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Zapraszamy na Dni Rodziny

Mam ogromny zaszczyt po raz czwarty zaprosić Państwa na Trzebnickie Dni Rodziny! Ogromnie się cieszę, że to niezwykłe świę-
to na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń w naszej gminie. Po raz kolejny z myślą nie tylko o dzieciach, ale i całych rodzinach, przy-
gotowaliśmy program, który mam nadzieję, pomoże Państwu w sposób atrakcyjny wspólnie spędzić czas. Liczne warsztaty, koncer-
ty, spotkania mają jeden cel – chcemy, by więzi w naszych rodzinach były mocne, trwałe, by rodzina była dla nas wszystkich miejscem, 
w którym czujemy się bezpiecznie, ale też takim, w którym wzrastamy, rozwijamy się i inspirujemy do tego, by być lepszymi ludźmi.
Życzę Państwu dobrego czasu świętowania podczas IV Trzebnickich Dni Rodzin. Zapraszam – Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.

Budowa żłoBka
i przedszkola

Prace przy budowie Gminnego 
Żłobka wraz z Przedszkolem 
oraz Obiektu Sportowo-Re-
kreacyjnego bardzo szybko 

postępują. Zakończył się 
proces palowania, rozpoczęto 

wylewanie fundamentów.
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kręgielnia 
i siłownia

Siłownia, fitness, sala 
do treningu typu cross

 i kręgielnia składają się na 
strefę aktywności przy 

Gminnym Parku Wodnym 
TRZEBNICA-ZDRÓJ. 

Otwarcie już w czerwcu!

   Str.  6

spaceR po 
tRzebNicy

Ponad 200 osób wzięło udział 
w niecodziennym spacerze po 

Trzebnicy z Beatą Maciejewską 
z Gazety Wyborczej. Spacero-
wicze podczas kilkugodzinne-

go zwiedzania mogli poznać 
bliżej historię i walory tury-

styczne naszego miasta. 
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Subiektywnym okiem burmistrza

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy Trzebnica,

 Liceum Ogólnokszta łcące 
w Trzebnicy przy ul. Wojska Pol-
skiego, które w tej chwili funkcjo-
nuje w strukturach Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy 
wraz z gimnazjum, ma dla wielu 
trzebniczan szczególne znacze-
nie. To szkoła z bogatą historią 
i tradycją, w której kształciło się 
wiele pokoleń. Z pewnością może 
pochwalić się licznymi osiągnię-
ciami swoich obecnych uczniów, 
ale i absolwentów. 
 Mając to wszystko na uwadze, 
ale patrząc przede wszystkim na 
rozwój placówek oświatowych 
podlegających Gminie Trzebni-
ca, podjąłem decyzję, by Gmina 
Trzebnica przejęła prowadzenie 
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 
w Trzebnicy, który w tej chwi-
li jest zarządzany przez Powiat 
Trzebnicki.
 Jestem przekonany, że więk-
szość z nas dostrzega ogromne 
zmiany, które zaszły w ciągu 
ostatnich 10 lat w naszych pla-
cówkach. Wybudowaliśmy nowe 
boiska, hale sportowe, zupełnie 
nową Szkołę Podstawową nr 2, 
Szkołę Muzyczną, wyremon-
towaliśmy i rozbudowaliśmy 
Przedszkole nr 2. W tej chwili 
rozpoczynamy budowę nowej 

szkoły w Kuźniczysku, budo-
wę hali widowiskowo-sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 2, 
w miejscu obecnego Gimnazjum 
nr 1 w Trzebnicy powstaje trze-
cia Szkoła Podstawowa nr 1. Jak 
widać w obszarze inwestycji do-
tyczących rozwoju oświaty udało 
mi się zrobić bardzo wiele. 
 Do tego dochodzi troska o po-
ziom nauczania, stąd moja decy-
zja, by zatrudnić najlepszych na-
uczycieli, doposażyć pracownie, 
zadbać o to, by nasze dzieci uczyły 
się języka angielskiego od pierw-
szej klasy. Ponadto w naszych 
placówkach realizujemy wiele 
innowacyjnych projektów we 
współpracy z innymi ośrodka-
mi, w tym z naszym partnerskim 
miastem Kitzingen. 
 Wierzę, że moja decyzja o prze-
jęciu liceum przez Gminę Trzeb-
nica, przejęciu w takim dobrym 
znaczeniu tego słowa, doceniając 
osiągnięcia szkoły, jej sukcesy, 
jest ogromną szansą na nowe 
perspektywy dla tej placówki, na 
rozwój, na to, by dodać temu, co 
udało się do tej pory przysłowio-
wych „skrzydeł”. 
 Zależy mi na tym, by ucznio-
wie po skończeniu naszych szkół 
podstawowych nie uciekali do 
wrocławskich szkół, by zostali 
w Trzebnicy i tu mogli kształcić 
się na wysokim poziomie. Chciał-

bym poszerzyć bazę edukacyjną 
i wprowadzić maturę międzyna-
rodową – to dziś dla wielu mło-
dych ludzi ważny aspekt przy wy-
borze szkoły, który otwiera nowe 
drogi w procesie kształcenia. 
 Chciałbym, by liceum nawią-
zało kontakt z wrocławskimi 
uczelniami wyższymi, z Uniwer-
sytetem Wrocławskim, Politech-
niką Wrocławską, z Uniwersy-
tetem Przyrodniczym. Wierzę, 
że Gmina Trzebnica może mieć 
swoje, dobre liceum. By chcieli do 
nas przyjeżdżać i uczyć się u nas 
uczniowie z pobliskich miejsco-
wości Powiatu Trzebnickiego. 
 Jestem przekonany, że moi rad-
ni z Gminy Trzebnica zagłosują za 
tym pomysłem, a radni Powiatu 
Trzebnickiego, mając na wzglę-
dzie dobro swoich dzieci, wnuków 
i przyszłych pokoleń, również po-
dejmą właściwą decyzję, czyli za-
głosują za przekazaniem.
 Oczywiście, że utworzenie 
i utrzymanie dobrej szkoły wy-
maga doinwestowania, ale trzeba 
uczciwie powiedzieć, że powiat 
nie ma na ten cel pieniędzy. W pe-
wien zrozumiały sposób zderzają 
się tam interesy różnych placó-
wek szkolnych rozlokowanych 
w poszczególnych gminach nale-
żących do powiatu, ale również 
różne interesy polityczne, które 
sprawiają, że trudno osiągnąć 

konsensus, natomiast o decy-
zyjność w gminie jest zdecydo-
wanie łatwiej. W naszej Gminie 
Trzebnica dbamy o równomierny 
rozwój placówek, którymi zarzą-
dzamy. Do tego grona dołączyło-
by teraz liceum, w którym przez 
ostatnie 10 lat naprawdę nie prze-
prowadzono żadnych wyraźnych 
zmian. 
 Poza tym takie dobre przy-
kłady możemy obserwować już 
w Polsce, np. powiat kłodzki 
przekazał prowadzenie liceum 
gminie Kudowa-Zdrój. 
 Od wielu lat podkreślam, że 
mocno wierzę w inwestowanie 
w sektor szkolnictwa. Chodzi mi 
bowiem nie tylko o przyszłość na-
szych dzieci, ale o przyszłość nas 
wszystkich i następnych pokoleń. 
Tylko takie dalekowzroczne my-
ślenie może pomóc nam osiągnąć 

dobrze pojęty sukces. Nawet, jeśli 
za parę lat dzieci dorosną i wy-
jadą z Trzebnicy, zawsze będą jej 
ambasadorami, a poza granicami 
naszej małej ojczyzny, będą miały 
wpływ na kształt rzeczywistości.  
Jeśli natomiast podejmą decyzję, 
by zostać, to tym bardziej powin-
no nam zależeć, by wyrosły kolej-
ne pokolenia dobrze wykształco-
nych trzebniczan. 
 Wierzę, że znajdę wśród Pań-
stwa wielu zwolenników tej de-
cyzji i obiecuję, że na bieżąco 
będę informował o kolejnych 
etapach wdrażania projektu.

Gmina Trzebnica szansą dla Liceum Ogólnokształcącego

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica 
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▶ Plac budowy wizytował burmistrz Marek Długozima. Na zdjęciu z dyrektorem fir-
my Berger Bau Marcinem Sikorą, kierownikiem budowy Mariuszem Podleżańskim 
oraz pracownikiem wydziału techniczno-inwestycyjnego Stanisławem Koszałko.

▶ Przygotowując teren pod budowę zastosowano nowoczesną technologię palo-
wania gruntu. 295 betonowych pali będzie podpierało ściny nośne powstających 
obiektów. 

