 Magazyn narciarski 8.00 Polsat 
Sport News 8.07 Magazyn ATP World 
Tour Uncovered 9.00 Polsat Sport News 
9.07 Tenis ATP World Tour Masters 1000 
2017 BNP Paribas Open, Indian Wells 
11.00 Polsat Sport News 11.07 Tenis ATP 
World Tour Masters 1000 2017 BNP Pari-
bas Open, Indian Wells 13.00 Polsat Sport 
News 13.07 Tenis ATP World Tour Masters 
1000 2017 BNP Paribas Open, Indian Wel-
ls 15.00 Esport League of Legends 18.00 
Polsat Sport News 18.07 Piłka nożna Li-
ga holenderska 20.00 Polsat Sport News 
20.07 Piłka nożna Liga holenderska 22.00 
Polsat Sport News 22.07 Biathlon PŚ Kon-
tiolahti 2.00 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 
2018 4.00 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 

7.55 Gwiazdy tenisa - magazyn 8.30 
Barca TV - FC Barcelona - PSG 11.40 Ły-
żwiarstwo szybkie - Finał Pucharu Świata 
- Stavanger 15.10 Short track - MŚ - Rot-
terdam 16.20 Short track - MŚ - Rotter-
dam dz. 2 - 3000m K i M - Finał, Austria 
17.00 Short track - MŚ - Rotterdam dz. 2 
- sztafeta K i M - Finał, Austria 17.50 Ho-
kej na lodzie - PHL. 18.45 Hokej na lodzie 
- PHL. 19.35 Hokej na lodzie - PHL. 20.30 
Sportowa niedziela 21.00 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA - Indian Wells - 3 runda 
1 23.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - In-
dian Wells - 3 runda 2 1.00 Hokej na lo-
dzie - NHL. Edmonton Oilers - Montreal 
Canadiens 2.45 Zakończenie dnia 

8.30 Supersport. MŚ, Buriram 10.00 Su-
perbike. MŚ, Buriram 11.00 Skoki narciar-
skie. PŚ, Oslo 11.45 Biegi narciarskie. PŚ, 
Oslo, Norwegia 30 km kobiet stylem kla-
sycznym 13.30 PŚ w biathlonie w Novym 
Mescie 14.30 Skoki narciarskie. PŚ, Oslo, 
Norwegia HS 134 16.00 Kolarstwo. Paryż 
- Nicea, Francja Etap 8. 17.15 Kolarstwo. 
Tirreno Adriatico, Włochy 18.30 Superbi-
ke. MŚ, Buriram, Tajlandia 19.00 Magazyn 
sportów zimowych  20.00 Snooker. Play-
ers Championship Finał  23.30 Biathlon. 
PŚ, Kontiolahti 0.30 Skoki narciarskie. PŚ, 
Oslo 1.00 Piłka nożna. Major League Soc-
cer: New York City FC - DC United 2.00 
Piłka nożna. Major League Soccer: Minne-
sota United - Atlanta United 

12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym Fran-
ciszkiem 12.20 Wieś - to też Polska 13.30 
Papież Polak do Rodaków 14.10 Charlie 
- historia zabawki 15.45 Św. Józef - pa-
tron na trzecie tysiąclecie 16.00 Infor-
macje dnia 16.10 Koncert życzeń 17.00 
Gorzkie żale. Nabożeństwo pasyjne 17.30 
Okiem kamery 17.55 40 dni ze św. Bratem 
Albertem 18.00 Anioł Pański 18.05 Infor-
macje dnia 18.15 Rozmowy niedokończo-
ne 19.25 Retrospekcja 19.30 Jezus - Kró-
lestwo bez granic 20.00 Informacje dnia 
20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informa-
cje dnia 21.40 Cuda Jezusa 22.30 Vati-
can Magazine 23.00 Jak my to widzimy 
- z daleka widać lepiej 23.30 Z Benedyk-
tem XVI rok po roku 23.50 Tam, gdzie 
modlili się dawni papieże 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 16.55 Pogoda 17.00 Flesz Info 
17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Rzeczpospolita babska - talk 
- show 18.00 Zakazane historie - ma-
gazyn 18.15 Serwis Info weekend 18.28 
Sąsiedzi - program publicystyczny 18.50 
Woronicza 17 19.55 Gość Wiadomości 
20.10 Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 
INFO Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.50 
Bez retuszu - magazyn 23.00 Panorama 
Info 23.35 POWTÓRKA 23.55 Serwis In-
fo weekend 0.05 Teleexpress Extra 0.30 
Gość Wiadomości 0.45 Minęła 20ta 1.24 
Pogoda 1.35 INFO Wieczór 2.20 Rzeczpo-
spolita babska - talk - show 

 6.05 Podróże z historią (2) Jak 
zostać husarzem? - cykl dok.

 6.40 M jak miłość (1284) - serial
 7.40 Barwy szczęścia (1613 - 1617) 

- serial obyczajowy
 10.30 Bake off  - Ale ciacho! - widowi-

sko
 11.30 Bake off  - Ale przepis
 11.45 Biegi narciarskie - PŚ. Oslo 

- 30 km techniką klasyczną
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Sonda 2 - program popularno-

naukowy
 15.15 Na dobre i na złe (665) - serial
 16.20 Kocham Cię, Polsko! - zabawa 

quizowa
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Rodzinka.pl (196) - Przypad-

kowe pary - serial komediowy
 19.30 Rodzinka.pl (197) - Biorą 

z naszej półki - serial
 20.00 Program rozrywkowy 
 20.05 Sherlock - Zakłamany detek-

tyw - serial 
 21.50 XVII Mazurska Noc Kabare-

towa. Mrągowo 2015 - widowi-
sko rozrywkowe

 22.55 Przeszłość - dramat, Francja, 
Włochy, reż. Asghar Farhadi, wyk. 
Berenice Bejo, Tahar Rahim, Ali 
Mosaff a, Pauline Burlet, Sabrina 
Ouazani

 1.15 Imagine - fi lm obyczajowy, 
Polska, Francja, Portugalia, reż. 
Andrzej Jakimowski, wyk. Edward 
Hogg, Alexandra Maria Lara, Mel-
chior Derouet, Francis Frappat, 
Joao Lagarto, Alix Plancq, Antonio 
Rolo, Claudia Soares, Denilson 
Gomes, Ellie Wallwork 

 3.05 Ostatnie piętro - thriller, Polska, 
reż. Tadeusz Król, wyk. Janusz 
Chabior, Joanna Orleańska, Bar-
bara Garstka, Wojciech Zieliński, 
Przemysław Bluszcz, Ewa Baka-
larska, Bartłomiej Firlet, Aleksan-
dra Popławska, Marek Kalita

 4.35 Zakończenie dnia

 5.25 Uwaga! - program interwencyjny
 5.45 Mango - Telezakupy
 7.55 Nowa Maja w ogrodzie 
 8.25 Akademia ogrodnika
 8.30 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Efekt Domina 
 11.35 Co za tyDzień - magazyn 
 12.15 Przestawiacze 
 12.50 Żony Hollywood 
 13.50 Druga szansa - serial 
 14.50 Podróż do wnętrza Ziemi - fi lm 

przygodowy, USA 2008, reż. Eric 
Brevig, wyk. Brendan Fraser, Josh 
Hutcherson, Anita Briem, Seth 
Meyers

 16.50 Belle Epoque - serial 
 17.50 Spotkanie ze smakiem 
 18.00 Ugotowani - program kulinarno 

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

 21.35 Gwiezdne wojny: Część V 
- Imperium kontratakuje - fi lm 
S - F, USA 1980, reż. Irvin Kersh-
ner, wyk. Mark Hamill, Harrison 
Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Wil-
liams, Anthony Daniels, David 
Prowse, Peter Mayhew, Kenny 
Baker, Frank Oz, Alec Guinness, 
Jeremy Bulloch, James Earl Jones

 0.10 Ring - horror, USA, Japonia 2002, 
reż. Gore Verbinski, wyk. Naomi 
Watts, Martin Henderson, David 
Dorfman, Brian Cox, Jane Alexan-
der, Lindsay Frost

 2.30 Graceland - serial 
 3.30 Uwaga! - program interwencyjny
 3.50 Moc Magii 
 5.00 Nic straconego

 6.00 Nowy Dzień z Polsat News
 7.45 Jeźdźcy smoków
 8.15 Turbo
 8.45 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata
 9.15 Przygody Kota w butach
 9.55 Rysiek Lwie Serce - fi lm anim.
 12.15 Doktor Dolittle 2 - komedia 

familijna, USA, 2001, reż. Steve 
Carr, wyk. Eddie Murphy, Kristen 
Wilson, Raven, Kyla Pratt

 14.00 Epoka lodowcowa 2: Odwilż 
- fi lm anim., USA, 2006

 15.50 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 17.50 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.05 Kabaret na żywo

 22.05 Weekend - komedia, Polska, 
2011, reż. Cezary Pazura, wyk. Jan 
Frycz, Małgorzata Socha, Michał 
Lewandowski, Paweł Małaszyń-
ski, Paweł Wilczak

  Świat dużych pieniędzy, przebie-
głych mafi osów, cwanych poli-
cjantów i zabójczo przystojnych 
gangsterów. Błyskotliwy Max, 
jego nieco narwany brat Gula, 
zabójcza Majka i do tego dwie 
tajemnicze walizki i hektolitry 
sztucznej krwi.

 0.45 Iluzja - thriller kryminalny, Fran-
cja, USA, 2013, reż. Louis Leterrier, 
wyk. Dave Franco, Jesse Eisen-
berg, Isla Fisher, Mark Ruff alo, 
Michael Caine, Morgan Freeman, 
Woody Harrelson

 3.20 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 6.00 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu
 7.00 Looney Tunes Show
 7.30 Co nowego u Scooby’ego?
 7.55 Looney Tunes Show
 8.25 Garfi eld Show
 8.50 High School Musical 2 - musical
 11.10 Galileo
 13.20 CJ7 - komedia familijna, Hong-

kong, 2008, reż. Stephen Chow
 15.00 Odyseusz i Wyspa Mgieł - fi lm 

fantasy, Kanada, Rumunia, Wielka 
Brytania, 2008, reż. Terry Ingram, 
wyk. Arnold Vosloo, JR Bourne, 
Stefanie von Pfetten, Steve Bacic 

 16.55 Nie można pocałować panny 
młodej - komedia romantyczna, 
USA, 2011, reż. Rob Hedden, wyk. 
Dave Annable, Katharine McPhee, 
Mena Suvari, Rob Schneider

 19.00 Galileo
 20.00 Milczenie owiec - thriller, USA, 

1991, reż. Jonathan Demme, wyk. 
Anthony Hopkins, Jodie Foster, 
Lawrence Bonney 

 22.25 Śmiertelna odwilż - horror, 
Kanada, USA, 2008, reż. Mark A. 
Lewis, wyk. Alexandra Staseson, 
Brad Dryborough, Val Kilmer 

 0.25 Saper - fi lm akcji, USA, 1998, 
reż. Keoni Waxman, wyk. Bruce 
Payne, Claire Stansfi eld, Dolph 
Lundgren

 2.30 STOP Drogówka
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów

 4.55 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.55 Mango - Telezakupy
 9.00 Przyjaciele VIII - serial 
 12.30 Lekarze - serial obyczajowy
 13.30 Lekarze - serial obyczajowy
 14.30 Lekarze - serial obyczajowy
 15.30 Gremliny II - fi lm S - F, USA 

1990, reż. Joe Dante, wyk. Zach 
Galligan, Phoebe Cates, John Glo-
ver, Robert Prosky, Robert Picardo, 
Christopher Lee

 17.45 Plan gry - komedia, USA 2007, 
reż. Andy Fickman, wyk. Dwayne 
Johnson, Madison Pettis, Kyra 
Sedgwick, Roselyn Sanchez, Mor-
ris Chestnut

 20.00 Krytyczna decyzja - fi lm sensa-
cyjny, USA 1996, reż. Stuart Baird, 
wyk. Kurt Russell, Halle Berry, 
John Leguizamo, Steven Seagal, 
Oliver Platt, Joe Morton, David 
Suchet

 22.40 Lucyfer - serial
 23.45 Jaja w tropikach - komedia, 

USA, Wielka Brytania/Niemcy 
2008, reż. Ben Stiller, wyk. Ben 
Stiller, Jack Black, Robert Downey 
Jr, Nick Nolte, Steve Coogan, Jay 
Baruchel, Matthew McConau-
ghey, Tom Cruise

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

 6.00 Taki jest świat
 6.50 Górka Dolna - serial
 8.50 Ale numer!
 9.25 Ale numer!
 9.55 Wojciech Cejrowski. Boso 
 11.30 Jankes i Dama - serial
 12.25 Bibliotekarze - serial
 13.35 Śpiąca królewna - baśń
 15.10 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Księżniczka Maleen 
- baśń, Niemcy 2015

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

 18.30 Sezon na misia 3 - fi lm anim.
 20.00 Furia - dramat wojenny, USA, 

Chiny, Wielka Brytania 2014, reż. 
David Ayer, wyk. Brad Pitt, Jon 
Bernthal, Logan Lerman, Scott 
Eastwood, Shia LaBeouf

 22.45 Ślepa furia - fi lm akcji, USA 
1990, reż. Phillip Noyce, wyk. 
Brandon Call, Lisa Blount, Noble 
Willingham, Rutger Hauer, Terry 
O’Quinn

 0.20 Uwikłana - serial
 1.20 Dyżur
 1.55 Taki jest świat
 2.45 Z archiwum policji
 3.00 Na jedwabnym szlaku
 4.20 Menu na miarę
 4.50 Twój Puls

Niedziela, 12.03.2017

6.00 Prywatna historia kina 6.35 Komi-
sarz Rex - serial 8.40 Poirot: Śmierć na 
Nilu - fi lm kryminalny  10.45 Katastrofy 
w  przestworzach - serial 12.20 Miłość-
Kropka.pl 13.35 Zawiść - komedia 15.45 
Spadaj! - komedia obyczajowa 17.55 Nic 
do stracenia - komedia 19.50 100 kulto-
wych fi lmów: Donnie Darko  20.00 Atlas 
chmur - science fi ction 23.35 American 
Psycho - thriller 1.40 Obietnica - thriller  