 295 zbrojonych betonowych 
pali stabilizować będzie grunt 
pod ścianami nośnymi budyn-
ku. To nowocześniejsza wersja 
techniki, którą wykorzystywano 
już przy budowie bazyliki św. Ja-
dwigi, która również stoi na pa-
lach, tyle że drewnianych. Takie 
rozwiązania, tak przed wiekami, 
jak i dziś dają pewność stabilności 
i trwałości powstających budyn-
ków. 
 – Miło patrzeć jak postępują 
prace, niebawem rozpocznie się 
proces wylewania fundamentów, 
a tym samym budynki zaczną 

szybko rosnąć. Otwarcie nowo-
czesnego budynku żłobka wraz 
z przedszkolem będzie spełnie-
niem kolejnej z moich obietnic 
wyborczych – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima wizy-
tując teren robót.
 Przedszkole wraz ze żłobkiem 
na miarę rozwoju Gminy Trzeb-
nica będzie mieściło pięć oddzia-
łów przedszkolnych oraz trzy 
oddziały żłobkowe, a w bliskim 
sąsiedztwie budynku powstanie 
edukacyjny plac zabaw. Tuż obok 
zbudowany zostanie nowocze-
sny obiekt sportowo-rekreacyjny, 

w którym znajdą się: cztery sale 
do squasha,  trzy sale do fitnessu 
oraz sale do spinningu i siłownia. 
Będzie także możliwość wyko-
rzystania powstałej przestrzeni 
przy urządzaniu imprez oko-
licznościowych. By można było 
sprawnie i wygodnie korzystać 
z wspomnianych powyżej inwe-
stycji, plan zagospodarowania ul. 
3 maja uzupełnia centrum prze-
siadkowe z 58 miejscami parkin-
gowymi. 
 Żłobek, przedszkole oraz 
obiekt sportowo-rekreacyjny bu-
duje firma BERGER BAU z Wro-
cławia. Budowa ma się zakończyć  
– odpowiednio – w grudniu bie-
żącego roku i w kwietniu 2018 r., 
natomiast centrum przesiadkowe 
zrealizuje PUB „BRUKPOL” ze 
Strzelec Wielkich.
 Przy okazji wizytacji i roz-
mów o nowym przedszkolu bur-
mistrz poruszył także temat ak-

tualnego naboru: – Chciałbym 
również przekazać rodzicom 
bardzo dobrą wiadomość. Poleci-
łem, by w nowym roku szkolnym 
2017/2018 do naszych przedszkoli 

nr 1 i nr 2 przyjąć wszystkie dzie-
ci 3-, 4- i 5- letnie. Łącznie po-
nad 200 dzieci – zakończył bur-
mistrz. 

[sh]

Budowa żłobka i przedszkola
Teren budowy nowego Gminnego Żłobka wraz 
z Przedszkolem, a także obiektu sportowo-rekre-
acyjnego wizytował burmistrz Marek Długozi-
ma. Prace bardzo szybko postępują, obecnie pro-
wadzone są roboty ziemne, wykonywane jest 
palowanie.

▶ N arad a te c hnic z n a z u d z i a ł e m b u rm i s t r z a i  p racow ni ków 
f i rmy B e r g e r B au .

R E K L A M A
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 Projekt pod nazwą: „Junior i Se-
nior w Małuszynie – rozwój, za-
bawa i dobra kondycja w każdym 
wieku. Ofiaruj nam swój cenny 
głos!” to koncepcja, która uzyska-
ła najwięcej głosów mieszkańców 
Gminy Trzebnica i tym samym 
wygrała trzecią edycję Budżetu 
Obywatelskiego 2016.
 Przedsięwzięcie w br. zostało 
ukończone, oficjalnie otwarte i po-
święcone. W uroczystości udział 
wzięli m.in.: Burmistrz Gminy 
Trzebnica Marek Długozima, 
Radni Rady Miejskiej w Trzebni-
cy: Maria Ciepluch, sołtys Księgi-
nic, Marek Paszkot sołtys Nowego 
Dworu oraz Tadeusz Cepiel sołtys 
Brzykowa, a także siostry borome-
uszki na czele z Matką Generalną 
Siostrą M. Claret Cecylią Król, 
przełożoną lokalną, siostrą M. 
Janą Agnieszką Gabriel, ks. prof. 
Bogdanem Giemzą oraz licznie 
przybyłymi mieszkańcami Ma-
łuszyna i zaproszonymi gośćmi. 
Wszystkich zebranych serdecznie 
przywitał Stanisław Krawiec sołtys 
Małuszyna. Uroczystość poprowa-
dził Paweł Krawiec, mieszkaniec 
Małuszyna.
 Otwarcie rozpoczęło się recyta-
cją wiersza pod tytułem „Powita-
nie”, który wyrecytowała Patrycja 
Budzyń. Tuż po nim odbyło się 
krótkie przedstawienie pt. „W ko-
lorowym Małuszynie”, w którym 

udział wzięły: Michalina Klemen-
towska, Weronika Piech, Karolina 
Budzyń oraz Simona i Nela Kot.
 – Serdecznie gratuluję panu soł-
tysowi Małuszyna Stanisławowi 
Krawcowi, zarówno zwycięskiego 
projektu, jego realizacji, jak i za-
rządzania sołectwem. Małuszyn to 
mała wieś, ale wiele w niej się dzieje. 
Jest to zasługa sołtysa – powiedział 
burmistrz podczas otwarcia placu 
zabaw. – Cieszę się, że podczas re-
alizacji projektu do współpracy za-
prosił lokalnych przedsiębiorców. 
To Wasze wspólne, lokalne dzia-
łanie, przy duchowym wsparciu 
sióstr boromeuszek, mieszkających 
na co dzień w Małuszynie, przy-
czyniło się do powstania tej inwe-
stycji – dodał burmistrz.
 Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali: burmistrz Marek Dłu-
gozim, sołtys Małuszyna Stanisław 
Krawiec, dzieci z Małuszyna oraz 
ksiądz prof. Bogdana Giemza, któ-
ry tuż po symbolicznym otwarciu 
poświęcił cały plac zabaw wraz z si-
łownią zewnętrzną oraz drewnianą 
altaną.
 Niespodzianką dla dzieci było 
przekazanie zabawek na plac zabaw 
ufundowanych przez burmistrza 
Marka Długozimę. W kartonie 
znajdowały się również kolorowe 
balony z helem, które uniosły się 
w powietrze.

 Po atrakcjach przygotowanych 
przy placu zabaw wszyscy miesz-
kańcy oraz zaproszeni goście udali 
się do kaplicy na odpustową mszę 
świętą ku czci św. Izydora Oracza 
– patrona Małuszyńskiej kaplicy, 
której przewodniczył ks. prof. Bog-
dan Giemza. Tuż po mszy sołtys 
Stanisław Krawiec w imieniu wła-
snym oraz mieszkańców sołectwa 
podziękował burmistrzowi Marko-
wi Długozimie za wszystkie dzia-
łania podejmowane na rzecz ich 
małej ojczyzny i wręczył statuetkę, 
która symbolizuje zwycięstwo.
 – Kiedy w 2015 roku pisałem 
projekt do Budżetu Obywatelskie-
go byłem pełen obaw czy uda nam 
się przejść pozytywnie weryfikację, 
ponieważ nie posiadaliśmy wolnej 
działki gminnej pod budowę placu 
zabaw. Dzięki ogromnemu wspar-
ciu Pana Burmistrza Marka Dłu-
gozimy w rozmowach z GDDKiA 
oraz Starostwem Powiatowym, re-
alizacja projektu stała się możliwa. 

– powiedział Stanisław Krawiec - 
sołtys Małuszyna. Dodał również, 
że dzięki długoletniej współpracy 
z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr 
św. Karola Boromeusza z Małuszy-
na, które wspierają wioskę w każdej 
inicjatywie oraz wszystkim miesz-
kańcom gminy za każdy oddany 
głos, w szczególności liderom: Mał-
gorzacie Drańskiej oraz rodzinom 
z Małuszyna: Janowskich, Pietra-
sów, Krzanów, Kotów i Zawor-
skich, bowiem wspólnie tworzymy 
wielkie rzeczy. 
 Podziękowania za bezintere-
sowną pomoc trafiły także do osób, 
które przyczyniły się do realizacji 
projektu. Otrzymali je m.in.: An-
drzej Trawiński – PERFAND LED, 
Artur Paczkowski – Zakład Wyko-
nawstwa Instalacji Elektrycznych, 
Dominik Piziewicz i Piotr Wójcik 
- Selltech s.c. oraz sołtysi z okolicz-
nych wsi, w szczególności: Małgo-
rzata Kralka z Węgrzynowa i Do-
rota Pietrzak z Rzepotowic. 

Burmistrz Marek Długozima wy-
raził wielki podziw i uznanie dla 
sołtysa i całej społeczności mału-
szyńskiej przekazując na ręce pana 
Stanisława Krawca podziękowania 
za zaangażowanie podczas reali-
zacji projektu, jak również za bar-
dzo dobrą współpracę na co dzień. 
Wręczył również kwiaty siostrze 
Agnieszce Gabriel przełożonej lo-
kalnej sióstr Boromeuszek z Mału-
szyna z okazji odpustu.
 Uroczystości zakończyły się 
w ogrodzie u sióstr, gdzie tuż po 
okolicznych przemówieniach 
wszyscy udali się na ciepły posiłek 
przy dźwiękach Kapeli Brzykowia-
nie. Odbyły się także konkursy na 
przeciąganie liny oraz skok w wor-
ku - zorganizowane dla dzieci i ca-
łych rodzin, w których można było 
zdobyć atrakcyjne nagrody, m.in.: 
karnety do Gminnego Parku Wod-
nego Trzebnica-ZDRÓJ ufundo-
wane przez burmistrza.

[mw]

▶ nic

▶ Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Marek Długozima, sołtys Małuszyna Stanisław 
Krawiec, ks. prof. Bogdan Giemza oraz przedstawiciele dzieci i młodzieży.

▶ nic

▶ Sołtys Małuszyna Stanisław Krawiec podziękował wszystkim zaangażowanym w 
powstanie nowego placu zabaw. W uroczystości wzięli również udział radni Rady 
Miejskiej w Trzebnicy: Maria Ciepluch sołtys Księginic, Marek Paszkot sołtys No-
wego Dworu, Tadeusz Cepiel sołtys Brzykowa, Matka Generalna s. M. Claret Król 
oraz przełożona lokalna siostra M. Jana Agnieszka Gabriel.