14.55 Ostre cięcie 15.45 Express - in-
formacje 16.00 Pogoda 16.05 Damy 
i wieśniaczki. PL 17.10 Nauka jazdy 17.45 
Express - informacje 18.00 Pogoda 18.05 
Usterka 19.15 Anatomia głupoty według 
Doroty Wellman 19.45 Express - infor-
macje 19.57 Pogoda 20.00 DeFacto 21.30 
Kossakowski. Inicjacja 22.00 Komorni-
cy 22.30 Betlejewski. Prowokacje 23.00 
Świat bez fi kcji 11 23.30 Przepustka - serial 

6.00 Taaaka ryba 7.00 Benny Hill 8.15 
Galileo 9.20 Kaczor Donald przedsta-
wia 10.35 Tajmiaki - komedia sci - fi  
12.30 Miasteczko Halloween - fi lm fan-
tasy 14.05 Omega Doom - fi lm sci - fi  
15.55 Książę Pacyfi ku - fi lm przygodo-
wy, 18.00 Zadziorne zwierzaki - fi lm dok. 
19.00 Wielka historia 19.30 Wielka histo-
ria 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami 22.55 Rude Tube 



40 NR 5  {112}   10.03.2017

TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO TV TRWAM 

TV6TTVStopklatka 

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.20 Kwadrans polityczny
 8.40 Serial fabularny
 9.40 Wspaniałe stulecie. Sułtanka 

Kösem - Murat IV (103) - serial
 10.35 Serial fabularny
 11.30 Pełnosprawni - magazyn dla 

niepełnosprawnych
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Agropogoda - magazyn
 12.40 Magazyn Rolniczy - Nowe 

zasady obrotu ziemią rolną
 12.55 Nieznany Pantanal. Sekrety 

fi lmowców - cykl dok.
 14.00 Serial fabularny
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.20 Obserwator 
 16.10 Złote serce (58) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Przepis dnia - magazyn
 18.05 Klan (3091) - telenowela
 18.40 Wspaniałe stulecie. Sułtanka 

Kösem - Murat IV (104) - serial
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.30 Historia Roja, czyli w ziemi 

lepiej słychać (3) - serial
 21.15 Magazyn śledczy
 21.50 Nasz Świat w Jedynce 

- Korupcja w państwie Putina 
 22.45 Protektor - fi lm sensacyjny, 

USA, reż. Keoni Waxmann, wyk. 
luce Rains, Jessica Williams, Kisha 
Sierra, Steven Seagal

 0.30 El Principe - dzielnica zła (10) 
- serial

 1.25 Kryminalne zagadki Las Vegas 
- s. XV (2) - serial

 2.20 Wiedźmy (10) - Złodzieje 
samochodów - serial

 3.10 Wiedźmy (11) - Lokal numer 13 
- serial

 4.00 Zagadkowa Jedynka - teleturniej
 4.40 Zakończenie dnia

7.00 Teledyski 7.20 Afi sz kulturalny 7.50 
Studio Kultura - Rozmowy 8.00 Informa-
cje kulturalne 8.15 Wydarzenie aktualne 
8.50 Którędy po sztukę 9.00 Dwa księży-
ce - fi lm obyczajowy 11.30 Alchemik Sen-
divius - serial 12.25 Smak czekolady - fi lm 
kr.metr. TVP 13.15 Minkowski | Saga - fi lm 
dok. 14.55 Informacje kulturalne 15.10 Ta-
nie Dranie - Moroz i Kłopotowski komen-
tują świat 15.50 Pan Wołodyjowski - fi lm 
historyczny 18.50 Jestem Kuba - fi lm dok. 
20.00 Informacje kulturalne 20.20 Cha-
plin. Legenda stulecia - fi lm dok. 22.05 
Dezerterzy - rozmowa 22.35 Smak curry 
- fi lm obyczajowy 0.30 Alfabet Polskiego 
Performance - Ewa Zarzycka - magazyn

6.55 Był taki Dzień - 15 marca 7.00 Histo-
ria Polski  - fi lm dok. 8.10 Wojciech Cej-
rowski - boso 8.40 Szlakiem smaków (3) 
- serial dok. 9.40 Było, nie minęło 10.15 
Dzieje Kultury Polskiej 11.20 Tajemnice po-
czątków Polski - cykl dok. 12.15 Spór o hi-
storię - debata 12.55 Jurajski Park Hitlera 
- fi lm dok. 13.55 Sensacje XX wieku 14.50 
Encyklopedia II wojny światowej - B - Bar-
barossa - cykl dok. 15.25 Krwawe rubiny 
Czerwonych Khmerów - fi lm dok. 16.30 
Historia Polski - fi lm dok. 17.40 Wspaniałe 
stulecie (295) - serial 18.35 Regiony z Hi-
storią - Błonie - cykl dok. 18.55 Sensacje 
XX wieku 19.50 Było, nie minęło 20.30 
Nowe Ateny - program publicystyczny 
21.20 Śladami zbrodni i walki 1944 - 1956 
- Łączka na Powązkach - tajemnice kwa-
tery ofi ar komunizmu. 21.45 Najdłuższa 
wojna nowoczesnej Europy (9)  - serial 
22.55 II wojna światowa na Bałkanach (5 
- 6) - serial dok. 0.20 Persona non grata 
- dramat 2.20 Wojciech Cejrowski - boso 
2.50 Najdłuższa wojna nowoczesnej Eu-
ropy (9) Ausrotten - serial 

7.00 Magazyn narciarski 8.00 Polsat 
Sport News 8.07 Magazyn ATP World 
Tour Uncovered 9.00 Polsat Sport News 
9.07 Tenis ATP World Tour Masters 1000 
2017 BNP Paribas Open, Indian Wells 
11.00 Polsat Sport News 11.07 Snowbo-
ard MŚ, Sierra Nevada 13.00 Polsat Sport 
News 13.07 Tenis ATP World Tour Masters 
1000 2017 BNP Paribas Open, Indian Wells 
15.00 Polsat Sport News 15.07 Snowbo-
ard MŚ, Sierra Nevada 17.00 Polsat Sport 
News 17.07 Tenis ATP World Tour Masters 
1000 2017 BNP Paribas Open, Indian Wells 
19.00 Polsat Sport News 19.07 Biathlon PŚ 
Kontiolahti 21.00 Polsat Sport News 21.07 
Magazyn Puncher 22.00 Polsat Sport 
News 22.07 Biathlon PŚ Kontiolahti

8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - In-
dian Wells - 4 runda 2 9.45 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA - Indian Wells - 4 runda 
3 11.30 Short track - MŚ - Rotterdam dz. 
1, Austria 13.00 Hokej na lodzie - NHL. 
Washington Capitals - Minnesota Wild 
15.00 Bayern Monachium TV - FC Bay-
ern - Eintract Frankfurt 17.05 Bayern 
Monachium TV 18.20 Hokej na lodzie 
- PHL. 21.00 Tenis ziemny - Turniej WTA 
- Indian Wells - 1/4F 1 23.00 Sportowy 
Wieczór 23.30 Lekkoatletyka - Halowe 
Mistrzostwa Europy - Belgrad - podsu-
mowanie, Niemcy 1.00 Hokej na lodzie 
- PHL. 3.00 Tenis ziemny - Turniej WTA 
- Indian Wells - 1/4F 2 4.45 REKLAMA 

8.30 Snowboard. MŚ, Sierra Nevada 9.00 
Snowboard. MŚ, Sierra Nevada 11.30 
Skoki narciarskie. PŚ, Lillehammer 13.00 
Snowboard. MŚ, Sierra Nevada 14.15 
Kombinacja Norweska. PŚ, Trondheim 
15.15 Skoki narciarskie. PŚ, Lillehammer 
16.15 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Aspen 
19.15 Skoki narciarskie. PŚ, Trondheim, 
Norwegia 20.15 Narciarstwo Alpejskie. 
PŚ, Aspen 22.15 Skoki narciarskie. PŚ, 
Trondheim, Norwegia Kwalifi kacje HS 140  
23.15 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Aspen, 
Stany Zjednoczone Zjazd mężczyzn 0.15 
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Aspen, Stany 
Zjednoczone Zjazd kobiet 1.15 Watts 1.30 
Skoki narciarskie. PŚ, Trondheim 2.15 Nar-
ciarstwo Alpejskie. PŚ, Aspen

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Werdykt 13.55 Święty na każdy 
Dzień 14.00 PSL - skradziona tożsamość 
14.50 Franciszek. Papież z Nowego Świa-
ta 15.40 Spacer po misji w Gahunga 15.50 
Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 
Na zdrowie 16.30 Wbrew wszelkim prze-
ciwnościom 17.00 Po stronie praw-
dy 17.55 40 dni ze św. Bratem Albertem 
18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 
18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 
Święty na każdy Dzień 19.30 Przygody 
Mobilków 19.45 Modlitwa z telefonicz-
nym udziałem dzieci 20.00 Informacje 
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczy-
zna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Infor-
macje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 
22.00 Listy do Pana Boga 23.50 Misyjna 
Eucharystia w Gahunga 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 17.00 Flesz Info 
17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat 
- magazyn 17.50 Serwis Info 18.28 Czte-
ry strony - program publicystyczny 18.50 
Serwis Info 19.21 Pogoda 19.30 Puls Polski 
- magazyn 19.55 Gość Wiadomości 20.10 
Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 INFO 
Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.50 W ty-
le wizji - program publicystyczny 22.30 
W tyle wizji Extra 23.00 Panorama Info 
23.35 Extra świat - magazyn 23.55 Ser-
wis Info 0.05 Teleexpress Extra 0.30 Gość 
Wiadomości 0.45 Minęła 20ta 1.35 IN-
FO Wieczór 2.15 Podróże z historią (23) 
Owczym pędem - cykl dok. 

 6.00 Rodzinka.pl (13) - Rodziciel-
skie rozterki - serial komediowy

 6.35 Synagoga w Inowłodzu
 7.05 M jak miłość (1278) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.05 Barwy szczęścia (1619) - serial 

obyczajowy
 11.40 Na dobre i na złe (342) Śmier-

telna choroba - serial
 12.45 Tylko z Tobą (166) - serial 
 13.30 Rodzinka.pl (123) - Podróż 

- serial komediowy
 14.10 Świętokrzyska Gala Kabare-

towa 2015  - widowisko
 15.10 Tysiąc i jedna noc (20) - serial 
 16.05 M jak miłość (1286) - serial
 17.05 Cena miłości (1) - serial
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1619) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1620) - serial
 20.40 Na dobre i na złe (666) - serial
 21.45 Na sygnale (133) - Proszę pani, 

był wypadek… - serial 
 22.25 Kino relaks - Jak urodzić i nie 

zwariować - komedia, USA, reż. 
Kirk Jones, wyk. Cameron Diaz, 
Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, 
Chase Crawford

 0.25 O mnie się nie martw - s. VI (2) 
- serial komediowy

 1.20 Świat bez tajemnic - Cicha 
wojna - Poznaj swojego wroga 
(1) - serial dok. reż. David Belton

 2.25 Świat bez tajemnic - Cicha 
wojna - Nadchodzą Rosjanie 
(2) - serial dok. 

 3.25 Licencja na wychowanie (13) 
- serial obyczajowy

 4.00 Radio Romans (18) - Trefny 
temat - serial

 4.35 Radio Romans (19) - Przykre 
prawdy - serial

 5.10 Skandal (12) - serial 
 5.50 Zakończenie dnia

 5.15 Uwaga! - program interwencyjny
 5.45 Mango - Telezakupy
 6.50 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 7.50 Doradca smaku 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 19 + - serial
 13.30 Szpital - program obyczajowy
 14.30 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 15.30 Szkoła - serial
 16.30 19 + - serial
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 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 
 20.55 Milionerzy 
 21.30 Belle Epoque - serial 

 22.30 Kapitan Ameryka: Pierwsze 
starcie - fi lm przygodowy, USA 
2011, reż. Joe Johnston, wyk. Chris 
Evans, Hayley Atwell, Sebastian 
Stan, Tommy Lee Jones, Hugo 
Weaving, Dominic Cooper, Stan-
ley Tucci, Samuel L. Jackson

 1.00 Dlaczego nie! - komedia, Polska 
2007, reż. Ryszard Zatorski, wyk. 
Anna Cieślak, Maciej Zakościelny, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Tomasz Kot, Anna Przybylska 

 3.10 Uwaga! - program interwencyjny
 3.35 Moc Magii 
 4.55 Nic straconego

 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 Oszukane
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Na ratunek 112
 17.00 Gliniarze
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 Idol

 22.00 John Tucker musi odejść 
- komedia romantyczna, USA, 
Kanada, 2006, reż. Betty Thomas, 
wyk. Jesse Metcalfe, Arielle Keb-
bel, Ashanti, Jenny McCarthy

  Trzy atrakcyjne i podziwiane 
dziewczyny z rywalizujących ze 
sobą licealnych paczek odkry-
wają, że każda z nich spotyka się 
z tym samym facetem. przystoj-
nym i klawym kapitanem szkol-
nej drużyny koszykówki, Johnem 
Tuckerem. Po stwierdzeniu tego 
faktu dyszące wściekłością trio 
- mająca ambicje dziennikar-
skie Carrie, szefowa czirliderek 
Heather i wojująca weganka Beth 
- postanawia dać Tuckerowi lek-
cję, którą zapamięta na całe życie.