Junior i Senior w Małuszynie  wielkie otwarcie 

W niedzielę 14 maja w Małuszynie uroczyście 
otwarto kolejny kolorowy i bezpieczny plac za-
baw na terenie Gminy Trzebnica. Małuszyń-
ski plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną to 
dzieło Budżetu Obywatelskiego, który od 2014 
roku z inicjatywy burmistrza Marka Długozimy 
funkcjonuje w naszej gminie i zmienia rzeczy-
wistość jej mieszkańców.

▶ Jednym z nowo otwartych obiektów jest drewniana wiata, która posłuży spotka-
niom integracyjnym mieszkańców sołectwa.
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▶ Niespodzianką dla najmłodszych mieszkańców sołectwa było przekazanie zaba-
wek ufundowanych przez burmistrza Marka Długozimę.

▶ Najlepszymi testerami nowego placu zabaw były dzieci. Jak za-
pewniają mieszkańcy rekreacyjny plac dla dzieci i seniorów sta-
nie się jednym z ich ulubionych miejsc odpoczynku.

▶ Na otwarcie „Junior i Senior w Małuszynie” przybyli m.in. mieszkańcy Małuszyna, 
siostry boromeuszki oraz zaproszeni goście.

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

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

tel.  690 911 799  

  603 634 387  

KLIWO
ul. Milicka 30 e

TrzebnicaKOMFORTOWE 
MIESZKANIA

Żmigród

wkrótce 
kontynuacja 
inwestycji

pozostały 
ostatnie 
mieszkania

Trzebnica 
ul. Janusza 
      Korczaka

ul. Obrońców 
      Pokoju

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

Trzebnica 

Zarezerwuj swoje mieszkanie już dziś.

R E K L A M A
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▶ Kręgielnia będzie jednym z najatrakcyjniejszych miejsc rozrywkowych w gminie. Oprócz torów do gry w kręgle i stołów bilardowych będą także mini gry oraz  bar.

▶ Siłownia ma już nowe wyposażenie. Znajdą się tutaj m.in. bieżnie, rowery stacjonarne, orbitreki, przyrządy do ćwiczeń mięśni brzucha, atlas i ławki treningowe pod 
sztangę. Prace wykończeniowe trwają także w sali do ćwiczeń typu cross.

▶ Postęp prac w nowo powstającej strefie aktywności sprawdzał burmistrz Marek 
Długozima. Podczas wizytacji osobiście przetestował kręgielnię.

 Przygotowywane pomiesz-
czenia wizytował burmistrz Ma-
rek Długozima. – Po raz kolejny 
okazujemy się pionierami roz-
woju w powiecie trzebnickim. 
To u nas powstają najnowocze-
śniejsze obiekty, takie jak Kino 
Polonia 3D, Szkoła Muzyczna 
czy gminny aquapark, którego 
oferta zostanie teraz poszerzona 
o strefę aktywności. Tak wypo-

sażona czterotorowa kręgielnia, 
to ewenement na skalę powiatu 
i regionu, gdzie tych obiektów 
przecież nie ma tak wiele. Podob-
nie jak sal do treningu siłowego 
typu cross – powiedział bur-
mistrz i dodał: – To nie koniec 
niespodzianek dla mieszkańców. 
Przy przedszkolu powstaje obiekt 
sportowo rekreacyjny z czterema 
salami do squasha, salą do spin-

ningu, i salą fitness, gdzie będą 
się odbywać m.in. zajęcia jogi. 
Powstanie tam także dodatkowa 
siłownia. To wszystko sprawia, że 
każdy znajdzie u nas coś dla siebie  
– zakończył.
 Otwarcie nowych przestrzeni 
sportu i rozrywki planowane jest 
na koniec czerwca. 

[sh]

Kręgielnia czeka na otwarcie, podobnie jak fit-
ness. W siłowni kończy się montaż sprzętu, 
a sala do treningu typu cross za chwilę zosta-
nie wyposażona. Widać, że prace dobiegają koń-
ca i już niebawem wszyscy mieszkańcy gminy 
i sąsiednich miejscowości, będą mogli cieszyć się 
z nowoczesnej strefy aktywności przy Gmin-
nym Parku Wodnym TRZEBNICA- ZDRÓJ.

Wkrótce otwarcie

▶ Czterotorowa kręgielnia czeka na otwarcie.



7NR 10  {117}    26.05.2017

 Nowy wóz strażacki na pod-
woziu MAN TGM jest wypo-
sażony m.in. w silnik EURO 
6 o mocy 250 kw, napęd 4x4, 
zbiornik wodny o pojemności 
4000 dm3 oraz działko wod-

ne. Kabina mieści sześciu stra-
żaków i została wyposażona 
w nowoczesne butle tlenowe.
 W odbiorze uczestniczył bur-
mistrz Marek Długozima. – Po-
dejmując decyzję o zakupie no-

wego wozu żywiłem nadzieję, 
że ten w pełni nowoczesny po-
jazd pomoże wam w sprawnych, 
a przede wszystkim bezpiecznych 
interwencjach. W tym miejscu 
należy docenić wszystkich, któ-
rych starania doprowadziły do 
zakupu tego nowoczesnego wozu 
bojowego, m.in. radną Rady Miej-
skiej Janinę Polak ze Skoroszowa 
oraz prezesa OSP Skoroszów Ry-
szarda Ziembę – powiedział bur-
mistrz i dodał: – Pragnę podzię-
kować także strażakom z OSP na 
czele z komendantem gminnym 
Kazimierzem Grabowskim, za 
codzienny trud niesienia pomocy 

drugiemu człowiekowi. Dziękuję 
również za bardzo dobrą współ-
pracę oraz za to, że zawsze mogę 
liczyć na Waszą pomoc na różnych 
polach działania – podsumował.  
 Wspólnie z Komendantem 
Gminnej Ochotniczej Straży Po-
żarnej Kazimierzem Grabowskim 
oraz prezesem OSP Skoroszów 
Ryszardem Ziembą, burmistrz 
ustalił również plan remontu re-
mizy, mający na celu dostosowa-
nie jej do nowo zakupionego auta.  
 Wóz bojowy okazał się sprawny 
w 100 procentach, nie obyło się bez 
tradycyjnego testu armatki wod-
nej, a wszyscy uczestnicy odbioru 

technicznego, zostali mniej lub 
bardziej celowo pokropieni wodą.
 Warto przypomnieć, że na 
terenie Gminy Trzebnica znaj-
duje się 8 jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej: w Ujeźdźcu 
Wielkim, Skoroszowie, Cerekwi-
cy, Domanowicach, Brzykowie, 
Biedaszkowie Wielkim, Szczyt-
kowicach i Marcinowie, gdzie 
powstała jedna z najważniej-
szych inwestycji związanych 
z rozwojem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gminie Trzebni-
ca. Wybudowano nową  remi-
zę oraz zakupiono wóz bojowy.

[sh]

Nowy wóz bojowy zakupiony
18 maja w Skoroszowie odbył się odbiór tech-
niczny średniego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego wraz z wyposażeniem, który służyć 
będzie Ochotniczej Straży Pożarnej. Koszt zaku-
pu wyniósł ok. jednego miliona złotych. Sprzęt 
dostarczy firma MOTO-TRUCK Leszka Chmiela 
z Kielc.

▶ W obiorze technicznym nowego wozu strażackiego uczestniczyli m.in. burmistrz 
Marek Długozima, Komendant Gminnej Straży Pożarnej Kazimierz Grabowski, 
prezes OSP Skoroszów Ryszard Ziemba, naczelnik wydziału TI Zbigniew Zarzecz-
ny, Monika Białas z TI oraz strażacy OSP Skoroszów.

▶ Podczas spotkania został omówiony plan remontu remizy strażackiej.

NOWA - 4 EDYCJA

Spodenki 
HIGHLINE
Wielofukncjonalne ubranie 
robocze na cieplejsze dni.
 » Praktyczne: 2 kieszenie klasyczne boczne i 2 tylne 
z patkami, ozdobione kolorowymi lamówkami; 
podwójna kieszeń na metrówkę, na lewej  
nogawce kieszeń z patką i zamkiem na rzep.

 » Wygodne: ściągacz na gumkę w pasie, pas  
z 7 szlufkami na pasek, rozporek na zamek 
błyskawiczny.

 » Ochronne: Produkt spełnia normę Protect 
80 dotyczącą 
ochrony przed 
promieniowa-
niem UV oraz 
OEKO-Tex Stan-
dard 100.

T-shirt ST2000
Koszulka z wysoko 
-gatunkowej, mocnej bawełny 
o dużej gramaturze, bez 
bocznych szwów, w szerokiej 
gamie kolorystycznej.

Znaki i piktogramy
Znaki bezpieczeństwa, 
informacyjne, instrukcje BHP 
i wiele innych. Wykonane 
zgodne z obowiązującymi 
normami. Wykonujemy znaki 
również na zamówienie.

Rękawice skórzane PONY
Wykonane z wysokiej jakości 
skóry koziej. Idealne do prac 
montażowych oraz mecha-
nicznych

W naszym sklepie, oprócz profesjonalnych 
środków BHP, sprzedajemy również wiele 
innych ciekawych artykułów!