 23.55 Sportowy fi lm - komedia, USA, 
2007, reż. Tom Brady

 1.55 Tajemnice losu

 6.00 Amerykańscy naprawiacze
 6.30 Amerykańscy naprawiacze
 7.00 Looney Tunes Show
 7.30 Co nowego u Scooby’ego?
 7.55 Looney Tunes Show
 8.25 Co nowego u Scooby’ego?
 8.55 Strażnik Teksasu
 10.00 Dom nie do poznania
 11.00 Detektywi w akcji
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Twoja na zawsze
 17.00 Trzy razy Ana
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kry-

minalny
 21.00 Śmiertelna odwilż - horror, 

Kanada, USA, 2008, reż. Mark A. 
Lewis, wyk. Alexandra Staseson, 
Brad Dryborough, Val Kilmer 

 23.00 Kruk 4 - fi lm fantasy, USA, 2005, 
reż. Lance Mungia, wyk. Marcus 
Chong, Yuji Okumoto 

 1.00 Spadkobiercy
 2.10 Interwencja
 2.35 TAK czy NIE
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.15 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.20 Szpital - program obyczajowy
 7.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.20 Zagubieni VI - serial sensacyjny
 9.15 Lekarze - serial obyczajowy
 10.25 Mango Telezakupy
 12.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
 14.00 Szpital - program obyczajowy
 15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 16.00 Zagubieni VI - serial sensacyjny
 17.00 Dr House II - serial obyczajowy
 18.00 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Doskonały świat - fi lm sen-

sacyjny, USA 1993, reż. Clint 
Eastwood, wyk. Kevin Costner, 
Clint Eastwood, Laura Dern, T.J. 
Lowther, Keith Szarabajka, Leo 
Burmester

 22.55 UEFA Champions League 
 0.00 Kryminalni - serial
 1.00 Iris - fi lm dok. 2014
  Iris Apfel pasjonowała się projek-

towaniem wnętrz. Wraz z mężem 
założyła w 1950 r. fi rmę, która 
urządziła wnętrza Białego Domu. 
W wieku 83 lat Iris stała się naj-
starszą w historii dziewczyną 
z okładki.

 2.50 Moc Magii 
 5.00 Koniec programu

 5.55 Słodka miłość - telenowela
 6.55 Sila: odnaleźć przeznaczenie 

- serial
 8.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 9.00 Nash Bridges - serial
 10.00 Napisała: Morderstwo - serial
 11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 12.00 Agenci NCIS: Los Angeles 

- serial
 12.55 Górka Dolna - serial
 14.00 Co ludzie powiedzą? - serial
 14.40 13 Posterunek 2 - serial
 16.00 Ale numer!
 17.00 Wojna o kontener - program 

rozrywkowy, USA 2013
 18.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 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

 21.55 Straszny fi lm - komedia, USA 
2000, reż. Keenen Wayans, wyk. 
Anna Faris, Carmen Electra, Jon 
Abrahams, Marlon Wayans

 23.30 Fajna z niego babka - komedia, 
USA 2002, reż. Wallace Wolodar-
sky, wyk. Barry Watson, Michael 
Rosenbaum, Harland Williams

 1.25 American Horror Story: Sabat 
- serial

 2.35 Taki jest świat
 3.15 Na jedwabnym szlaku
 3.35 Biesiada na cztery pory roku
 4.25 Menu na miarę

Środa, 15.03.2017

6.00 Prywatna historia kina 6.35 Na pla-
nie 6.55 Rodzina Piratów - serial 7.40 Nia-
nia - serial 8.50 Złotopolscy - serial 10.00 
Umrzesz ze śmiechu 11.35 Katastrofy 
w  przestworzach - serial 13.40 Pułapki 
umysłu - serial 14.05 Szpital nadziei - se-
rial 15.55 Niania - serial 16.55 Absolutnie 
fantastycznie - komedia 19.00 Komisarz 
Rex - serial 20.00 Top Gun - fi lm sensa-
cyjny 22.25 Desperaci - fi lm sensacyjny

16.25 Anatomia głupoty według Richarda 
Hammonda 17.30 DeFacto - Flesz 17.45 
Express 18.05 Cała prawda o jedzeniu 
18.40 Urodzony handlarz 19.10 Wojny 
magazynowe 19.45 Express - informacje 
20.05 Anatomia głupoty według Richar-
da Hammonda Święta 21.10 Patent na 
wszystko - serial 21.45 Express - informa-
cje 22.00 Ostre cięcie 22.45 Kossakowski. 
Inicjacja 23.15 Gogglebox

6.00 Dekoratornia 7.00 Nieśmiertelny 
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 
Zadziorne zwierzaki - fi lm dok. 11.00 
Rodzina zastępcza 12.00 Miodowe la-
ta 13.45 Zamiana żon 14.45 Sekrety są-
siadów 15.15 Czarodziejki 16.15 Strażnik 
Teksasu 17.15 Hawaje 5 - 0 18.15 Miodo-
we lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminal-
ne zagadki Nowego Jorku 22.50 Na linii 
ognia - thriller sensacyjny

TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO

TV6TTVStopklatka 

TV TRWAM 

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.20 Kwadrans polityczny
 8.40 Serial fabularny
 9.40 Wspaniałe stulecie. Sułtanka 

Kösem - Murat IV (103) - serial
 10.35 Serial fabularny
 11.30 Rok w ogrodzie
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Agropogoda - magazyn
 12.35 Magazyn Rolniczy
 12.45 Przepis dnia - magazyn
 12.55 Nieznany Pantanal. Królestwo 

kajmana - cykl dok.
 14.00 Serial fabularny
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Obserwator 
 16.00 Złote serce (57) - serial
 16.45 Skoki Narciarskie - PŚ - Lille-

hammer - konkurs indywidualny
 17.55 Teleexpress
 18.05 Skoki Narciarskie - PŚ - Lille-

hammer - konkurs indywidualny
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.10 GOL
 20.30 El Principe - dzielnica zła (10) 

- serial
 21.25 Kryminalne zagadki Las Vegas 

- s. XV (2) - serial
 22.20 Kaznodzieja z karabinem 

- dramat, USA, reż. Marc For-
ster, wyk. Gerald Butler, Michelle 
Monaghan, Michael Shannon

 0.40 Dziewczęta z Nowolipek 
- dramat, reż. Barbara Sass, wyk. 
Maria Ciunelis, Marta Klubowicz, 
Ewa Kasprzyk, Izabela Droboto-
wicz - Orkisz, Piotr Bajor, Krzysz-
tof Kolberger, Iga Cembrzyńska, 
Jan Nowicki, Zdzisław Wardejn, 
Lidia Korsakówna

 2.20 Protektor - fi lm sensacyjny, 
USA, reż. Keoni Waxmann, wyk. 
luce Rains, Jessica Williams, Kisha 
Sierra, Steven Seagal

 4.00 Notacje - Andrzej Seweryn. 
Zaplątany w Mickiewicza 
i Marzec - cykl dok.

7.00 Teledyski 7.20 Afi sz kulturalny 7.50 
Studio Kultura - Rozmowy 8.00 Informa-
cje kulturalne 8.15 Nienasyceni 8.45 Żela-
zna ręka - fi lm kr.metr. TVP 9.15 Bezmiar 
sprawiedliwości - dramat 11.30 Alchemik 
Sendivius - serial 12.30 Którędy po sztukę 
12.35 Antoni i Antonina - komedia 14.15 
Australia ‘88 15.20 Informacje kultural-
ne 15.40 Tygodnik Kulturalny 16.35 Bez-
miar sprawiedliwości - dramat 18.50 Por-
trety - Eliot Ness kontra Al Capone - serial 
20.00 Informacje kulturalne 20.20 Mie-
siąc z Kingą Preis - Prześwit - spektakl 
teatralny 21.45 Chuligan Literacki - ma-
gazyn o książkach 22.25 Przeszłość - dra-
mat 0.40 Mistrz - dramat 

6.55 Był taki Dzień - 14 marca 7.00 Histo-
ria Polski - List biskupów - fi lm dok. 8.00 
Wojciech Cejrowski - boso 8.35 Widzę 
Ciebie Warszawo sprzed lat… - 9.45 By-
ło, nie minęło - Józef Wybicki - reakty-
wacja 10.20 Sen o Morzach i Koloniach 
- fi lm dok. 11.15 Dzikie wyspy. Amazonia 
- pływające lasy 12.10 Koło historii 12.50 
Pierwsza wojna światowa (8) - serial dok. 
14.05 Sensacje XX wieku 15.00 Encyklo-
pedia II wojny światowej - cykl dok. 15.40 
Francja w ogniu alianckich bomb (1) - se-
rial 16.40 Historia Polski - fi lm dok. 17.45 
Wspaniałe stulecie (294) - serial 18.45 
Regiony z Historią (24) - cykl dok. 19.05 
Sensacje XX wieku 20.00 Było, nie minę-
ło  20.35 Jurajski Park Hitlera - fi lm dok. 
21.35 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
Europy (8) Dzięki ci, Żelazny Kanclerzu 
- serial 22.40 Krwawe rubiny Czerwo-
nych Khmerów - fi lm dok. 23.45 Podzie-
lony kontynent An Enemy to Die For - fi lm 
wojenny 1.40 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat (37) - Wielbłąd 2.20 Najdłuż-
sza wojna nowoczesnej Europy (8) 

7.00 Magazyn snowboardowy 8.00 Pol-
sat Sport News 8.07 Magazyn freestyle 
9.00 Tenis ATP World Tour Masters 1000 
2017 BNP Paribas Open, Indian Wells 11.00 
Polsat Sport News 11.07 Snowboard MŚ, 
Sierra Nevada 13.00 Polsat Sport News 
13.07 Biathlon PŚ Kontiolahti 15.00 Polsat 
Sport News 15.07 Tenis ATP World Tour 
Masters 1000 2017 BNP Paribas Open, In-
dian Wells 17.00 Polsat Sport News 17.07 
Snowboard MŚ, Sierra Nevada 19.00 Pol-
sat Sport News 19.07 Biathlon PŚ Kon-
tiolahti 21.00 Polsat Sport News 21.07 
Magazyn 1. ligi 22.00 Polsat Sport News 
22.07 Biathlon PŚ Kontiolahti 2.00 Piłka 
nożna Eliminacje do MŚ 2018 4.00 Piłka 
nożna Eliminacje do MŚ 2018 

8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - In-
dian Wells - 3 runda 11.30 Narciarstwo 
klasyczne - MŚ, Lahti - podsumowanie 
13.10 Łyżwiarstwo szybkie - Finał Pucharu 
Świata - Stavanger dz. 2, Holandia 14.50 
Hokej na lodzie - NHL. San Jose Sharks 
- Nashville Predators 16.30 Pełnosprawni 
(194)- magazyn dla niepełnosprawnych 
17.00 Short track - MŚ - Rotterdam dz. 
2, Austria 18.30 Zwarcie (2) - magazyn 
19.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Indian 
Wells - 4 runda 1 21.00 Tenis ziemny - Tur-
niej WTA - Indian Wells - 4 runda 2 23.00 
Sportowy Wieczór 23.25 Gwiazdy tenisa 
0.00 Hokej na lodzie - NHL. Washington 
Capitals - Minnesota Wild 2.40 Zakoń-
czenie dnia 

8.30 Snowboard. MŚ, Sierra Nevada 11.30 
Skoki narciarskie. PŚ, Oslo 12.15 Skoki nar-
ciarskie. PŚ, Lillehammer 13.00 Snowbo-
ard. MŚ, Sierra Nevada 14.15 Kolarstwo. 
Tirreno Adriatico 16.15 Skoki narciarskie. 
PŚ, Lillehammer 16.45 Skoki narciarskie. 
PŚ, Lillehammer, Norwegia HS 138 18.45 
Snowboard. MŚ, Sierra Nevada  19.30 Ko-
larstwo. Tirreno Adriatico, Włochy Etap 7. 
20.30 Skoki narciarskie. PŚ, Lillehammer, 
Norwegia HS 138 22.00 Piłka nożna. FI-
FA Football 22.30 Piłka nożna. Major Le-
ague Soccer MLS Highlights 23.00 Ko-
larstwo. Tirreno Adriatico, Włochy Etap 7.  
0.00 Snowboard. MŚ, Sierra Nevada 1.00 
Piłka nożna. FIFA Football 1.30 Skoki nar-
ciarskie. PŚ, Lillehammer, Norwegia HS 138

13.55 Święty na każdy Dzień 14.00 Moj-
żesz - 10 przykazań 15.00 Franciszek. 
Papież z Nowego Świata 15.50 Pytasz 
i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 Je-
stem mamą 16.30 Kalejdoskop Młodych 
16.50 Aktualności akademickie WSKSiM 
w Toruniu 17.00 Życie Monastyczne 17.30 
Okiem kamery 17.55 40 dni ze św. Bratem 
Albertem 18.00 Anioł Pański 18.05 Infor-
macje dnia 18.15 Rozmowy niedokończo-
ne 19.25 Święty na każdy Dzień 19.30 
Każdy maluch to potrafi  19.45 Modlitwa 
z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 
Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt 
Widzenia 22.00 PSL - skradziona tożsa-
mość 22.50 Teoria ewolucji a współcze-
sna mikrobiologia 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 16.41 Puls Polski Ekstra - maga-
zyn 16.55 Pogoda 17.00 Flesz Info 17.15 
Serwis Info 17.32 Extra świat - magazyn 
17.50 Serwis Info 17.59 Teleexpress Extra 
18.19 Serwis Info 18.28 Cztery strony 
- program publicystyczny 18.50 Serwis 
Info 19.21 Pogoda 19.30 Puls Polski - ma-
gazyn 19.41 Puls Polski Ekstra - magazyn 
19.55 Gość Wiadomości 20.10 Minęła 
20ta 20.51 Pogoda 21.00 INFO Wieczór 
21.40 Studio LOTTO 21.50 W tyle wizji  
22.30 W tyle wizji Extra 23.00 Panorama 
Info 23.35 Extra świat 23.55 Serwis Info 
0.05 Teleexpress Extra 0.30 Gość Wiado-
mości 0.45 Minęła 20ta

 6.00 Rodzinka.pl (12) - Walka 
z nałogami - serial komediowy

 6.35 Szwecja - wczoraj i dziś 
- reportaż

 7.05 M jak miłość (1277) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.05 Barwy szczęścia (1618) - serial 

obyczajowy
 11.40 Na dobre i na złe (341) Spóź-

niony maturzysta - serial
 12.40 Tylko z Tobą (165) - serial 
 13.35 Rodzinka.pl (122) - Bo ja 

jestem perfekcyjna - serial 
komediowy

  Natalia wspólnie ze znajomymi 
ze studiów pracuje nad projek-
tem. Pracochłonne zajęcie Boskiej 
skutkuje naginaniem domowych 
zasad. Kuba jest zazdrosny o 
nowych przyjaciół mamy.