Dziś polecamy:

Sklep BHP

69zł
Tylko w czerwcu
SUPER CENA
69zł90zł69zł69zł69zł90zł69zł

Spodenki 
HIGHLINE
Wielofukncjonalne ubranie 
robocze na cieplejsze dni.
»

z patkami, ozdobione kolorowymi lamówkami; 

»
z 7 szlufkami na pasek, rozporek na zamek 

»
Rękawice skórzane PONY
Wykonane z wysokiej jakości 
skóry koziej. Idealne do prac 

Sklep BHP

nicznych

Trzebnica, ul. Milicka 5
Od pon. do pt: 8:00 – 16:30

W soboty: 9:00 – 13:00

Rękawice ochronne  Czapki, kaski i hełmy  Buty  Okulary, maski  Alkomaty
Kurtki, bluzy  Kombinezony, fartuchy  Ochrona słuchu  Środki czystości  Znaki
Największy wybór artykułów BHP w powiecie +48 71 387 05 09, sklep@elmar-bhp.pl

Pracuj
bezpiecznie!

R E K L A M A
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▶ Turyści odwiedzili także Rotundę Pięciu Stołów. 

 Spacerowiczów, z których 
większość przyjechała z Wrocła-
wia do Trzebnicy szynobusem, 
na Dworcu Kolejowym przywitał 
gospodarz miasta burmistrz Ma-
rek Długozima, który nastepnie 
zaprosił do wspólnego zwiedza-
nia miasta.
 Jednym z pierwszych miejsc, 
jakie znalazły się na mapie wspól-
nej wędrówki po Trzebnicy było  
miejsce, w którym znajduje się 
zabytkowa kolejka wąskotorowa. 
Tu zebrani dowiedzieli się mię-
dzy innymi o tym, że w czasach 
jej świetności podróż z Trzebnicy 
do Wrocławia trwała godzinę i 45 
min. Powodem tego było ograni-
czenie prędkości w mieście do 15 
km/godz.
 – Cieszę się ogromnie, że 
we wspólnym spacerze ulicami 
Trzebnicy wzięło udział tak wiele 

osób, w większości z Wrocławia. 
Pozytywne komentarze, które 
pojawiały się wśród gości stolicy 
Dolnego Śląska naprawdę bardzo 
cieszą. Szczególnie te, w których 
nasi spacerowicze deklarowali 
chęć przeprowadzki do Trzebnicy 
ze względu na jej rozwój. Mogę 
zapewnić, że jest tu jeszcze wie-
le ciekawych miejsc do odkrycia 
i poznania, dlatego planujemy 
zorganizować kolejny spacer 
z przewodnikiem – mówił bur-
mistrz. – Jestem pod ogromnym 
wrażeniem bogatej wiedzy histo-
rycznej pani Beaty Maciejewskiej, 
jak również sposobu przekazywa-
nia przez nią informacji. Muszę 
przyznać, że wie ona o Trzebnicy 
znacznie więcej ode mnie. To dla 
mnie motywacja – dodał.
 Na trasie spaceru znalazły 
się także okolice trzebnickich 

stawów, kompleks edukacyjny 
Szkoły Podstawowej i Szkoły Mu-
zycznej, jako budynki pouzdro-
wiskowe i Las Bukowy wraz z ko-
ściołem pw. Czternastu Świętych 
Wspomożycieli.
 Następnie turyści udali się 
w kierunku Rotundy Pięciu Sto-
łów. Tu również poznali historię 
tego niezwykłego miejsca i jego 
przeznaczenie. Za czasów św. Ja-
dwigi było to miejsce, w którym 
można było znaleźć pożywienie. 
Prawdopodobnie też izolowano 
w niej ofiary epidemii.
 Winna Góra, z której rozciąga 
się wspaniała panorama miasta, 
tak zachwyciła wszystkich, że to 
właśnie w tym miejscu powstało 
pamiątkowe zdjęcie uczestników 
pierwszego spacerowego cyklu. 
Wszystkich zaciekawił fakt, że na 
górze odnaleziono pierwsze ślady 
Homo erectusa (człowieka wypro-
stowanego), a także informacja, 
że zostanie utworzony Trzebnicki 
Park Kulturowy „Winna Góra”, 
na którego terenie znajdzie się 
m.in. ścieżka dydaktyczna, punkt 
widokowy, stanowisko edukacyj-
ne, tematyczny plac zabaw. Roz-
ważane jest również powstanie 
ścianki wspinaczkowej, kolejki 
turystycznej obiegającej teren 
parku, tyrolki czy zjeżdżalni gra-
witacyjnej.

 Bazylika pw. św. Bartłomieja 
i św. Jadwigi Śląskiej oraz klasz-
torne ogrody to kolejne miejsca, 
których historia na długo pozo-
stanie w pamięci zwiedzających. 
Większość z nich już zapowie-
działa powrót do Trzebnicy, 
tym razem z rodzinami i przy-
jaciółmi.
 – Nie spodziewałam się, że 
Trzebnica to takie piękne miej-
sce. Zadbana, z wieloma nowymi 
inwestycjami. Tu każdy znajdzie 
coś dla siebie – historię w posta-
ci bazyliki czy nowoczesność, 

którą uosabiają aquapark, kino 
czy Szkoła Muzyczna z pięknym 
parkiem. Do tego wszystkiego 
gospodarz otwarty na rozmowę 
z ludźmi! Cieszę się, że mogłam 
tu przyjechać i poznać to wspa-
niałe miejsce – mówiła jedna 
z uczestniczek spaceru.  
 Na zakończenie spaceru bur-
mistrz Marek Długozima zapro-
sił wszystkich zwiedzających na 
trzebnicką wyspę, gdzie dla gości 
przygotowano poczęstunek.

[em]

Spacerem po Trzebnicy
Blisko 200 osób, 10-kilometrowa trasa i 5 go-
dzin marszu – tak wyglądał spacer po Trzebnicy 
zorganizowany przez Gminę Trzebnica, Gazetę 
Wyborczą, Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego i Koleje Dolnośląskie. 13 marca 
na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy po 
Trzebnicy oprowadzała wrocławska dziennikar-
ka - Beata Maciejewska. 

▶ Na trzebnickim dworcu przybyłych turystów przywitali bur-
mistrz Marek Długozima, dziennikarka Beata Maciejewska oraz 
wicemarszałek Jerzy Michalak. 

▶ Pierwszym punktem na trasie spaceru było miejsce, w którym znajduje się zabyt-
kowa lokomotywa kolejki wąskotorowej.

▶ Jednym z kluczowych punktów programu wycieczki była bazylika św. Jadwigi 
i klasztor. Fakty związane z tymi niezwykłymi miejscami przybliżyła uczestnikom  
spaceru Beata Maciejewska.

▶ Spacerowicze odwiedzili najbardziej urokliwe miejsca na mapie Trzebnicy. Wśród 
nich znalazły się okolice trzebnickich stawów, basenu oraz Las Bukowy.
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Ewa  MiEDzwiEcka

 Igor Dmytrowski, Angelika 
Pękalska, Tomasz Styrna, Borys 
Dmytrowski, Weronika Walasek, 
Anna Sychla, Nikola Muszkiewicz 
i Dominika Józefiak dołączyli do 
grona blisko 100 osób, których 
liczne działania na rzecz drugie-
go człowieka zostały dostrzeżone 
i docenione przez Kapitułę XVII 
Trzebnickiego Samorządowego 
Konkursu Nastolatków Ośmiu 
Wspaniałych.
 Patronat honorowy nad kon-
kursem, do którego zgłosiło się 24 
uczniów ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, jak co roku, ob-
jął burmistrz Marek Długzoima.
 Po krótkiej prezentacji nomi-
nowanych do tytułu Wspaniałego 
Gminy Trzebnica, na scenę wraz 
z rodzicami, zaproszeni zosta-
li uczniowie, którzy nie znaleźli 
się w finałowej ósemce. Młodzież 
otrzymała dyplomy, a dumni ro-
dzice - listy gratulacyjne wręczo-
ne przez  Marię Barbarę Ciepluch 

- radną Rady Miejskiej, przewod-
niczącą komisji do spraw oświa-
ty, kultury, sportu, turystyki, 
rekreacji młodzieży i współpracy 
międzynarodowej i jednocześnie 
członka Kapituły Konkursu 8 
Wspaniałych oraz Mateusza Sta-
nisza – Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Trzebnicy.
 Kolejnym punktem programu 
było przedstawienie za pomocą 
filmów tego, co o 8 Wspaniałych  
sądzą ich najbliżsi, przyjaciele czy 
nauczyciele. Dzięki temu wszyscy 
zaproszeni goście mogli poznać 
bliżej tę niezwykłą młodzież, 
która znajduje nie tylko czas, ale 
przede wszystkim chęci na to, by 
pomóc potrzebującym. Z mate-
riałów filmowych można było do-
wiedzieć się np. że Dominika Jó-
zefiak chce zostać weterynarzem, 
Borys ma zamiar jeszcze w tym 
roku nakręcić film, a Wiktoria 
marzy o bilecie na mecz reprezen-
tacji Polski w piłce nożnej. 
 Po prezentacji filmowej wspa-
niałej ósemki, gospodarz uro-

czystości, burmistrza Marek 
Długozima wraz z sekretarzem 
Danielem Buczakiem wręczał 
statuetki laureatom i listy gratu-
lacyjne dumnym rodzicom.
 Momentem, na który wszy-
scy z niecierpliwością czekali, 
było ogłoszenie przez ks. Macieja 
Szeszkę, decyzji Kapituły Kon-
kursu o przyznaniu tytułu Pierw-
szego Wspaniałego. Wśród szkół 
podstawowych mianem tym wy-
różniono Angelikę Pękalską ze 
Szkoły Podstawowej z Ujeźdźca 
Wielkiego, a ze szkół gimnazjal-
nych wybrano Nikolę Muszkie-
wicz z Gimnazjum w Ujeźdźcu 
Wielkim.
 – Każda z tych młodych osób, 
które tu dzisiaj pojawiły się na 
scenie, ma swoją codzienność, 
w niej rodzinę, bliskich, swoje pa-
sje i zainteresowania, a mimo to 
znajdują zarówno czas, jak i chęci, 
by pomóc drugiemu człowiekowi. 
To postawa godna do naśladowa-
nia. To właśnie od nich powinni-
śmy się uczyć i to z nich możemy 
być dumni – mówił burmistrz 
Marek Długozima i podkreślił 
fakt, że pierwszymi rzeźbiarza-
mi postaw 8 Wspaniałych Gminy 
Trzebnica, osobami, z których 
czerpią w życiu właściwe wzorce, 
są ich rodzice.
 Miło nam poinformować że 
tegoroczni Wspaniali postano-

wili rozpocząć nową, piękną tra-
dycję – akcję charytatywną na-
zwaną „Dzieci Dzieciom”. Chodzi 
o zbiórkę książek i zabawek, któ-
rych jedne dzieci mogą już nie po-
trzebować i chcą je oddać innym 
dzieciom. Zbiórkę przeprowadzą 
sami Wspaniali podczas Finału 
Trzebnickich Dni Rodzin, czyli 
Pikniku z okazji Dnia Dziecka, 
gdzie będą odbierać dary w spe-
cjalnie przygotowanym punkcie. 
Piknik odbędzie się 4 czerwca na 
Placu Pielgrzymkowym w Trzeb-
nicy. Przy wsparciu Urzędu Miej-
skiego zebrane książki i zabawki 
trafią do świetlic w sołectwach 
Gminy Trzebnica oraz do kon-
kretnych dzieci z potrzebujących 
rodzin. Filmik, promujący akcję 
również został zaprezentowany 
podczas uroczystości.
 Warto dodać, że podczas gali 
na scenie wystąpiła grupa tań-
ca współczesnego „READY TO 
GO”, działająca przy Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu pod 
kierunkiem Justyny Łukasiewicz. 
Swoje umiejętności muzyczne 
zaprezentował Tomasz Styrna, 
który na fortepianie zagrał utwór 
„Faded” Alana Walkera, a na 
skrzypcach „I fly with you” dj 
Agostino. Kolejną muzyczną nie-
spodzianką był występ uczennic 
ze Szkoły w Ujeźdźcu Wielkim 
– Angeliki Pękalskiej i Klaudii 

Dufrat. Zaśpiewały one piosenkę 
harcerską pod tytułem „Jestem 
harcerzem”, towarzyszył im gra-
jący na gitarze Łukasz Ordon. 
Specjalnie z okazji gali Ośmiu 
Wspaniałych Wiktoria Walasek 
ze Szkoły Podstawowej w Ujeźdź-
cu Wielkim napisała wiersz pt. 
„Pomocni”, który przeczytała 
podczas uroczystości. 
Galeria zdjęć: www.trzebnica.pl

▶ Utwór pt. „Jestem Harcerzem” przy akompaniamencie Łuka-
sza Ordona wykonały uczennice – Angelika Pękalska i Klau-
dia Dufrat.

Pomocni  wiktoria  walasEk 

Pomocny może być każdy,
ktoś zwyczajny, ktoś mniej-ważny.
Każdy kto chce być i dawać,
kto chce innym wciąż pomagać.
Ktoś dla kogo pomaganie,
to nie małe jest wyzwanie. 
Pomoc innym to wyjątek,
w poniedziałek, środę, piątek.
Pomagajmy dziś każdemu,
koleżance, jej, czy jemu.
Pomoc, to miłość do innych,
tych niegrzecznych, 
              tych niewinnych.
Uśmiech, to podziękowanie,
za problemów rozwiązanie.
Pamiętajcie moi mili,
pomagajcie od tej chwili.

Wspaniali Gminy Trzebnica
Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy, 
11 maja w sali widowiskowo-kinowej Gminnego 
Centrum Kultury odbyła się gala, podczas której 
ośmiu wyjątkowych uczniów wyróżniono tytu-
łem Wspaniałych Gminy Trzebnica.

▶ W uroczystej gali wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, du-
chowieństwa, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, nauczyciele, młodzież 
szkolna oraz rodzice.

▶ Występ grupy tańca współczesnego „READY TO GO”, działającego przy GCK pod 
kierunkiem Justyny Łukasiewicz.

▶ Uzdolniony muzycznie To-
masz Styrna najpierw zagrał 
na fortepianie, a potem na 
skrzypcach.

▶ Najwspanialszymi w kategorii Szkoły Podstawowe i Gimnazjum zo-
stały: Angelika Pękalska i Nikola Muszkiewicz – uczennice Zespołu 
Szkół w Ujeźdźcu Wielkim.
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▶ Pamiątkowe zdjęcie zwycięzców i nominowanych w XVII Trzebnickim Samorządowym Konkursie Nastolatków Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica wraz burmistrzem 
Markiem Długozimą. 

Od 5 roku życia jest wolontariuszem Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Dodatkowo przekazuje ga-
dżety na licytację m.in. bilety do planetarium czy huty 
szkła, z której dochód powiększa konto WOŚP. Dzieli 
się z uboższymi ubraniami, książkami czy zabawkami. 
Podczas akcji Marzycielska Poczta napisał list do chłop-
ca i przesłał rymowane pozdrowienia wraz z płytą trzeb-
nickiego wokalisty.

Co roku wraz z rodzicami szykuje bożonarodzeniowe 
paczki dla ubogich. Uczestniczy w wielu akcjach cha-
rytatywnych m.in. w zbiórce darów dla osób potrzebu-
jących. Wspiera akcję dożywiania dzieci. Tworzy kartki 
świąteczne i obdarowuje nimi innych.

Jej przygoda z pomaganiem zaczęła się 5 lat temu od 
chwili gdy wzięła udział w akcji sprzątanie świata 
w swojej miejscowości. Zebrała wraz z dwójką innych 
uczniów ponad 130 kg żołędzi i kasztanów i przekazała 
je na dokarmianie zwierząt.  Opiekuje się samotną, star-
szą kobietą, robiąc jej  zakupy czy towarzysząc podczas 
spacerów.

Można zawsze na nią  liczyć. Godnie reprezentuje 
gimnazjum w uroczystościach zarówno szkolnych, 
jak i gminnych. Pomagała w przygotowywaniu apelu 
z okazji Święta Niepodległości – deklamowała wiersz, 
śpiewała pieśni patriotyczne, przygotowała czapki dla 
uczniów odtwarzających rolę ułanów oraz pracowała 
nad dekoracją auli. Podczas andrzejek zorganizowała 
zabawy dla dzieci z Internatu Szkolno-Wychowawczego.

W 2016 roku podczas finału WOŚP wylicytował z wła-
snych oszczędności karnet na basen. Oddał go  później  
dziewczynce, która o nim marzyła. Wraz z kolegą prze-
prowadził zbiórkę pieniędzy w ramach akcji Fundacji 
Centaurus.

Pomagała czwartoklasistom  przygotować się do konkur-
su. Jest inicjatorką licznych zabaw, konkursów i wycie-
czek integracyjnych. Jest pomysłodawczynią stworzenia 
szkolnej gazetki. Planuje zorganizować  w miejscowości 
w której mieszka grę terenową. Należy do Szkolnego 
Koła Wolontariatu. Swoim zapałem do pracy i niesienia 
pomocy potrafi zarazić innych.

Uczestniczy w akcjach charytatywnych i ekologicznych 
organizowanych przez Samorząd Uczniowski i wolon-
tariat. Angażuje się w spotkania z dziećmi i młodzieżą 
z Internatu  Ośrodka Szkolno-Opiekuńczego w Trzebni-
cy. Pomaga w organizacji kawiarenek, z których dochód 
przeznaczany jest na pomoc potrzebującym.  

Aktywnie uczestniczy w przedstawieniach i uroczysto-
ściach szkolnych. Pomaga w szkolnej świetlicy, gdzie 
odrabia z dziećmi prace domowe, tłumaczy im niezro-
zumiałe zagadnienia i bawi się z nimi. Od 5 lat pomaga 
starszej,  samotnej kobiecie -  robi  zakupy, sprząta oraz 
spędza z nią czas. Zorganizowała w swojej miejscowości 
zbiórkę karmy i koców dla zwierząt ze schroniska.

Anna Sychla                                         Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy Angelika Pękalska-                   Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim

Nikola Muszkiewicz                         Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim

Borys Dmytrowski                                       Szkoła Podstawowa  nr 3

Igor Dmytrowski-                                       Szkoła Podstawowa  nr 3

Tomasz Styrna                                               Szkoła Podstawowa w w Kuźniczysku

Wiktoria Walasek         Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim

Dominika Józefiak                               Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

Laureaci
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Jan 
Kwasek

Szkoła 
Podstawowa 

nr 2

Jest przewodni-
czącym Szkolnego 
Koła Caritas. Ak-

tywnie uczestniczy w akcjach i działaniach 
koła, prowadzonych na terenie szkoły 
i poza nią. Zaangażował się m.in. w akcję 
„Adopcja na odległość” podczas której 
zbierane były środki finansowe dla dzieci 
z sierocińca w Kamerunie. Rozprowadzał 
również ołówki na dofinansowanie Cen-
trum Młodzieżowego w Monrovii – akcja 
„Draw 4 Liberia”.

Jakub 
Wo źn i a k

Szkoła 
Podstawowa 

nr 2

Chętnie bierze 
udział w licznych 
akcjach charyta-

tywnych. W akcji „Złotówka dla św. Miko-
łaja” wraz z kolegą, przebrani w stroje św. 
Mikołaja przeprowadził zbiórkę pieniędzy 
dla dzieci z domu dziecka. Udało im się 
uzbierać prawie 265 zł. W swojej klasie jest 
pomysłodawcą tzw. „słodkiej godziny wy-
chowawczej”.