 15.20 Tysiąc i jedna noc (19) - serial 
 16.20 M jak miłość (1285) - serial
 17.10 Tylko z Tobą (166) - serial 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1618) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1619) - serial 

obyczajowy
 20.40 M jak miłość (1286) - serial
 21.35 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Magazyn Ekspresu Reporterów
 22.50 Świat bez fi kcji - Życie na 

dwóch biegunach - fi lm dok. 
 23.50 XXI Festiwal Kabaretu 

w Koszalinie 2015 
 0.50 Skandal (11) - serial 
 1.45 Skandal (12) - serial 
 2.40 Magazyn Ekspresu Reporterów
 3.45 Życie na dwóch biegunach 

- fi lm dok. reż. Christian Watt
 4.45 Skandal (11) - serial 
 5.30 Zakończenie programu

 5.45 Mango - Telezakupy
 6.50 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 7.50 Doradca smaku 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 19 + - serial
 13.30 Szpital - program obyczajowy
 14.30 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 15.30 Szkoła - serial
 16.30 19 + - serial
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 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 

 20.55 Milionerzy 
 21.30 Agent - Gwiazdy 
 22.30 Kuba Wojewódzki - talk show 
 23.30 Superwizjer - magazyn reporte-

rów 
 0.05 Misja Pies 
 0.40 Pamiętniki wampirów - serial 

grozy, USA 
  Elena próbuje odnaleźć ukocha-

nego. Wspólnie z Alaricem udaje 
się w góry Tennessee, gdzie gro-
madzą się wilkołaki. Klaus kon-
tynuuje działania mające na celu 
stworzenie hybryd.]

 1.35 Wybrani - serial sensacyjny, USA 
 2.40 Uwaga! - program interwencyjny
 3.05 Moc Magii 
 4.25 Nic straconego

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 Oszukane
13.00 Trudne sprawy
14.00 Pierwsza miłość
14.45 Dlaczego ja?
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja
16.30 Na ratunek 112
17.00 Gliniarze
18.00 Pierwsza miłość
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.05 The Brain. Genialny Umysł
21.35 Niania w wielkim mieście

22.40 28 dni - dramat, USA, 2000, 
reż. Betty Thomas, wyk. Sandra 
Bullock, Azura Skye, Elizabeth Per-
kins, Steve Buscemi, Viggo Mor-
tensen, Dominic West 

 Gwen Cummings jest nowojor-
ską dziennikarką, która uwiel-
bia barwne, rozrywkowe życie. 
Eleganckie przyjęcia i całonocne 
eskapady po knajpach to dla niej 
i jej chłopaka, Jaspera, codzien-
ność. Oboje lubią nowe wrażenia, 
więc nie ograniczają się tylko do 
alkoholu, eksperymentują też 
z narkotykami. 

0.50 John Tucker musi odejść 
- komedia romantyczna, USA, 
Kanada, 2006, reż. Betty Thomas

2.45 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy

 6.00 Amerykańscy naprawiacze
 6.30 Amerykańscy naprawiacze
 7.00 Looney Tunes Show
 7.30 Co nowego u Scooby’ego?
 7.55 Looney Tunes Show
 8.25 Co nowego u Scooby’ego?
 8.55 Strażnik Teksasu
 10.00 Dom nie do poznania
 11.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Twoja na zawsze
 17.00 Trzy razy Ana
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kry-

minalny
 21.00 Prima aprilis - horror, USA, 2008, 

reż. Mitchell Altieri, Phil Flores, 
wyk. Taylor Cole, Jennifer Siebel 
Newsom, Joe Egender, Scout Tay-
lor - Compton, Josh Henderson

 23.00 Kiedy dzwoni nieznajomy 
- horror, USA, 2006, reż. Simon 
West, wyk. Camilla Belle, Brian 
Geraghty, Clark Gregg, Derek de 
Lint, Katie Cassidy, Tessa Thomp-
son, Tommy Flanagan 

 0.50 Spadkobiercy
 1.55 Interwencja
 2.10 Graffi  ti 
 2.25 Magazyn Atleci Polsat Sport 

2017 
 2.55 Magazyn Puncher 2017

 5.30 Szpital - program obyczajowy
 6.35 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 7.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.20 Zagubieni VI - serial sensacyjny
 9.15 Lekarze - serial obyczajowy
 10.25 Mango Telezakupy
 12.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
 14.00 Szpital - program obyczajowy
 15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 16.00 Zagubieni VI - serial sensacyjny
 17.00 Dr House II - serial obyczajowy
 18.00 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Piętno przeszłości - fi lm sen-

sacyjny, USA 2009, reż. John 
Polson, wyk. Russell Crowe, Jon 
Foster, Sophie Traub, Laura Dern, 
Alexis Dziena

 22.10 Złoto dla zuchwałych - fi lm 
wojenny, USA, Jugosławia 1970, 
reż. Brian G. Hutton, wyk. Clint 
Eastwood, Telly Savalas, Don Ric-
kles, Donald Sutherland, Carroll 
O’Connor

 1.10 Lucyfer - serial
 2.10 Moc Magii 
 4.20 Druga strona medalu - talk show
 4.50 Koniec programu

 5.55 Słodka miłość - telenowela
 6.55 Sila: odnaleźć przeznaczenie 

- serial
 8.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 9.00 Nash Bridges - serial
 10.00 Napisała: Morderstwo - serial
 11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 12.00 Agenci NCIS: Los Angeles 

- serial
 12.55 Górka Dolna - serial
 14.00 Co ludzie powiedzą? - serial
 14.40 13 Posterunek 2 - serial
 16.00 Ale numer!
 17.00 Wojna o kontener - program 

rozrywkowy, USA 2013
 18.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 20.00 Purpurowe rzeki - fi lm krymi-

nalny, Francja 2001, reż. Mathieu 
Kassovitz, wyk. Jean Reno, Vin-
cent Cassel

 22.05 Ślepa furia - fi lm akcji, USA 
1990, reż. Phillip Noyce, wyk. 
Brandon Call, Lisa Blount, Noble 
Willingham, Rutger Hauer, Terry 
O’Quinn

 23.50 Zastępca - fi lm akcji, USA 2006, 
reż. Simon Fellows, wyk. Alan 
McKenna, Julie Cox, Van Damme 
Jean - Claude, William Tapley

 1.40 Z archiwum policji
 2.10 Menu na miarę
 2.40 Dyżur
 3.05 Na jedwabnym szlaku
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji

Wtorek, 14.03.2017

6.35 Na planie 6.55 Rodzina Piratów - se-
rial 7.40 Niania - serial 8.50 Złotopol-
scy - serial 10.00 Umrzesz ze śmiechu 
11.35 Katastrofy w  przestworzach - se-
rial 13.40 Pułapki umysłu - serial 14.05 
Szpital nadziei - serial 15.55 Niania - serial 
17.00 Droga do raju - komedia obyczajo-
wa  19.00 Komisarz Rex - serial 20.00 Pan 
Magoo - komedia 21.50 Nowa policyjna 
opowieść - fi lm sensacyjny

15.45 Express 16.05 Uwaga! 16.25 Anato-
mia głupoty według Richarda Hammonda 
17.30 DeFacto - Flesz 17.45 Express - in-
formacje 18.05 Nauka jazdy 18.40 Kraksa 
TV 19.10 Patent na wszystko - serial 19.45 
Express - informacje 20.05 Testerzy 20.40 
Urodzony handlarz 21.10 Urodzony han-
dlarz 21.45 Express - informacje 22.00 
Usterka 22.30 Nauka jazdy 23.00 Królo-
we życia - serial 23.45 Testerzy

6.00 Dekoratornia 7.00 Nieśmiertelny 
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 
Wszystko o psach 11.00 Rodzina zastęp-
cza 12.00 Miodowe lata 13.45 Zamiana 
żon 14.45 Sekrety sąsiadów 15.15 Czaro-
dziejki 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Hawa-
je 5 - 0 18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 
Jorku 23.00 Hostel - horro 0.55 Uwierz 
w duchy 2.00 STOP Drogówka
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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 

•	 stomatologia zachowawcza
•	 stomatologia dziecięca
•	protetyka  
•	 zabiegi z zakresu 
 medycyny estetycznej

godziny przyjęć: 
pon. i pt. 14:00 - 20:00  
wt. i śr.    9:00 - 15:00

REjEstRAcjA w godz. przyjęć
tel. 607 817 491

           LoGoPEDA

Katarzyna Matyasik
sPEcjAListA NEURoLogoPEdii  

i wczEsNEj LogoPEdii KLiNiczNEj
•	 terapia zaburzeń mowy 
 dzieci i dorosłych
•	 wczesna interwencja logopedyczna
•	 Korekcja wad wymowy
•	 Rehabilitacja głosu
•	 terapia dysleksji MEtodĄ wARNKEgo
•	 tERAPiA sENsoMotoRyczNA
•	 wspomaganie uczniów z trudnościami  

w uczeniu, ocena ryzyka dysleksji od 6 r.ż.

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

          oKuLiStA
 i PRACOWNIA OPTYCZNA

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

trzebnica ul. H. Pobożnego 15/Xii
                        wejście od ulicy Milickiej
Rejestracja:

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

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

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

GiNEKoLoG

gABiNEt giNEKoLogiczNy
Janina Aleksandra Miturska

ginekolog położnik

zAKREs: Usg, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

godziny przyjęć gabinetu:
pon. - śr.  - pt.   16 - 19

oRtoDoNtA

leczenie Wad zgryzu
lek. stom.

specjalista ii z ortodoncji

Lidia Korczyk
trzebnica

ul. obrońców Pokoju 31 A
przyjmuje we wtorki

od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

PSYcHoLoG
P OZ Y T Y W - K a 

centrum rozwoju i Wsparcia 
psychologicznego

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

ne dla dzieci i młodzieży

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

www.pozytyw-ka.pl

GiNEKoLoG

j. rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. kosmonautów 8

przyjmuje: 

poniedziałek   13:00 - 18:00

środa                   15:00 - 19:00

w innych dniach 
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71 
        604 474 755

LARYNGoLoG

p r a k t y k a 
laryngologiczna

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

tRzEBNicA
ul.  KoŚciuSZKi 10 

Rejestracja

tel. 607 09 99 00

GABiNEt 
PEDiAtRYcZNo-

ALERGoLoGicZNY

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

trzebnica
ul. Św. jadwigi 27 a-b 

w proVicie
od godz. 16-tej 

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

 ASc SŁucHMED

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

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

tel. 71 387 12 76
gabinet czynny
pon. – śr. 8 – 16:30
czw. – pt. 8 – 15:30

           oKuLiStA
      w   ZAKŁADZIE   OPTYCZNYM  

dr n. med.  Anna Białek-Szymańska
specjalista chorób oczu

trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

NoWA LoKALiZAcJA
• korekcja wad wzroku
• pomiar ciśnienia ocznego
• badanie dna oka

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

REjEstRAcjA 
tel. 601 754 974

       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

oRtoDoNtA
iMPLANtY

pełen zakres usług 
stomatologicznych

tRzEBNicA ul. Św. Jadwigi 21 b
pon. - pt. w godz. 8:00 - 19:30
tel. 71 312 15 10, 601 721 805

DiAGNoZA

MoNAchijsKA 
FUNKcjoNALNA

diAgNostyKA 
RozwojowA

0 - 6 r. ż.

504 234 127
607 398 582

iNtERNiStA
DiABEtoLoG

lek. Jolanta Wojciechowska

trzebnica

ul. Św. Jadwigi 27 A-B

godz. przyjęć: środa 15.00 - 16.30

Rejestracja telefoniczna 
po godz. 20-tej

tel. 71 312 16 80

tEcHNiK DENtYStYcZNY

Adrian Lenkcis
Pracownia techniki dentystycznej

arodent

napRawa  pRoTez 
zębowyCh

TRZEBNICA  ul. obornicka 41 G
Pracownia czynna 

pon. - pt.  9:00 - 16:30

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

PSYcHoLoG

mgr Joanna Płuska
•	PSYCHOTERAPIA (problemy w ży-

ciu osobistym, rodzinnym  
i zawodowym związane z odczu-
wanym lękiem, smutkiem, złością, 
poczuciem straty, itd.)

• terapia  psychologiczna dla osób 
 z  zESPOłEm  ASPERgERA
•	 Pomoc psychologiczna w dziedzinie 

SEkSuOlOgII - szkolenia na temat 
seksualności osób ze sprzężoną 
niepełnosprawnością dla placówek 
i rodziców

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

LoGoPEDA
 KLiNicZNY

•	 NEURoLogoPEdA KLiNiczNy
  z wczEsNĄ iNtERwENcjĄ

•	 PEdAgog sPEcjALNy
  - sURdoPEdAgog

•	 PEdAgog

•	 MAsAŻ shANtALA

•	 tERAPiA wg s. MAssgUtowEj

tel.  504 234 127
 mgr AgNiEszKA FRANiEczEK

NEuRoLoG

lek. med. 
Monika Susz-Kołodyńska

trzebnica  

ul. Św. Jadwigi 25A

śr. i czw. w godz.  16 - 19

REJEStRAcJA telefoniczna

513 128 911

iNtERNiStA
KARDioLoG

gabinet internistyczno- 
kardiologiczny

lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób 

wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje: 

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

trzebnica ul. Kościuszki 10
w zakładzie rehabilitacyjnym

wizyty domowe tel. 601 760 888

oNKoLoG

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

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

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	 znamion	

barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne
trzebnickie centrum Medyczne zdrój

czwartki godz. 11-15
REjEstRAcjA 

tel. 606 456 454

HiRuDotERAPiA
gabinet terapii naturalnych 

tERAPiA 

PiJAWKą LEKARSKą
 RÓŻNych schoRzEń
czy pijawki mogą ci pomóc? 

zadzwoń zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek 

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

PARMEd  www.parmed.pl
tarnowiec 96   55-106 Zawonia

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 

GABINETY
LEKARSKIE

PuLMoNoLoG

lek. med  Agata Kot
NoWoŚć 

BADANiE BEZDEcHu 
SENNEGo

Viltis Medica
Specjalistyczny Gabinet 

chorób Płuc
ul. Wrocławska 8D  trzebnica

rejestracja telefoniczna: 

tel. 505 686 165
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PRZYcHoDNiA

DERMAtoLoG
irena Dudek-Zaborowska
specj. dermatolog-wenerolog

ZABiEGi LEcZNicZo- KoSMEtYcZNE
mgr Anna Binek tel. 726 162 805

kosmetolog, podolog

trzebnica   ul. Wiosenna 26
wizyty lekarskie na NFz, rej. tel. 71 387 06 03
prywatne konsultacje dermatologiczne