Zuzanna 
Marciniak

Szkoła 
Podstawowa 

nr 2

Często staje w obro-
nie pokrzywdzo-
nych kolegów, nie-

sprawiedliwie traktowanych, odrzuconych 
czy samotnych. Całym sercem angażuje się 
w pracę Szkolnego Koła Caritas, w którym 
aktywnie działa od 3 lat.  Wraz z mamą 
przygotowuje słodkie wypieki sprzedawa-
ne później na kiermaszach, z których do-
chód przekazywany jest potrzebującym.

Natalia 
Kochmańska

Szkoła 
Podstawowa 
w Masłowie

Należy do Szkol-
nej Ligi Ochrony 
Przyrody. W ra-

mach akcji „Pomóż i ty” co roku sprzedaje 
w szkole i poza nią cegiełki. Zebrane w ten 
sposób pieniądze przeznacza na pomoc 
dzieciom niepełnosprawnym. Chętnie po-
maga młodszym kolegom w nauce, a także 
w organizowaniu zbiórek makulatury, ba-
terii i puszek.

Aleksandra
Pałka

Szkoła 
Podstawowa 
w Masłowie

S y s t e m a t y c z -
nie uczestniczy 
w zbiórkach karmy  

dla ptaków i innych zwierząt. Sprawuje do-
zór nas stanem krzewów ozdobnych na te-
renie szkoły. Jest inicjatorką akcji mających 
na celu utrzymanie czystości środowiska. 
Prowadzi działania profilaktyczne, przy-
gotowując plakaty mające na celu przeciw-
działanie przemocy.

Natalia 
B ą k
Szkoła 

Podstawowa 
w Masłowie

Dokarmia bezdom-
ne zwierzęta. Co 
roku bierze udział 

w zbiórce koców, zabawek i pożywienia 
dla zwierząt ze schroniska. Zbiera odzież 
i produkty spożywcze, które przekazuje 
potrzebującym osobom. Kwestowała na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Od 4 lat pisze listy do chorych dzieci 
w ramach akcji „Marzycielska Poczta”.

Karolina 
Ankier

Szkoła 
Podstawowa 
w Boleścinie

Pomaga potrzebu-
jącym w ramach 
programu „Szla-

chetna Paczka”. Od wielu lat działa na 
rzecz lokalnej społeczności, biorąc udział 
w licznych akcjach i spotkaniach, m.in. 
festynach, dożynkach i turniejach. Współ-
tworzy książkę z ćwiczeniami promują-
cymi uprawianie sportu. Chętnie udziela 
pomocy młodszym i słabszym.

Klaudia
Dufrat

Szkoła 
Podstawowa 

w Ujeźdźcu Wielkim

Chętnie uczestni-
czy w życiu szkol-
nym i klasowym. 

Pełni funkcję przewodniczącej klasy. Nale-
ży również do samorządu uczniowskiego. 
Angażuje się również w życie parafii. Re-
gularnie pomaga na świetlicy szkolnej, od-
rabiając lekcje z młodszymi uczniami czy 
bawiąc się z nimi.

Wawruszczak
Jakub

Szkoła 
Podstawowa 

w Kuźniczysku

Od najmłodszych 
lat potrafi dostrzec 
potrzeby innych 

i chętnie służy pomocą. Włącza się w wiele 
akcji charytatywnych i społecznych. Wraz 
z kolegą przeprowadził zbiórkę pieniędzy 
potrzebnych dla ratowania koni. Wspólnie 
zebrali ponad 200 złotych. Od 2012 roku 
jest wolontariuszem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Marta
M oty ka

Szkoła 
Podstawowa 

nr 3

Jest inicjatorką 
wielu akcji na rzecz 
pomocy innym, 

m.in. „Góra Grosza”, „Adopcja na Od-
ległość”, „Kartki dla Julki” „I Ty możesz 
zostać św. Mikołajem” i wiele innych. Jest 
osobą wrażliwą i opiekuńczą, z poczuciem 
obowiązku. Zawsze służy pomocą i radą 
innym. To właśnie chęć niesienia innym 
pomocy jest jej siłą napędową.

Tobiasz
Kralka

Szkoła 
Podstawowa 

nr 3

Należy do Szkol-
nego Klubu Wo-
lontariatu od 5 lat. 

Czynnie włącza się we wszystkie akcje cha-
rytatywne. Był m.in. organizatorem akcji 
Miś dla Pacjentów Przylądka Nadziei. Jest 
dobrym przykładem, że mimo młodego 
wieku można wiele robić dla innych, czer-
piąc z tego satysfakcję i zadowolenie.

Dominika
Nit a

Gimnazjum 
w Ujeźdźcu 

Wielkim

Regularnie pomaga 
kolegom i koleżan-
kom, którzy mają 

trudności w nauce. Jest zaangażowana 
w życie swojej wsi. Pomaga w organizacji 
imprez, przygotowuje zajęcia dla młod-
szych dzieci. Przygotowuje kartki świą-
teczne dla chorych ze swojej parafii i od-
wiedza ich wraz z księdzem.

Kamila
Boczar
Gimnazjum 

nr 1 
w Trzebnicy

Aktywnie uczest-
niczy w pracach na 
rzecz klasy, szkoły 

i środowiska. Od wielu lat bierze udział 
w akcji „Sprzątanie świata”, podczas któ-
rej doprowadza do porządku zaśmiecone 
tereny. Bierze udział  w projekcie na rzecz 
fundacji „Centaurus”, która zajmuje się ra-
towaniem schorowanych koni przeznaczo-
nych na rzeź oraz w akcjach charytatyw-
nych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Natalia
Ostolska
Gimnazjum 

nr 1 
w Trzebnicy

Chętnie służy po-
mocą, wsparciem 
i pomysłowością 

podczas organizacji uroczystości klaso-
wych i szkolnych. Bierze udział w licznych 
akcjach charytatywnych, m.in. „Datki dla 
Agatki” oraz „I Ty możesz zostać św. Mi-
kołajem”. Szanuje i rozwija dobre tradycje 
szkoły. Dba o kulturę życia codziennego, 
przejawia troskę o mienie szkoły, własność 
społeczną i indywidualną.

Alicja
Wojtaś
Gimnazjum 

nr 1 
w Trzebnicy

Jest osobą wrażliwą 
i opiekuńczą, z po-
czuciem obowiąz-

ku. Zawsze służy pomocą i radą innym. 
Współorganizuje kawiarenki z których 
dochód jest przekazywany potrzebującym. 
Uważa, że okazane bliźniemu dobroć i ser-
ce, kiedyś powrócą do niej ze zdwojoną 
siłą.

Bartosz
Śliwiński

Gimnazjum 
nr 1 

w Trzebnicy

To społecznik - za-
wsze chętny do 
pomocy. Od 4 lat 

jest wolontariuszem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W asyście szkolnego 
Pocztu Sztandarowego reprezentuje szkołę 
na uroczystościach lokalnych oraz patrio-
tycznych. Cztery razy brał udział w trzeb-
nickim Biegu Sylwestrowym na 10 km 
i w Biegu Młodzieżowym.

Nominowani
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 Duch św. Jadwigi był obecny 
tym bardziej, że majówka była 
kolejnym punktem na mapie ob-
chodów trwającego Roku Jadwi-
żańskiego, upamiętniającego 750 
rocznicę kanonizacji Św. Jadwigi 
Śląskiej. 
 Bramy ogrodów otworzyły się 
punktualnie o godzinie 15.00. Ze-
branych gości na scenie przywita-
li Henryk I Brodaty i Św. Jadwi-
ga, a także s. Maria Claret Król 
– Przełożona Generalna Kongre-
gacji Sióstr, Krystyna Klamińska 
– prezes Fundacji dla Ratowania 
Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej 
oraz burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima. 
 – Spotykamy się już po raz 
szósty. Te ogrody i klasztor to 
wyjątkowe miejsca, gdzie przed 
laty żyła nasza święta. Spacerując 
alejkami pośród drzew, możemy 
jeszcze lepiej poczuć jej obecność 
w tym szczególnym okresie Roku 
Jadwiżańskiego. Wspierając sio-

stry boromeuszki, wspomagamy 
jej dzieło, które na co dzień kon-
tynuują i pielęgnują – powiedział 
burmistrz.
 Patronat honorowy nad wy-
darzeniem objął JE Ks. abp. Józef 
Kupny. W programie znalazło się 
wiele ciekawych punktów z atrak-
cjami dla całych rodzin. Od kra-
mików pełnych przygotowanych 
przez siostry pyszności po atrak-
cje dla najmłodszych. Można było 
spróbować domowych wypie-
ków, postrzelać z łuku, puszczać 
bańki mydlane czy w „szafie św. 
Jadwigi” przebrać się za księżną 
lub księcia. Ta ostatnia atrakcja 
była powiązana z konkursem, 
w którym do wygrania były m.in. 
3 wejściówki rodzinne do Gmin-
nego Parku Wodnego Trzebnica 
– ZDRÓJ ufundowane przez bur-
mistrza Marka Długozimę. 
 Licznie zgromadzonych gości, 
ze sceny zabawiał zespół Geni 
Dutki oraz siostra Otylia, która 

do tańca porwała szczególnie naj-
młodszych uczestników wyda-
rzenia. W sali Marii można było 
przysłuchać się rozmowom na te-
mat Św. Jadwigi toczonym przez 
ks. prof. Waldemara Graczyka, 
prof. Jolantę M. Marszalską oraz 
dr Annę Sutowicz, a w Wirydarzu 

Północnym wziąć udział w nabo-
żeństwie Majówki Maryjnej. 
 Stało się już tradycją, że jed-
nym z ciekawszych punktów na 
mapie zwiedzania ogrodów, jest 
stara wozownia i ulokowane tam 
wystawy artystyczne. Tegoroczna 
nosiła nazwę „Dziedzictwo Św. 

Jadwigi Ślaskiej”.
 Na zakończenie Majówki od-
był się spektakl w reżyserii Yoli 
Wesołowskiej – In Via Hedwigem 
oraz losowanie nagród w loterii 
fantowej.

[sh] 

Majówka w hołdzie św. Jadwidze
Piękna majowa niedziela w klimatycznych ogro-
dach pocysterskiego klasztoru – tak można było 
spędzić popołudnie 22 maja. Siostry Boromeusz-
ki razem z Gminą Trzebnica oraz Fundacją dla 
Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By 
służyć" już po raz szósty zaprosili mieszkańców 
do podróży w czasie i przejścia ścieżkami, który-
mi niegdyś stąpała patronka naszego miasta.

▶ Występ zespołu ludowego Gieni Dutki bawił i porywał do tańca.

▶ Burmistrz Marek Długozima, Przełożona Generalna Kongregacji Siósr s. Maria Claret Król oraz 
prezes Fundacji dla Ratowania Klasztoru Św. Jadwigi Śląskiej „By służyć” Krystyna Klamińska 
dokonali uroczystego otwarcia VI Majówki w ogrodach klasztornych. Na scenie pojawili się tak że 
św. Jadwiga i Henryk Brodaty.

▶ Dla odwiedzających siostry przygotowały mnóstwo atrakcji. Tego dnia można 
było skosztować wyśmienitych wyrobów, wziąć udział w loterii czy zakupić wyro-
by rękodzielnicze. 

▶ Rodzinny piknik w ogrodach klasztornych to doskonał y pomysł na spędzenie 
czasu z najbliższymi.

▶ W starej wozowni tradycyjnie już odbyła się wystawa artystyczna. W tym roku 
nosiła nazwę „Dziedzictwo Św. Jadwigi Ślaskiej”. Na zdjęciu obrazy trzebnickiej 
artystki Ewy Mroczek oglądają Matka Generalna i Burmistrz.
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▶ Dużym zainteresowaniem cieszyło się strzelanie z łuku. ▶ Dzieci nie mogły narzekać na nudę. Siostry zapewniły im mnóstwo gier i zabaw.

▶ Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu. Pierwsze trzy miejsca otrzymały rodzinne wejściówki do Gminnego Parku Wodnego Trzebnica–ZDRÓJ, które ufundował bur-
mistrz Marek Długozima. 

▶ Komisja konkursowa po intensywnej dyskusji wreszcie wybrała zwycięzców.▶ W tym roku jedną z głównych atrakcji dla dzieci był konkurs na przebranie. W two-
rzeniu stylizacji pomogła „szafa św. Jadwigi”, w której można było znaleźć ubra-
nia i stroje z epoki księżnej św. Jadwigi.

od 799,- od 599,- od 6799,- 

    tel. 71 727 97 75
kontakt@pilmar24.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

 RATY 0%
na  10/20 rat

KOSY 
SPALINOWE 

już w cenie 

TRAKTORKI 
OGRODOWE 

KOSIARKI
SPALINOWE

już

R E K L A M A
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 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla działek nr 274, 286/2, 
286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla dzia-
łek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 AM 1 obręb wsi Ujeździec Wielki,
 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla obrębu wsi 
Księginice.
 Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zmianami) oraz 
 - uchwały Nr VI/78/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2015 roku, w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, 
części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części 
działek nr 1, 28, 117, 254 AM 1 obręb wsi Ujeździec Wielki,
 - uchwały Nr V/53/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z 30 marca 2015 roku sprawie przy-
stąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Księginice.
 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian studiów uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów określonych 
w powyższych uchwałach, w dniach od 05.06.2017 r. do 27.06.2017 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Ar-
chitektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie www.
bip.trzebnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium 
odbędzie się w dniu 9.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 48:

o godzinie 13:00 dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części 
działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek 
nr 1, 28, 117, 254 AM 1 obręb wsi Ujeździec Wielki

o godzinie 14:00 dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Księginice.
 Zgodnie z art. 10 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organi-
zacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany 
studium.
 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2017 r.
 Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektro-

nicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):
 1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 
353 z późn. zm) zawiadamiam o  udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na 
środowisko i możliwości zapoznania się w/w dokumentami w dniach od 05.06.2017 r. do 
27.06.2017 r. w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
 Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi 
i wnioski do projektu studium w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze 
zmianami), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej mogą wnosić uwagi.
 Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć 
uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Uwagi należy składać na pi-
śmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekra-
czalnym terminie do 19.07.2017 r. Zgodnie z art. 40 ustawy uwagi mogą być wnoszone:
 1) w formie pisemnej;
 2) ustnie do protokołu;
 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA

  Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

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
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A R T y K U ł  S P O N S O R O W A N y

W tamtym roku Pie-
karnia Familijna ob-
chodziła 25-lecie swo-
jej działalności – już 
ponad ćwierć wieku 
gościmy na Waszych 
stołach.
Codziennie o świcie kierowcy Fa-
milijnej wyjeżdżają ze świeżym 
pieczywem wprost z Kuźnicy 
Czeszyckiej w Dolinie Baryczy, 
gdzie mieści się siedziba piekar-
ni, do klientów na terenie woje-
wództw dolnośląskiego, opolskie-
go i wielkopolskiego.

W czym tkwi sekret naszego 
sukcesu w piekarnictwie?

Jak sami mówimy o sobie:
 "Jesteśmy rodzinną piekar-
nią. Tworzymy wielką rodzinę 
ze wszystkimi, u których gości-
my z naszymi wypiekami. Ludzi 
dzielących się chlebem z naszej 
piekarni traktujemy jak bliskich. 
Dlatego wkładamy całe serce, by 
obdarować Was najsmaczniej-
szymi wyrobami o najwyższej 
jakości. Dla nas pieczenie chleba 
to więcej niż praca. To duma z co-
dziennej obecności na Państwa 
rodzinnych stołach."
 Wartości, przyświecające na-

szej pracy, to tradycja i rodzina. 
Pieczywo wypiekane codzien-
nie w naszej piekarni bazuje na 
starych polskich recepturach. 
Staramy się również, by nasze 
produkty były najwyższej jako-
ści, dlatego sięgamy po naturalne 
składniki, takie, jak naturalnie 
zakwaszona mąka.
 Piekarnia Familijna to nie tyl-
ko pieczywo, ale i sposób bycia. 
W naszych punktach firmowych 
staramy się tworzyć z naszymi 
klientami rodzinną atmosfe-
rę. Nasza oferta skierowana jest 
zarówno do najmłodszych, jak 
i starszych członków rodziny. 
Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
 Naszą chlubą jest bogata 
i zróżnicowana oferta wypieków 
piekarniczych i cukierniczych. 
Przez lata oferta piekarni Fami-
lijnej zmieniała się. Dzięki stałe-
mu wsłuchiwaniu się w potrzeby 
naszych Klientów nasze wyroby 
cieszą się uznaniem. Jesteśmy 
tu dla Was i dlatego ważne jest, 
by dostosowywać się do potrzeb 
naszych klientów. Dzięki działa-
niom uwzględniającym potrzeby 
klienta nasze produkty są wyso-
kiej jakości i posiadają wyjątkowe 
walory smakowe.
 Starannie wybieramy składni-
ki do naszych wyrobów z posza-
nowaniem naturalnego otoczenia 
tak, żeby oferować naszym klien-

tom wypieki dobre z natury.
 Chcąc dotrzeć do jak najwięk-
szej liczby klientów rozszerzamy 
swoją działalność o kolejne miej-
scowości.

Jesteśmy blisko Ciebie.
Znajdź adres najbliżej siebie na 
naszej stronie: 
w w w . f a m i l i j n a . p l /
p l / n a s z e - s k l e p y

Piekarnia Familijna   bo jesteś częścią rodziny

R E K L A M A
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 V Kryterium Kolarskie roz-
począł wyścig najmłodszych 
uczestników zawodów. Dzieci 
podzielono na trzy grupy wieko-
we, z których każda z nich mia-
ła  do przejechania inny dystans. 
Jako pierwsi na linii startu stanęli 
zawodnicy do ośmiu lat. Ich dy-
stans mierzył 150 m. Następna 
grupa wiekowa – 9-12 lat – miała 
do pokonania 1200 m, natomiast 
w kategorii wiekowej 13-17 lat – 
2400 m.
 Wśród dzieci do 8 lat najwyż-
sze miejsca zajęły: Pola Sulżyc-
ka, Hanna Leżaj oraz Karolina 
Tas. W grupie chłopców najlepsi 
okazali się: Maciej Otfinowski, 