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

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

niaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych 

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

SpecjaliStyczno-
rehabilitacyjna 

dla dzieci
trzebnica  ul. Św. jadwigi 3a

Rejestracja tel.
pon - pt  8:00 - 18:00
tel. 606 454 887

PoRADNiA NEuRoLoGicZNA 
DLA DZiEci

lek. med. Marzena Ambicka -ciba

REHABiLitAcJA DZiEci
Fizjoterapeuci 

z certyfikatem metody Vojty 
Ndt - Bobath, PNF

KoNSuLtAcJE  LEKARSKiE

pediatra, neonatolog
ortopeda, nefrolog

endykrynolog

DERMAtoLoG

lek. med. Beata Górnicka
specjalista i° i ii°

 dermatologii i wenerologii
• konsultacje i zabiegi dermatologiczne - 

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

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

zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

PoNiEdziAłEK 15:00-19:00
trzebnica, ośrodek Medyczny „zdrój”

ul. KoŚciuSZKi 10
centrum Medyczne zdRÓj

tel. 696 115 821

REHABiLitAcJA 
DZiEci i NiEMoWLąt

mgr Dominika ociepka
certyfikowany Fizjoterapeuta

terapia metodą Vojty i ndt 
bobath, pnF, FitS, terapia 

Manualna i inne.
gabinet: zawonia, ul. Radosna 6
wizyty domowe: trzebnica i okolice.

www.dominikaociepka.pl

tel. 509 160 905

REHABiLitAcJA
NiEMoWLąt i DZiEci

mgr Marta Massalska
fizjoterapeuta dziecięcy

- terapia neurorozwojowa metodą 
Ndt -Bobath

- nauka pielęgnacji małego dziecka
- dobór i montaż termoplastycz-

nych wkładek ortopedycznych
- terapia wad postawy
- nauka chustonoszenia
- masaż shantala
ul. daszyńskiego 67/11 trzebnica

tel. 607 398 582

           WEtERYNARZ

lek. wet. Ewa okręglicka
tRzEBNicA

ul. B. Głowackiego 16
(naprzeciwko PZU)

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

    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

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

MASAŻ   LEcZNicZY

GABiNEt 
masażu leczniczego
i terapii manualnej

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

ul. Witosa 20
tel. 600 353 595

APtEKi
dyŻUR NocNy
przez cały 2017 rok pełni

apteka:  Panaceum

 ul. daszyńskiego 65

trzebnica 

KIERUNEK  I  GODZINA  ODJAZDU PRZYSTANKI

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA
 6:10   7:20   10:10  15:08  16:20  17:20    

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

TRZEBNICA – KONIOWO     15:35     Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka, 
miejsce: Al. Jana Pawła II

KONIOWO – TRZEBNICA     8:20    11:35

TRZEBNICA – MARCINOWO   
12:32 kursuje wtorek i piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
16:35 kursuje od pon. do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

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

TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA  12:05  16:15 Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka, 
miejsce: Al. Jana Pawła II

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY            14:15  15:15 A       Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka, 
miejsce: Al. Jana Pawła II

Kursuje w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
A - w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdzca Wielkiego         ważny od 02.11.2016 r. - 31.12.2017 r.
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SKLEP MEDYcZNY
MediCa

w Gminnym Centrum 
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu: 

rehabilitacji, ortopedii, 
środków pomocniczych 

i profilaktyki

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

tel.  511 056 459, 794 587 104
umowa z Narodowym Funduszem zdrowia
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Mieszkanie(4) III piętro, pow. 69,5 mkw, 
własnościowe w centrum Trzebnicy przy ul. 
Głowackiego, słoneczne, 3 pokoje, osobno 
łazienka, wc, duża kuchnia, blisko UM, przed-
szkole, szkoły, przychodnia, przystanek auto-
busowy, tel. 511 908 050, 669 138 277.
Mieszkanie(2) 48 mkw w Trzebnicy, I pię-
tro, z balkonem. Cena do uzgodnienia, tel. 
071 312 02 23. 
Mieszkanie(21) w Trzebnicy, nowe - stan 
deweloperski, powierzchnia 79 mkw. Salon 
z aneksem kuchennym, dwa pokoje, łazien-
ka, garderoba, przedpokój, balkon. III piętro 
(winda). Lokalizacja - ul. Korczaka (okolica 
Trzebnica Zdrój). Okna w kierunku południo-
wym i płd.-zachodnim. Bardzo słoneczne 
i ustawne. W cenie GRATIS gotowy projekt 
architekta wnętrz. Atrakcyjna cena, tel. 664 
781 782.
Mieszkanie(20) własnościowe po kapital-
nym remoncie w samym centrum Trzebnicy 
na 1 piętrze w przedwojennej kamienicy 
o pow. 50 mkw, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
+wc, garderoba oraz duża piwnica i strych, 
cena 130 000 zł, tel. 607 638 670.
Mieszkanie(19) 53 mkw. Tel. 607 431 604 
Mieszkanie(19) sprzedam lub zamienię na 
mniejsze z dopłatą (kawalerka lub 2 pokoje 
na parterze ), mieszkanie na parterze- 4 poko-
je + toaleta, łazienka, kuchnia- razem 70 mkw. 
Zlokalizowane w centrum miasta w pobliżu 
przychodnia, ZUS, Urząd Miasta, przedszkole, 
szkoła, siłownia, przystanek pks, sklepy i dep-
tak, dzwonić po 16:00, tel. 663 113 723.
Mieszkanie(19) w Trzebnicy przy ul. Ko-
ścielnej, 40 mkw, dwa pokoje, kuchnia, ła-
zienka, balkon, mieszkanie blisko Rynku, w są-
siedztwie marketów, niewysokie opłaty, cena 
150 tyś. zł. tel. 725 468 177 lub 727 548 808.
Mieszkanie(5) na osiedlu Zdrój w Trzeb-
nicy, 92 mkw, ul. Korczaka - pierwsze osiedle. 
Drugie piętro, winda, 3 pokoje, 2 balkony, kli-
matyzacja, komfortowe, miejsce postojowe, 
wykończone w wysokim standardzie, w roz-
liczeniu możliwa kawalerka, tel. 608 697 330.

doM(14) 120 mkw w budowie szerego-
wej z garażem, ogródek 5 arowy, Księ-
ginice, cena 350 tyś zł, tel. 508 178 045.

doM(21) wolnostojący w Szczytkowicach. 
200 mkw, piwnica, strych 60 mkw, dwa ga-
raże. Rok zabudowy 1995. Nowy dach, okna 
PCV. Dom przy drodze polnej, działka na któ-
rej stoi dom: 22 ary, tel. 607 669 280.
pÓŁ bliŹniaka(20) w Szewcach, stan: 
nowy na wykończeniu, powierzchnia 82 
mkw +działka ~1200 mkw dzielona między 
dwóch właścicieli. 5 pokoi, 2 łazienki. Cena: 
230 tys. zł do negocjacji, tel. 507 461 310.
doM(20) jednorodzinny w Wiszni Małej, 
o pow. 220 mkw, na działce 18 arów, cena do 
uzgodnienia, tel. 692 725 881.
doM(1) jednorodzinny parterowy o pow. 132 
m kw. plus użytkowe poddasze (niewykoń-
czone). Działka 13 arów. W strefie krajobrazo-
wej 2 km od Trzebnicy, tel. 609 110 868.

dziaŁka(3) o powierzchni 1350 mkw, 
budowlana na granicy Trzebnica - Księ-
ginice, w pełni uzbrojona (woda, prąd, 
kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 
506 837 298.

dziaŁki(5) budowlane w Zawoni 22a, ul. 
Nowa 12a, ul Tęczowa , cena 50 zł /mkw, tel. 
883 388 601.
dziaŁka(5) budowlana w Pierwoszowie, 
blisko lasu, nowe osiedle  przy ulicy Sporto-
wej, pow. 1300 mkw, tel. 782 532 519.
dziaŁka(5) rolna w gminie Trzebnica, 18 h, 
w jednym kawałku, klasa ziemi IV, graniczy 
bezpośrednio z dużym kompleksem leśnym, 
media blisko działki, cena 570 tyś zł, tel. 662 
939 627.
dziaŁka(5) w Szczytkowicach 0,5 h, ogro-
dzona, 5 km od Trzebnicy, cena do uzgodnie-
nia, tel. 608 082 456.
dziaŁka(5) budowlana 9 arów Komorowo 
koło Trzebnicy.  Szerokość 20 m, Długość 45 
m, uzbrojona, posiada warunki zabudowy. 
Położona jest 25 km od Wrocławia, 6 km od 
Trzebnicy przy drodze asfaltowej, wjazd z ob-
niżonym chodnikiem. W sąsiedztwie budo-
wane jest osiedle domków jednorodzinnych, 
atrakcyjne położenie. CENA DO NEGOCJACJI, 
tel. 501 722 594.

dziaŁki budowlane(5) dwie sztuki - 
12ar, 14ar w miejscowości Skarszyn, dla której 
obowiązuje miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego. Położone są one w 
dogodnej lokalizacji znajdującej się w cen-
trum miejscowości. Znajdują się w sąsiedz-
twie drogi powiatowej, w której są popro-
wadzone media. Działki znajdują się 3 km od 
węzła komunikacyjnego S8 Łozina, 15 minut 
od Wrocławskiego Lotniska. Cena 80 zł/m2 
do ewentualnej negocjacji, tel. 531 145 110.

dziaŁka(4) budowlana w Szczytkowicach 
o pow. 1570 mkw, media w drodze, wjazd z 

drogi głównej, ładna okolica, tel. 699 991 561.
pole(4) orne o pow. 4,20ha z (działka inwe-
stycyjna) graniczące z drogą nr. 5 (Wrocław - 
Poznań) Wszemirów, tel. 605 045 514.
dziaŁki(4) Trzebnica przy ul. Marcinkow-
skiej, przy ul, Wiśniowej, przy ul. Piaskowskie-
go, uzbrojone tel. 602 761 832.
pole(4)o pow. 2,4 h, obręb Kuźniczysko, przy 
trasie Trzebnica- Milicz, tel. 724 564 862.
zieMię(4) 3 h – łąka, tel. 605 271 216.
dziaŁka(4) budowlana ,Tanio sprzedam (15 
arów  uzbrojona w Wiszni Małej ul. Szkolna 15) 
lub zamienię działkę na mieszkanie w Trzebi-
cy do II-go piętra cena do uzgodnienia. tel. 
785 410 362.
dziaŁki(4) budowlane w Księginicach, tel. 
509 406 292.
dziaŁka(4) budowlana z tel. 785 686 232.
dziaŁki(3) 4 sztuki, budowlane w Kałowi-
cach, gmina Zawonia lub zamienię na miesz-
kanie w Trzebnicy lub we Wrocławiu, tel. 798 
263 003.
zieMia(3) 2 h łąki, cena do uzgodnienia, tel. 
603 864 654.
dziaŁki budowlane(3) dwie sztuki o 
łącznej powierzchni 36 arów. Bardzo atrak-
cyjnie położone w Rościsławicach od strony 

wjazdu z Urazu, tel. 607 069 611.
dziaŁka(5) budowlana w RASZOWIE, ma-
lowniczo położona, wydane warunki zabu-
dowy, pow. 18 arów, atrakcyjna cena, tel. 501 
343 350.
dziaŁka(3) pod zabudowę ul. Polna, Trzeb-
nica, numer działki 93, powierzchnia 26 arów, 
39 mkw, tel. 71 387 48 90.
dziaŁka(3) budowlana w RASZOWIE, ma-
lowniczo położona, wydane warunki zabu-
dowy, pow. 18 arów, atrakcyjna cena, tel. 501 
343 350. 
dziaŁki budowlane(2) w Trzebnicy 
4x10 arów, okolice lasu bukowego oaza ciszy 
i spokoju w pobliżu basen, stawy, przedszko-
le, szkoła muzyczna, szkoła podstawowa. 
Cena 130zł/mkw, tel. 607 231 435
dziaŁka(2) rolna o pow. 0,97 ha, Strzelce 
w kierunku Sadkowa, gmina Dobroszyce, tel. 
505 719 540.
dziaŁki(2) 2 działki z pozwoleniem na 
zabudowę, Komorowo, 7 km od Trzebnicy, 
mają kształt prostokąta: 1280mkw, 1285mkw, 
przyłącza do sieci wodociągowej oraz ener-
getycznej. Dojazd do działki drogą gminną, 
około 50 m. Na sąsiedniej działce jest dom, 
tel. 782 666 336.

dziaŁka(1) budowlana w Trzebnicy na no-
wym osiedlu za stadionem, 1840 mkw, ładnie 
położona, tel. 505 334 186.
dziaŁka(5) budowlana, Księginice ul. Czere-
śniowa; 2000 mkw (85 zł/mkw), tel. 788 969 459.

dziaŁka(1) budowlana, wydane warunki 
zabudowy 15,80 ara. Mienice, gm. Wisznia 
Mała, tel. 728 482 555.
dziaŁka(4) rolna 1,4 h z możliwością zabu-
dowy we wsi Lędzina gmina Krośnice, blisko 
zabudowań i szosy, tel. 600 926 275, 660 182 210.
dziaŁka(5) w Masłowcu 20 arów, tel. 601 
711 301.
dziaŁka(20)  budowlana w Dolinie Baryczy 
o pow.0,5ha pięknie położona przy samym 
lesie wszystkie media, tel . 609 936 972.
dziaŁka(20) budowlana o pow. 0,94 ha 
przy drodze krajowej relacji Milicz-Trzebnica 
obok stacji CPN w Masłowcu, media w dział-
ce, tel. 609 936 972.

oGŁoszenia
dRobne

 nieRuChoMoŚCi 

spRzedaM

ogłoszenia drobne są bezpŁaTne. 
ich treść przyjmujemy  i wycofujemy:   

osobiście w sekretariacie gcKis ul. Pru-
sicka 12 lub telefonicznie  tel. 785 922 332  

oraz  przez e-mail: 
reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl 
ogłoszenia publikowane są: przez ok. 3 emisje 

lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru 

należy dostarczyć do 21 marca 2017. 
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dziaŁki(3) w Brzeziu, budowlane z wydanymi 
warunkami zabudowy, tel. 693 995 044.
GRunT(20) Sprzedam lub wydzierżawię 3 ha  
gruntu, w tym 1 ha wiśni i 0,5 ha czereśni, ca-
łość ogrodzona, tel. 605 271 216.
dziaŁka(19) 6 sztuk, budowlanych  z drogą, 
całość  0.94 ha w RADZIĄDZU -175 tys. tel.  696 
625 552.

lokal(5) usługowy w centrum Obornik Ślą-
skich o pow. 67 mkw, nowe budownictwo, 
nieruchomość generuje stały miesięczny 
dochód 172 tyś + VAT, cena do negocjacji, tel. 
666 966 566.
lokal(4) handlowo-usługowy w centrum  
Trzebnicy, w zabudowie szeregowej, o pow. 
35 mkw, z możliwością rozbudowy oraz par-
kingiem prywatnym, klimatyzacją, wszystkie 
media, na działce własnościowej o pow. 65 
mkw, tel. 798 267 177.
lokal(5) handlowo-usługowy w rejonie ul. 
Daszyńskiego w Trzebnicy, ścisłe centrum 
w pobliżu głównego ciągu handlowego i no-
wego deptaka, lokal o pow. 96  m. kw. z za-
pleczem biurowym i socjalnym, parter, wej-
ście bezpośrednio z ulicy, odrębna własność 
z księgą wieczysta, przy lokalu działka o pow. 
65 m. kw z możliwością powiększenia lokalu 
lub wykorzystania na parking, tel. 501 503 211

GaRaż(5) przy ul. Wałowej, przyłącze prądu 
trójfazowe (siła), wzmocniony podjazd, tel. 
501 383 638
hala(3) Sprzedam lub wynajmę halę, warsz-
tat, biuro w Trzebnicy przy ul. Reymonta. Po-
wierzchnia ok 180 metrów, parking, wszyst-
kie media. Teren ogrodzony. Wynajem 2170 
zł, budynek 320 tys.  zł, tel. 606 644 111.
poMieszCzenie GospodaRCze(3)

I segment pomieszczeń gospodarczych, z 
możliwością przerobienia na garaż, przy ulicy 
Żołnierzy Września w Trzebnicy wraz z grun-
tem. Szerokość 4,6 metra. Cena 10 000 zł, tel. 
606 644 111.

lokal(2) użytkowy w Trzebnicy 37 mkw  
obok parking łatwy dojazd na ul Ks. Bochen-
ka do remontu cena do uzgodnienia, tel. 601 
764 525.

kupię

Mieszkanie(1) o metrażu około 40-50 
metrów w Trzebnicy, w rozsądnej cenie, 
tel. 734 833 488. 

doM(5) jednorodzinny, wolnostojący w Trzeb-
nicy w cenie do 450 tyś zł., tel. 600 509 550.
Mieszkanie(5) małe z windą, tel. 601 198 984.
dziaŁka(3) budowlana (lub cześć działki) 
w Trzebnicy 4-6 arów, tel. 693 031 974.

poszukuję  do  wynajęCia

Mieszkanie(4) w Trzebnicy, 2 lub 3 pokoje, 
rodzina niepaląca bez zwierząt, na okres 12 
miesięcy, od 1 kwietnia, tel. 605 432 606.
kawaleRka(21) szukam kawalerki bądź 
części domu do wynajęcia w niewielkiej ce-
nie, tel 579 154 967. 

MaM  do  wynajęCia

Mieszkanie(5) w Trzebnicy koło kościoła 
Piotra i Pawła, 45 mkw, 2 pokoje z balkonem, 
cena do uzgodnienia + kaucja, tel. 668 302 127.
Mieszkanie(5) dwupokojowe 43 mkw 
przy ul. Bochenka. 1000 zł +opłaty, tel. 730 
080 567.

Mieszkanie(5) 2 pokojowe, przy ul. 
Obrońców Pokoju, 49 mkw, 4 piętro, zadba-
ne, tel.  501 383 638.
Mieszkanie(5) „pojedynka „, tel. 71 758 46 
61, 669 526 136.
MaGazyn(5) w okolicach  12 km od Trzebni-
cy, wolnostojący, cena 1200 zł, tel. 603 864 654. 
Mieszkanie(3) w centrum Trzebnicy, 42,5 
mkw, 2 pokoje w tym jeden z aneksem ku-
chennym, łazienka, wc osobno. III piętro, 
umeblowane, po kapitalnym remoncie, cena 
do uzgodnienia + kaucja, tel. 603 468 643.
Mieszkanie(3) 48 mkw, Trzebnica, bliskie 
sąsiedztwo rynku. Dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka, duży balkon + piwnica. Częścio-
wo umeblowane. Mieszkanie wolne od 
20.02.2017. Oplata: 1200 + czynsz +media. Ka-
ucja 1500 zł. Wyrażam zgodę na możliwość 
posiadania zwierząt, tel. 695 742 829.
lokal(2) usługowy. W chwili obecnej lokal 
użytkuje fryzjerka i kosmetyczka. Od lutego 
2017 r. połowa lokalu czyli 30 mkw, którą 
obecnie zajmuje kosmetyczka będzie od-
dana do najmu. Lokal znajduje się przy ulicy 
Milickiej 9 (obok sklepu Meble Bodzio). Lokal 
można zagospodarować na różne branże. 
Dogodne warunki - ogrzewanie i woda 
w cenie. Wszystkich zainteresowanych pro-
szę o kontakt, tel. 781 350 746.
Mieszkanie(2) w Wiszni Małej, pow. 45 
mkw, opłaty 700 zł + media + 800 zł kaucja, 
tel. 514 399 495.
lokal(1) handlowy 36 mkw, przy ul. H Po-
bożnego w Trzebnicy, cena 1200 zł, tel. 514 
399 495.
dziaŁka(1) 0,5 ha, w Szczytkowicach 5 km 
od Trzebnicy, z tunelem zblokowanym. Tunel 
metalowy o pow. 630 mkw, działka ogrodzo-
na, jest prąd i woda. Tunel może być przezna-
czony na prawie na prawie każdą działalność, 
cena do uzgodnienia, tel. 664 024 722, 608 
082 456
Mieszkanie(1) nowe w Obornikach Ślą-
skich, w pełni wyposażone, dwa pokoje 
w tym jeden z aneksem kuchennym. Cena 
1000 zł + kaucja 2000 zł za dwa m-ce, dzwo-
nić po godz. 18.00, tel. 601 622 703.
Mieszkanie(1) dwupokojowe, w Trzebni-
cy, blisko Rynku, cena 900 zł + media + ka-
ucja, tel. 722 385 938.
lokal(20) Część lokalu w salonie fryzjerskim 
w Prusicach na gabinet kosmetyczny, itp. tel. 
693 121 762.
Mieszkanie(5) 2-pokojowe na wsi, 8 km 
od Trzebnicy, w domu wolnostojącym, I pię-
tro, 60 mkw. Umeblowane, stan dobry, cena  
800 zł + opłaty. CO we własnym zakresie, 
tel. 661 186 761.

zaMienię

doM(4) w zabudowie bliźniaczej Jelenia Góra 
- Cieplice z widokiem na Śnieżkę okolica zie-
lona na domek w okolicy Trzebnica. Piwnica 
z garażem na dwa auta plus 3 pomieszczenia 
gospodarcze. Pater kuchnia, salon, korytarz, 
sypialnia, łazienka po remoncie. I piętro 3 
sypialnie, łazienka korytarz ,poddasze do wy-
kończenia .Okna plastikowe, Ogrzewanie ga-
zowe, przy domu od strony widoki na Śnieżkę 
jest działka rekreacyjna oraz wykupiona dział-
ka warzywna, do z lat 90. asiaa2@go2.pl , tel. 
757 552 845.
Mieszkanie(1) 2-pokojowe,  46 mkw, po 
remoncie, na większe, 3-pokojowe, w Trzeb-
nicy, tel. 605 271 216.

 daM  pRaCę 
opiekunka(5) osoby starszej. Praca w 
Trzebnicy, tel. 695 572 672.
opiekunka / opiekun(4) osób star-
szych w Anglii! Praca na stałe lub na zastęp-
stwo – od zaraz! Atrakcyjne zarobki, spraw-
dzone i dobrane oferty, szkolenia podnoszące 
kwalifikacje! Oddział Wrocław, ul. Tęczowa 11, 
Promedica24, tel. 666 096 762 
opiekun/ka osÓb sTaRszyCh(4) pra-
cuj w Niemczech. Atrakcyjne zarobki, spraw-
dzone kontrakty, szybkie wyjazdy. Oddział 
Wrocław, ul. Tęczowa 11, Promedica24,  tel. 
666 096 762.

kelneRka/kuChaRz(4) Restauracja 
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła 
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki 
oraz kucharza. Mile widziane doświadcze-
nie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny 
grafik. Informacje pod, tel. 668 374 650.

kelneRka/kieRowCa(4) Pizzeria Pa-
lermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15 
zatrudni osobę na stanowisko kierowcy 
oraz kelnerkę. Praca na wakacje, weeken-
dy lub na stałe. Oferujemy umowę o pra-
cę, elastyczny grafik. Informacje pod, tel. 
509 617 118.

dekaRz(1) Firma budowlana zatrudni de-
karza z doświadczeniem w zgrzewaniu papy 
termozgrzewalnej, tel.  500 266 161.
kieRowCa(21) szukam kierowcy kat. C+ E, 
wyjazdy z Trzebnicy codziennie w domu, tel. 
693 800 815.
MonTeR(21) przyjmę do pracy pomocnika 
montera drzwi i paneli. Wymagane doświad-
czenie, tel. 609 968 898.
pRaCa w belGii(21) Polka mieszkają-
ca w Belgii zatrudni dziewczynę do pracy 
w domu i restauracji, tel. 667 811 211.
budowlanieC(21) zatrudnię osobę do 
prac ziemnych i budowlanych, przygotowa-
nie wykopów pod fundamenty, nawierzchnie 
z kostki, prace murarskie, itp., tel.  603 953 707.
spRzedawCa(20) zatrudnię osobę do pra-
cy kawiarnio-cukierni w Trzebnicy na pełny 

etat na stanowisko sprzedawcy. Praca dwu-
zmianowa, e-mail kawiarnia.markiza@gmail.
com, tel. 603 262 837.
spRzedawCa(15) Pracownik do kawiarni 
zatrudnię osobę do pracy kawiarnio-cukierni 
w Trzebnicy na weekendy, E-mail kawiarnia.
markiza@gmail.com , tel. 603 262 837.

 szukaM  pRaCy

spRząTanie(5) ogrody, piwnice, plac bu-
dowy – własny sprzęt oraz transport, tel. 71 
758 46 61, 669 526 136.
kieRownik budowy(4) nadzór budowy 
w charakterze kierownika budowy, inspektora 
nadzoru inwestorskiego, tel. 609 577 122.
opiekunka do dzieCka(3) zaopiekuję 
się dzieckiem. Posiadam doświadczenie jako 
opiekunka do dziecka, jestem też mamą 6-lat-
ka. Jestem osobą odpowiedzialną, otwartą, 
pogodną, kreatywną, bez nałogów, interesuję 
się psychologią dziecięcą, tel.  534 002 300.
budowlanieC(2) szukam pracy w Trzeb-
nicy na budowie nawet jako pomocnik, tel. 
792 537 126.
szukaM pRaCy(21) z wykształcenia 
ogrodnik, po kursie masażu, podejmę się ja-
kiejkolwiek pracy, m. in: roznoszenie ulotek, 
pomoc domowa, tel. 730 777 907.
pRaCa dodaTkowa(19) złupię węgiel, 
porąbię drzewo , tel. 797 194 793.
spRząTanie(2) domów, mycie okien, tel. 
510 773 825.

 koRepeTyCje 

MaTeMaTyka(3) szkoła średnia, matura, 
tel. 603 548 603. 
język anGielski(20) dla szkoły podsta-
wowej i gimnazjum- korepetycje, zajęcia 
rozwijające, przygotowanie do egzaminu 
gimnazjalnego. Lekcje indywidualne lub 
w grupach. Posiadam certyfikat B2 (wyższy 
średnio-zaawansowany). Nauczanie weeken-
dowe, w tygodniu terminy do ustalenia, (po 
godz. 15), tel. 699 252 007. 
język nieMieCki(17) nauczycielka pomo-
że w nauce języka niemieckiego, tanio już od 
20 zł, tel. 783 164 357.

. MoTo / budowlane / aGd

spR ze daM

opel(5) Vektra B , rok 1996, ABS, wspomaga-
nie, centralny zamek, cena 2300 zł, do uzgod-
nienia, Koniowo, tel. 535 686 279.
FoRd(5) KA Rok produkcji 1998, poj. silnika 
1300, benzyna, przebieg 150.000 km, kolor 
zielony. Cena 1600 zł, tel. 603 689 666.

RenaulT(5) Scenic, rok produkcji  2000, 1.9 
diesel,  cena 4000 zł,  tel. 721 088 795.
FiaT punTo(5) 2002 rok, 1.2 benzyna ,kolor 
czerwony, kupiony w kraju, drugi właściciel, 
ABS, wspomaganie kierownicy, przegląd do 
11.2017, tel. 667 802 698.
RoveR 414(4)  poj. 1,4, rok 1998, kolor zielo-
ny, stan dobry, bardzo wygodne auto, cena 
3200 zł, tel. 726 050 178.
FoRd(4) escort 1,8 Turbo Diesel, elektryka, 
ubezpieczony, zarejestrowany, rok prod. 1998, 
cena do uzgodnienia, tel. 603 465 219.
skuTeR(4) Tgb, stan dobry, zarejestrowany, 
ubezpieczony, tel. 603 465 219.
RenaulT sCeniC(3) rok 1999, poj. 1,6/B, 
pierwszy właściciel, stan dobry, zarejestro-
wany, opłacony, cena 4500 zł, tel. 693 790 106.
saMoChÓd CiężaRowy(2) do 3,5t,  
plandeka  dł paki 6,05 m,  IVECO DAYLI z 2007 
r auto zakupione w salonie w Polsce, po prze-
glądzie, na chodzie, ubezpieczone ,cena do 
uzgodnienia, tel. 601 764 525.
audi(1) 80, rok 1991, poj. 1600 cm3, stan bar-
dzo dobry, kolor biały, cena 2300 zł, Trzebnica, 
tel. 71/ 312 06 76. 

koŁa(4) z felgami 175/75 „13”, 4 sztuki, używa-
ne, tel. 883 211 353.
opony(1) zimowe Dębica 225/45/17 4 szt.,  
tel. 609 936 972.
opony(1)  zimowe Barum nowe 195/50/15, 
tel.  609 936 972.
opony(21) Barum Polaris, zimowe, nowe 
195/50/15, 4 szt., cena 600 zł, tel. 609 936 972.
CzęŚCi(4) do fiata punto 1, tel. 603 465 219.
FelGi(20) 4 sztuki, „15” z dwiema oponami 
zimowymi na 5 śrub, tel. 601 622 703.
zesTaw napRawCzy(20) do opon, pasu-
je do kilku marek, tel. 601 622 703.

klaTka(5) 2 sztuki dla królików, po 4 bok-
sy w każdej, nowe. Wym. 190 x 200 x 90 cm, 
cena do uzgodnienia, tel. 696 070 731.
Maszyny RolniCze(5) ciągnikowe w 
pełni sprawne: sadzarka i kopaczka do ziem-
niaków, pług dwuskibowy, brony ciężkie, 
kultywator, obredlacz do ziemniaków, trze-
paczka do siana, cena do uzgodnienia, tel. 
661 186 761.
zieMniaki(5) fazeniaki Vineta, tel. 735 103 
102 lub 669 414 410.

Maszyny(5) rolnicze. Cena do uzgodnie-
nia, tel. 697 607 049.
kRÓliki(4) hodowlane mieszane około 50 
szt. Pilnie sprzedam, zdrowe, różnego wieku, 
samce i samiczki. Cena 30-40 zł za szt. do ne-
gocjacji. Do obejrzenia w Zajączkowie między 
Wrocławiem a Obornikami Śląskimi, tel. 71 310 
71 60, 691 141 985.

dRzewo(4) opałowe, tel. 603 465 219.
kopaCzka(4) konna do ziemniaków lub 
warzyw, Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.
RozsiewaCz(4) nawozu VICON, produkcja 
holenderska, rurowy, tel. 603 465 219.
wÓzek(4) szeregowy, podwójny firmy JANE, 
cena 250 zł, tel. 798 267 177.
CzęŚCi(4) do prasy do słomy K442, tel. 603 
465 219.
pRzyCzepa(3) ciągnikowa SANOK D-43 
wywrotka bez dokumentów tel. 669 451 807.
CiąGnik(2) John Deer 1030 S, rok produkcji 
1975. Ciągnik zarejestrowany, w pełni spraw-
ny, tel. 695 815 023.
wÓz konny(1) przerobiony do ciągnika, 
cena 300 zł. tel. 504 439 022.
zieMniaki(1) jadalne Vineta i siano w kost-
kach, tel. 735 103 102 lub 669 414 410.
Maszyny RolniCze(4) brony ciężkie, 
kultywator z wałkiem, opryskiwacz, tel. 603 
465 219.
oboRnik(2) koński w workach, z dowozem, 
tel. 721 900 693.
paleCiak(19)  używany, tel. 601 764 525.

kosiaRka(1) spalinowa i elektryczna, tel. 
603 465 219.

pieCe MeTalowe(5) z nadmuchem, cena 
600 zł / szt.., tel. 608 082 456.
FRajzeGa(5) silnik o mocy 5,5 kw, cena  
1200 zł, tel. 608 082 456, 664 024 722.
zbioRnik(5) 2 sztuki, metalowe na wodę o 
pojemności 13 tys. litrów wody, prostokątne, 
cena sztukę 27 tyś. zł., tel. 608 082 456, 664 
024 722.
zbioRnik(5) hydroforowy o pojemności 
około 27 tyś. litrów, cena 1000 zł, tel. 608 
082 456.
MaTy kokosowe(5) długość  1 m, szer. 
20 cm, wys. 10 cm, z 4 otworami na roślinę. 
Jeden rok uprawiane po ogórku, cena 2,5 zł / 
szt., tel. 608 082 456.
spawaRka(3) Migomat, stan dobry, tel. 
603 864 654.
RoleTki(3) nowe, brąz. Paragon - 230 zł, od-
dam za 130 zł, tel. 601 198 984.
GwinTowniCa do RuR(3) Trzebnica, 
cena 300 zł, tel. 603 283 075.

GiloTyna do blaChy(3) Trzebnica, 
cena 850 zł, tel. 603 283 075.

dRabina(3) drewniana -15 szczebli, wzmac-
niana dołem, cena 150 zł, Trzebnica, tel. 603 
283 075.

aGReGaT(3) prądotwórczy, atrakcyjna cena, 
tel. 601 198 984.
silnik(2) elektryczny 370 V, 2800 obroty, 3 
-fazowy, kołnierzowy cena do uzgodnienia, 
tel. 607 050 846.
silnik(2) elektryczny, 180 W - 2800 obroty, 
3-fazowy, kołnierzowy, cena do uzgodnienia, 
tel. 607 050 846.
deski(1) budowlane, tel. 609 910 845.
silniki(1) elektryczne od 0,25 do 10 kW,  
pompy sofel 4 kW 2 szt. cena do uzgodnienia, 
tel. 504 439 022.
piŁa(1) elektryczna, nowa, do drewna, łańcu-
chowa, tel. 798 263 003.

pieC(21) gazowy CO Vaillant 28kW, 2-funkcyj-
ny, wiszący, pompę CO typ PCO-25, tel. 605 
365 312.
uMywalka(21) 60 x 60 , tel. 605 365 312.
sTeRownik(21) dmuchawa do pieca 150 zł, 
tel. 660 440 377.
beToniaRka(21) 100 L, cena 300 zł, tel. 513 
918 288.
kabina(5) czyli brodzik i kabina, warunek 
sprzedaży własny demontaż, wymiary 
90x90 cm. aluminiowo-szklana z profili, 
kosztowała ok 1500 zł, moja cena 300 zł / do 
negocjacji, Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.

kRajalniCa(4) MAGA 612 profesjonalna 
do wędlin i sera (przemysłowa do sklepu), 750 
zł, tel. 605 045 514.
kRajalniCa(4) MAGA 310 do wędlin i sera 
550 zł, tel. 605 045 514.
wilk(4) do mielenia mięsa 550zł, Sprzęt 
sprawny używany w sklepie mięsnym, 
tel .  605 045 514.
MaGiel(3) elektryczny, atrakcyjna cena, tel. 
697 596 235.
ChŁodziaRka(2) wysoka z przeszklonymi 
drzwiami/2 szt. / - 200 zł, tel. 601 764 525.
lodÓwko-zaMRażaRkę(1) Amica, 
400 zł, tel. 727 502 656.
Maszyna do szyCia(21) Łucznik w szaf-
ce, zapasowe stopki, szpulki 150 zł (elektrycz-
na), tel. 660 440 377.
ekspRes(21) do kawy na kapsułki, nowy, 
produkcji szwedzkiej, dodatkowo paczka 
kapsułek 220 zł, tel. 660 440 377.
podGRzewaCz(21) do butelek marki Lovi. 
Nowy 85 zł, używany 50 zł. Gwarancja. Tel. 501 
480 000.

lodÓwka(5) WHIRLPOOL ARC 6678 Inox. 
Cena 750 zł (do uzgodnienia), tel. 501 480 000.

blendeR(21) Nowy BOSCH MaxoMixx. Cena 
230 zł, tel. 501 480 000.

sauna(4) przenośna parowa Total, używana 
ok 20 razy, 80 zł - cena do negocjacji, tel. 696 
095 538.

RoweRek(5) dla dziecka, w zestawie kółka 
boczne i kij do trzymania, cena 200 zł tel. 732 
244 683.

RoweRek(5) dla dziecka bez pedałów, tyl-
ne kółko nie chce się obracać - do naprawy, 
cena 90 zł tel. 732 244 683.

 RoweRy /  wÓzki 

spR ze daM

PRACUJ JAKO
OPIEKUN/KA  SENIORÓW

NIEMCY · ANGLIA

666 096 762
promedica24.com.pl

Zapraszamy do oddziału
Na spotkanie z rekruterem
UMÓW SIĘ !
ul. Tęczowa 11, Wrocław
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RoweR(5) holenderski z silnikiem spalino-
wym, tanio. tel. 785 686 232.
hulajnoGa(5) Regulowana wysokość 
kierownicy. Stan Dobry. Cena 20 zł, tel. 605 
606 882.

FoTelik saMoChodowy(5) firmy Co-
neco 9-25 kg, regulowane oparcie do pozycji 
leżącej. Cena 60 zł, tel. 605 606 882.

RoweR holendeRski(5) Koga, 7 prze-
rzutek, rama aluminiowa. Cena 750 zł, tel. 669 
841 234.

RoweR(4) dziecięcy od 5 do 10 lat, cena 80 
zł, tel. 532 531 433.
RoweR(4) ADWENTURE z metalowymi błot-
nikami, bagażnik, cena 140 zł, tel. 532 531 433.
Chodzik inwalidzki(5) stan bardzo 
dobry, tel. 721 900 693.
wÓzek(5) ESPIRIO ATLANTIC w bardzo do-
brym stanie ( używany 4 miesiące ), w skład 
wchodzi : gondola, spacerówka, folia prze-
ciwdeszczowa na wózek, torba, kolor turku-
sowy, cena 500 zł, tel. 781 810 110.
spaCeRÓwka(2) typu parasolka. Firma 
Baby Point/Coneco traffic. Wózek jest bardzo 
lekki(7.5kg), kolor szaro-niebiesko-czerwony, 
zwrotny (obrotowe kółka) + blokady na kół-
kach. Jest bardzo funkcjonalny i łatwo daje się 
prowadzić, koszyk na zakupy, pasy zabezpie-
czające wymiary po złożeniu 39 x 26 x 30, tel. 
785 956 184.

RoweR(2) elektryczny 24 V - 250 W silnik, 
damka biały koła 26, cena do uzgodnienia, 
tel. 607 050 846.
wÓzek inwalidzki(1) tanio sprzedam, 
tel. 669 821 423. 
Chodzik(21) (balkonik) 4-kołowy, składany, 
tel. 605 365 312.
nosideŁko(3) dla lalek, cena 15 zł. tel. 693 
790 106.

TeleFon(5) komórkowy SAMSUNG GALA-
XY S6, EDGE , tel. 798 263 003.
TeleFon(4) myPhone POCKET, czarny, 
nowy, nie używany. Wszystko w foliach, kar-
tonik. Może być dobrym prezentem szczegól-
nie dla osób szukających niedrogiego proste-
go, telefonu. Cena 189 zł,  tel. 691 141 985.

dRukaRka(3) urządzenie wielofunkcyj-
ne (drukarka laser, ksero, skaner), Samsung 
xpress m2875fd, mało używane w domu, Od-
biór własny: Trzebnica lub Kryniczno, cena: 
490 zł,  tel. 606 610 955.

RTv / Meble / RÓżne
spR ze daM

TelewizoR(1) LG, 20 cali + dekoder, cena 
300 zł, tel. 535 145 266.
keyboRd(21) firmy casio, cena - 75 zł, tel. 660 
440 377.
odTwaRzaCz(21) Blu-ray firmy LG prak-
tycznie nieużywany + 30 filmów oryginal-
nych 220 zł, tel. 660 440 377.
apaRaT(20) fotograficzny. Kodak - 65 zł, tel. 
601 198 984.
odTwaRzaCz pŁyT Cd(18) Sony, stan 
sprawny, 100 zł, tel. 505 838 073.

laMpka(5) ścienna, księżyc, tel. 514 399 495.

sTolik ŚCienny(5) składany, Ikea, moco-
wany do ściany. Cena 50 zł, tel. 605 606 882.

weRsalka(5) dł. 200, stan bardzo dobry, 
cena 170 zł + pufa, tel. 699 120 505.
soFa(5) dwuosobowa rozkładana i dwa fote-
le rozkładane, kolor beżowy, cena 550 zł. Okres 
używalności 24 miesiące tel. 734 142 261.
szaFa(4) trzydrzwiowa, drewniana z lat 60-
tych, cena 200 zł, Ujeździec Wielki , tel. 668 
302 127.
weRsalka(4) kolor ciemny brąz, 2 fotele, w 
dobrym stanie, Trzebnica, tel. 668 302 127.
szaFa(3) narożna Black Red White system 
XXI, kolor olcha, wysokość / szerokość / głę-
bokość ) :szafa narożna (189,5/33,5-68/33,5-
68) 250 zł, tel. 693 790 106.

Meble kuChenne(3) używane w bardzo 
dobrym stanie z wyposażeniem: kuchnia 
gazowo elektryczna – Indesit, zlewozmywak 
metalowy dwukomorowy z ociekaczem 
- Franke + bateria - Hansgrohe, lodówko-za-
mrażarka (vintage) - Gorenje. Odbiór własny 
– Trzebnica, tel. 48 574 183 289.

żyRandol(3) cena 50 zł, tel. 693 790 106.

weRsalki i FoTele(3) dwie wersalki i fo-
tele (używane), piec CO KAMINO 1/1 tel. 607 
431 604, 726 009 831.
Meble(3) Bawaria sypialnia, witryna, szafka 
pod telewizor, komoda i komplet wypoczyn-
kowy skórzany z ławą. Stan mebli bardzo do-
bry, tel. 608 697 330.
kanapa(3) IKEA rozkładana, cena 300 zł, 
Trzebnica, tel. 603 283 075.

ŁÓżko(3) dziecięce, drewniane, materac - 
stan bdb. Wymiary: dł. 166, szer. 86, wys. 56. 
Cena 250 zł, tel. 602 880 583.

ŁÓżko sosnowe(3) młodzieżowe z szu-
fladami+ materac 180 x 80. Cena 180 zł, tel. 
698 946 880.

pÓŁka sosnowa(3) cena 120 zł, tel. 698 
946 880.

weRsalka(2) 2-osobowa mało używana, 
cena 200 zł, tel. 605 327 016.
MebloŚCianka(2) czeska z połyskiem, 
wym. dł. 4,00 m, wys. 2,40 m w dobrym sta-
nie. Cena 350 zł, tel. 605 327 016.

Meble(1) antyki , tel. 798 263 003.
Meble oGRodowe(1) komplet wypo-
czynkowy, tel. 798 263 003.
biblioTeCzka(2) na książki, częściowo 
przeszklona, cena 80 zł, tel. 605 327 016.

Meble(2) „Bawaria”: Łóżko, szafki nocne, ko-
moda, witryna, szafka RTV, krzesła 6 sztuk, 
stół, tel. 608 697 330.
Meble(2) zestaw wypoczynkowy + ława, 
skóra retro, sofa GLORY – skóra retro, fotel 
Fryderyk, i inne, stan mebli bardzo dobry, tel. 
608 697 330.
soFka(20) młodzieżowa z funkcją spania i po-
jemnikiem na pościel. Bardzo dobry stan, uży-
wana 11 miesięcy. Cena 670 zł., tel. 505 239 816.

pÓŁka naRożna(20) wymiary wys. 25cm, 
gł. 23cm,cena 95zł, tel. 694 057 540.

sTÓŁ(3) rozkładany BRW, wm. 1,00x0,80 po 
rozłożeniu 1,5x0,80 lub 2,0x0,80 ,cena 200 zł, 
tel. 693 790 106.

zesTaw do GRy(5) Bule. 8 kul, pokrowiec. 
Cena 20 zł, tel. 605 606 882.

Rolki(3) roz. 30-34, cena 45 zł. tel. 693 790 106.

snowboaRd(3) +wiązania firmy Burton, 
cena 350 zł, tel. 660 350 719.

kask(3) narciarski dla dziecka rozmiar M(52-
55 CM)+gogle firmy Briko, cena 60 zł, tel 698 
946 880.

Operator Maszyn Produkcyjnych 

Operator Maszyn         Lider Zmiany     
Brygadzista        Kierownik Zmianowy 

Wyślij swoje CV- rekrutacja@tarczynski.pl, 
 przyjdź do nas – Ujeździec Mały 80,  55-100 Trzebnica  

zadzwoń tel. 71 866 85 20 ,  
603 590 856 

 
 

 
 

Sam zdecydujesz jak szybko awansujesz !

Pensja to Twój czysty zysk: 
• Bezpłatny dojazd do pracy;
• Darmowa stołówka;
• Bezpłatna prywatna opieka medyczna;
• Możliwość skorzystania z karty Multisport;
• Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę  bez pośredników.

Jeśli :
• Jesteś ambitny i chcesz się rozwijać;
• Uważasz, że „chcieć to móc”;
• Jesteś spostrzegawczy i wielozadaniowy -skontaktuj się z Nami!
• Doświadczenie w pracy w obszarze produkcji będzie dodatkowym atutem
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kask(3) narciarski Rossignol rozmiar M/L + 
gogle, cena 120 zł, tel. 698 946 880.

szCzeniaki shih Tzu(4) cena 600 zł 
plus gratisy, dzwonić po godz. 16.00, tel. 883 
850 340.

budy dla psÓw(5) nowe, ocieplane. Śred-
nia cena 200 zł, Duża 300 zł, tel. 661 627 423.

ATRAKCYJNE CENY!

akCesoRia  dla  dzieCi 

spRzedaM

ToRy dRewniane(5) .Cena za komplet 
250 zł, do niewielkiej negocjacji. Trzebnica, 
tel.  668 360 255.

RaMpa(5) do zabawy, 8-10 szt. tel. 693 790 106.

zabawka(5) z grającym pulpitem, cena 70 
zł, tel. 514 399 495.

RESTAURACJA 
Kościuszki 18a
TRZEBNICA
tel. 724 888 886
ceskabeseda .pl

kasa(5) zabawkowa, cena 15 zł, tel. 693 790 106.

leżak(5) dla niemowlęcia, cena 80 zł, tel. 514 
399 495.
.

wanienka(5) nowa , cena 40 zł, tel. 514 399 495.

kaRuzela(5) do łóżeczka, nowa, cena 50 zł, 
tel. 514 399 495.

lalki(3) Barbi, 15-8 zł szt., tel. 693 790 106.

ubRania

spRzedaM

sandaŁki(4) dziewczęce, dla księżniczki 
rozm. 31-32, cena 20 zł., tel. 693 790 106.

suknia Ślubna(5) sprzedam lub za-
mienię na coś innego / piękna, nietypowa 
w stylu staropolskim, książęcym plus welon 
koronkowy i peleryna, rozmiar 38, Trzebnica, 
Cena do negocjacji, tel. 696 095 538.

koMbinezon(4) czarny skórzany damski 
- na drobną kobietkę, bądź nastolatkę - kom-
binezon na motor XS. Jak widać na zdjęciach 
górę można połączyć ze spodniami za po-
mocą zamka, w spodniach i kurtce kieszenie, 
odblaski. Kombinezon był raz założony, brak 
jakichkolwiek śladów użytkowania. Cena 
1100 zł. Odbiór i do obejrzenia w Trzebnicy. 
tel. 691 141 985.

kupię / oddaM / pRzyjMę

kupięMoToCykl(5) Simson, WSK, SHL, 
Motorynka, Romet itp., tel. 600 340 996.
kupięMaszynę(5) do szycia Łucznik wy-
produkowaną w Polsce, tel. 785 867 252. 
kupię/przyjmęwÓzka inwalidz-
kieGo(5) Osoba potrzebująca szuka wózka 
inwalidzkiego i lodówki, tel. 601 198 984.
kupięMaszynę(1) tokarki, silniki elektrycz-
ne, tel. 692 466 363.
przyjmęlodÓwkę(1) potrzebująca osoba. 
Tel. 601 198 984.
kupiępRzyCzepkę(3) lekką, typu "SAM", 
do remontu, zarejestrowaną z dokumentami 
(konieczne) w rozsądnej cenie., tel. 507 843 124.
poszukujęosoby(3) na wspólne dojazdy 
do pracy moim samochodem z Trzebnicy do 
Obornik Śląskich oraz z powrotem. Pracuje 
od 7 do 15. Dzwonić po 15, tel. 732 770 392.

z aGubiono

kundelek(5) 15 lutego zaginął pies Rek-
sio z miejscowości Pracz (Milicz)! Mały 5 letni 
kundelek, jest łagodny uwielbia wskakiwać 
do samochodu. Ostatnio był widziany w oko-
licy Trzebnicy - Szczytkowicach. Dla osoby 
która wskaże miejsce jego pobytu nagroda 
800 zł. Dla osoby która się nim opiekuje rów-
nież 800 zł. Jeśli zgłosi się tylko opiekun do-
staje całość czyli 1600, tel. całodobowo: 533 
238 763, od 15.00 do 22.00: 517 877 831.

CzyTnik książek(4) Uwaga!! Zagi-
nął: KINDLE PAPERWHITE firmy AMA-
ZON, nr seryjny UPS: 848719056594; DSN: 
G090G10554650Q1S. Uczciwego znalazcę 
czeka nagroda pieniężna, tel. 783 094 443.

ligota piękna 

ulibus@onet.pl  

tel. 507 169 132
         692 803 186

PRZEWoZY
oSoBoWE

lakiery hybrydowe marki chiodo Pro i chiodo soft / żele budujące / 
płyny / urządzenia (lampy, frezarki, parafiniarki) / pilniki i polerki / 

ozdoby / kosmetyki do pielęgnacji dłoni i stóp APis, BiELENdA, FARMoNA

Trzebnica Rynek 19 
od	godz. 9.00 do	godz. 17.00       tel.		666 477 203

sklep z	artykułami	do stylizacji i	pielęgnacji paznokci

Golden Rose 
l akiery do pa znokci i  pomadki
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oskargsm.pl
tRZEBNicA      ul.  W. Witosa 18

tel. 71 387 48 45   kom. 511 511 011

PROFESJONALNY SERWIS 
 - MASZ PROBLEM Z TELEFONEM ??  
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, NAPRAWIMY GO !!  

TELEFONY 
KOMÓRKOWE
SKUP / SPRZEDAŻ 
CB RADIA NAWIGACJE
NAJWIĘKSZY WYBÓR AKCESORIÓW, POKROWCÓW  GSM  W TRZEBNICY
PRoMocJA!!!    PoKRoWcE już od 10 zł   ZAPRASZMY!!!

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 tys. zł.

tel. 602 728 266

DWutYGoDNiK SAMoRZąDoWY 
GMiNY tRZEBNicA
WYDAWcA: 

gminne centrum Kultury i sportu
ul. Prusicka 12,    55-100 trzebnica
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GEOMETRIA   3D  NOWOŚĆ  2017 
JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim
BADAJACE GEOMETRIĘ  POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!! . . .

Szczytkowice 91  
tel. 785 233 408

godziny pracy:  
PON-PT  8-17   

SOBOTA  8-14

Szczytkowice 91 

 tel. 785 233 408
godziny pracy:  pon-pT  8-17   

soboTa 8-14
zapraszamy

MASZ KOMINEK / PIEC KAFLOWY

PAL BRYKIETEM
producent ekologicznego brykietu

 z trocin drzew liściastych

od 550 zł/t
możliwy darmowy transport

tel. 607 809 535
71 312 82 88
brykiecik.com

SPRAWDZENIE GEOMETRII  tylko 40zł       

.

.

,

WUKO KRZYSZTOF BUCZEK

cZYSZcZENiE 
KANALiZAcJi
wywóz nieczystości 

płynnych
obsługujemy gminy:

Trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała, 
Czernica, Oborniki Śląskie, Zawo-
nia, Kąty Wrocławskie, Długołęka

tel. 601 537 024

na URODZINY, 18-stki, WIECZORY PANIEŃ-
SKIE I KAWALERSKIE! ŚMIESZNE UPOMIN-
KI, PREZENTY OKOLICZNOŚCIOWE A także: 
maski, kostiumy, akcesoria i wiele innych.
W sprzedaży książki Julianny Michorczyk „Ze 
wzgórz Trzebnickich", „A jak urosnę..." i „Ka-
ruzela z piosenkami" w atrakcyjnych cenach! 

sklep   "e-pap."   ul. witosa 16 
(Stary zegarmistrz obok urzędu Miasta)

PREZENTY!!!

Firma   TOMIK   oferuje 

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

- DYWANÓW 
- WYKŁADZIN 
- TAPICERKI 
 SAMOCHODOWEJ 
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523 

SZAMBA
zbiorniki na deszczówkę, biologiczne oczyszczalnie 

ścieków, przyłącza wodno - kanalizacyjne

telefon 605 331 903
Paweł Madaliński   /  skarszyn 48   /   trzebnica

REJEStRAcJA 
KARt SiM 

• dokładne ceny zależą od rozmiaru 
• w ofercie  wiele innych opon
• opony są nowe pełnowartościowe 
• opony z gwarancją na 2 lata

oPoNY Do BuSÓW  14, 15, 16 c oPoNY  oSoBoWE
Michelin  600 zł  /  400 zł  !!! Michelin 14''   250 zł   /  160 zł  !!!

Fulda  500 zł  /  300 zł - 400 zł  !!! Kormoran 14''  160 zł   /  130 zł  !!!

Vredestein  500 zł  /  300 zł - 400 zł  !!! Vredestein 16''  350 zł   /  250 zł  !!!

Kormoran  300 zł  /  250 zł  !!! Fulda 13''  170 zł   /  100 zł  !!!

Wyprzedaż Opon letnich roczniki  2012 - 2014

SPRZEDAŻ WĘGLA
P.h.U. "jARos" wĘgiEL z PoLsKiEj gRUPy gÓRNiczEj

koStka / orzEcH / EkogroSzEk 
MiaŁ / pEllEt LUZEM LUB W WORKACH

TRzebniCa     ul. Chrobrego 26
nowa lokalizaCja - dawny aRaj

tel. 609 514 915 / 697 011 953

Nakład 10 000 egzemplarzy
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R E K L A M A

TORINO

SORANO

polub Nas :)  

KABE  STYL

www.kabestyl.pl
kabestyl@gmail.com

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NAJNIŻSZE CENY 

OKNA     ROLETY    DRZWI 
PARAPETY    MOSKITIERY

DRUTEX / PORTOS / INTRAX / PORTA / 

POSKONE / ERKADO / INTENSO / DRE

TRZEBNICA   
ul. Wrocławska 3
tel. 570 903 105

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod numerem 
KRS 0000416708, NIP 585-141-25-21, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, opłaconym w pełni, działa poprzez swoich Autoryzowanych Partnerów jako pośrednik 
kredytowy banków: Alior Bank SA, Bank Pocztowy SA, Getin Noble Bank SA, Nest Bank S.A., Plus Bank SA, TF Bank AB, Ferratum Bank p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, ING 
Bank Śląski S.A, Raiffeisen Bank Polska SA oraz firm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Optima 
Sp z o.o., Provident Polska SA, TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., SuperGrosz Sp. z o.o. , Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Fundusz Mikro Sp. z o.o., Iwoca Poland Sp. z o.o. 
oraz Pragma Faktoring S.A. W zakresie umów ze współpracującymi bankami i firmami pożyczkowymi Fines S.A. jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; 
przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych 
przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/
pożyczki. Stan na dzień 02.02.2017 r.

OFERTA KREDYTOWA
• kredyty gotówkowe 
• kredyty dla przedsiębiorców 
• kredyty dla wolnych zawodów 
• kredyty samochodowe, leasingi 
• pożyczki pozabankowe

Fines Operator Bankowy TRZEBNICA, ul. Świętej Jadwigi 6D
tel. 607 231 435, e-mail: trzebnica@operatorbankowy.pl

www.fines.pl

KREDYTY GOTÓWKOWE:
Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem wielu banków, dzięki 
czemu w jednym miejscu możesz sprawdzić najkorzystniejszą 
ofertę kredytów gotówkowych dla siebie. 
W ofercie kredyty do 220 tys. bez zabezpieczeń nawet na 12 lat

Partner CUK Ubezpieczenia

Trzebnica
ul. Św. Jadwigi 6d

tel. 607 231 435

Dowiedz się więcej!

Wybierz w CUK Ubezpieczenia 
najlepszą polisę  OC, AC, mieszkaniową 
oraz ubezpieczenie na życie 
z oferty największych Towarzystw Ubezpieczeniowych