Jaś i Maciej Diesner. W kategorii 
wiekowej 9-12 lat w grupie dziew-
cząt pierwsze I miejsce zajęła Iga 
Cioch, II miejsce – Julia Spiak 
i III miejsce – Oliwia  Turkie-
wicz. W grupie chłopców pierw-
sze miejsce wywalczył Beniamin  
Harchel, na drugim miejscu zna-
lazł się Kosma Czarnik, a na trze-
cim Kamil Miszkwiecz. Wśród 
startujących w grupie wiekowej 
13-17 lat na podium stanęli: Na-
talia Rau, Justyna Wysota, Anna 
Bliźniak, a spośród chłopców – 
Michał Tremliński.
 Punktualnie o godzinie 12.00 
wystartowali dorośli. Trasa wy-
ścigu prowadziła ulicami miasta 

i zahaczała o najładniejsze tereny 
rekreacyjne, w tym trzebnickie 
stawy, okolice bazyliki św. Jadwi-
gi i deptak. Zarówno start, jak 
i meta, zostały zlokalizowane na 
trzebnickim rynku. Mężczyźni 
w kategorii Elita mieli do poko-
nania trasę o długości 27,5 km 
(5 pętli). Amatorzy oraz kobiety 
ścigali się na dystansie 16, km (3 
pętle).
 Tegoroczne zmagania o Puchar 
Burmistrza Gminy Trzebnica 
wśród mężczyzn zdobył Damian 
Miela, który pięć pętli pokonał 
w czasie 00:39:14. Najszybsza 
w kategorii kobiet była Joanna 
Wołodźko z czasem 00:29:08.
 Najlepsze wyniki spośród star-
tujących z Trzebnicy na dystan-
sie 27,5 km osiągnęli zawodnicy 
KKS Trzebnica: Krzysztof Łań-
cucki, Jarosław Krasiński i Wie-
sław Lasota. Podczas zawodów 
uhonorowano także zawodnika, 
który jak ostatni dotarł do mety. 
Wyróżnienie za udział i podjęcie 
wysiłku otrzymała Agnieszka 
Krawiec.
Wszyscy zwycięzcy w poszcze-
gólnych kategoriach odebrali 

puchary oraz nagrody rzeczowe 
z rąk burmistrza Marka Długozi-
my, który pogratulował im sukce-
su i życzył kolejnych.
 – Przepełnia mnie radość, kie-
dy widzę, że całe rodziny licznie 
biorą udział w takich sportowych 
imprezach. Organizując wyda-
rzenia w naszej gminie staram 
się, aby zawsze mogli w nich  
uczestniczyć rodzice wraz ze 
swoimi pociechami. Dzięki takim 
zawodom, jak Kryterium Kolar-
skie, które już na stałe wpisały 
się w kalendarz trzebnickich im-
prez, mogą oni wspólnie spędzać 
wolny czas, w dodatku aktywnie 
– mówił burmistrz Marek Dłu-
gozima, który następnie podzię-
kował wszystkim zawodnikom za 
udział, a pomysłodawcom – Bog-
danowi Zielińskiemu i Romanowi 
Węglarskiemu – za zaangażowa-
nie i czuwanie nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów.
 Jedną z atrakcji tegorocznego 
V Ulicznego Kryterium Kolar-
skiego był występ trzebnickich 
mażoretek, podczas którego 
dziewczęta zaprezentowały nie 
tylko nowe układy choreograficz-

ne, ale także nowe stroje ufundo-
wane przez gospodarza Gminy 
Trzebnica. Podczas zawodów 
podobnie, jak w ubiegłym roku 
zostały rozlosowane nagrody – 
profesjonalne koła kolarskie oraz 
dziecięcy rower.
 – Cieszę się, że tegoroczną na-
grodę główną, czyli profesjonalny 
rower dla dzieci zdobyła sześcio-
latka – Aleksandra Rau, której 
serdecznie gratuluję i mam na-
dzieję, że wygrany jednoślad bę-
dzie dobrym początkiem przygo-
dy z kolarstwem. Gratuluję także 
Adamowi Doboszowi, który 
w losowaniu wygrał profesjonal-
ne koła kolarskie – podsumował 
burmistrz.
 Warto wspomnieć, że po raz 
kolejny Zdzisław Cyganik – 
główny mechanik akcji „Podaruj 
rower” naprawiał uszkodzone 
jednoślady, które tego dnia przy-
prowadzili na rynek mieszkańcy 
Trzebnicy.

[mc]

Rodzinny Wyścig kolaRski za  nami!
Po raz piąty miłośnicy rowerowych zmagań 
wzięli udział w Rodzinnym Ulicznym Kryte-
rium Kolarskim o Puchar Burmistrza Gminy 
Trzebnica, który odbył się w niedzielę 14 maja na 
trzebnickim rynku. W zawodach łącznie uczest-
niczyło 110 osób, z czego blisko połowę stanowi-
ły dzieci. Organizatorami tego sportowego wy-
darzenia była Gmina Trzebnica oraz Kolarski 
Klub Sportowy Trzebnica.

▶ Najmłodsze dzieci miały do pokonania odcinek o długości 150m. Małych zawodni-
ków wystartował burmistrz.

▶ Grupy wiekowe 9-12 lat i 13-17 lat wystartowały z trzebnickiego rynku.  

▶ Pamiątkowe zdjęcie najmłodszych uczestników V Rodzinnego Ulicznego Kryterium Kolarskiego o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica.
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▶ K at e g o ri a 9 -12 l at .  I  miej -
s ce z aj ę ł a I g a Ci o c h ,  I I 
miej s ce – J u l ia Sp iak 
i  I I I  m i ej s ce – O l iw i a 
Tu rk iew ic z . 

▶ Wyścig główny. Sygnał do startu dał burmistrz Marek Długozima.

▶ Zwyciężczynie w grupie wiekowej 
13-17 lat: Natalia Rau, Justyna 
Wysota i Anna Bliźniak.

▶ W w yś c i gu w z i ę l i  u d z i a ł  t ak ż e z awo d ni c y z t r z e b -
nic k ie g o Ko l ar s k ie g o Stowar z ys z e nia Sz e r s z e nie 
Tr z e b ni c a .

▶ Pierwsze miejsce w gru-
pie wiekowej 13-17 lat za-
jął Michał Tremliński.

▶ Wśród dzieci do 8 lat najwyższe miejsca zajęły: Pola Sulżycka, 
Hanna Leżaj oraz Karolina Tas.

▶ W grupie chłopców do lat 8 naj-
lepszy był Maciej Otfinowski. 
Drugie miejsce zdobył Jaś Die-
sner, a trzecie – Maciej Diesner.

▶ Kolarze z KKS Trzebnica na podjeździe 
 do r ynku.

▶ Najlepsi w grupie wiekowej 9-12 
lat: Beniamin Harchel, Kosma 
Czarnik oraz Kamil Miszkwiecz. 

▶ Tegoroczną nagrodę główną burmistrza – profesjonalny ro-
wer dziecięcy – wylosowała sześcioletnia Aleksandra Rau.  

▶ Tuż przed metą każdy dawał z siebie wszystko. ▶ Elita polskiego kolarstwa szosowego: Henryk Charucki, Jan Faltyn, 
Jan Brzeźny.
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▶ Najlepsi w kategorii Gmina Trzebnica: Krzysztof Łań-
cucki, Jarosław Krasiński i Wiesław Lasota – zawodnicy 
KKS Trzebnica. Na zdjęciu z burmistrzem i pomysłodaw-
cami wyścigu – Bogusławem Zielińskim i Romanem Wę-
glarskim. 

▶ Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica zdobył Damian 
Miela. Na podium znaleźli się także Piotr Lis i Paweł 
Jamro. Nagrody zwycięzcom wręczyli: burmistrz Marek 
Długozima, poseł Piotr Babiarz oraz Roman Węglarski 
z KKS Trzebnica.

▶ Zwyciężczynią w kategorii kobiet została Joan-
na Wołodźko. Drugie miejsce zajęła Katarzyna 
Jocher, zaś trzecie – Wiesława Prokopczyk. 

▶ Profesjonale koła kolarskie wyloso-
wał  Adam Dobosz.

▶ Grupowe zdjęcie trzebnickich mażoretek z trenerkami i burmistrzem, które podczas zawodów kolarskich zaprezentował y 
nowe układy taneczne.
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 Blisko 100 motocyklistów 
zrzeszonych w klubie GWCPL 
wzięło udział w rundzie hono-
rowej ulicami miasta. Po przeje-
chaniu wcześniej zaplanowanej 
trasy uczestnicy parady zapar-
kowali swoje jednoślady na ul. 
Leśnej między stawami trzebnic-
kimi, dzięki czemu mieszkańcy 
mieli możliwość oglądać i podzi-
wiać te kultowe pojazdy z bliska.
 W paradzie uczestniczył tak-
że burmistrz Marek Długozima, 
który na scenie przywitał wszyst-
kich zgromadzonych, a szcze-
gólnie motocyklistów, którzy 
tak licznie przybyli do Trzebni-
cy. – Mieliśmy już okazję kilka 
lat temu gościć właścicieli Gold 
Wing w naszym mieście. Cieszę 
się, że po raz kolejny doceniliście 
Państwo turystyczne, historycz-

ne i przyrodnicze walory naszej 
gminy. Mam nadzieję, że i tym 
razem pobyt w Trzebnicy był dla 
Państwa czystą przyjemnością, 
a dzięki  wycieczce krajobrazowej, 
która prowadziła przez Trzebnic-
kie Wzgórza i nie tylko, mogliście 
bliżej poznać i odkryć to, co naj-
piękniejsze w Gminie Trzebni-
ca – powiedział burmistrz, który 
przekazał na ręce współorganiza-
torów pamiątkowe koszulki dla 
wszystkich uczestników zlotu.
 Beata i Andrzej Golińscy oraz 
prezes klubu GWCPL Tomasz 
Nowak, dziękując burmistrzowi 
za pomoc w organizacji wydarze-
nia oraz gościnność, przekazali 
klubową czapeczkę. Następnie 
Wacław Mazik przedstawił zgro-
madzonym historię Hondy Gold 
Wing oraz opowiedział o jego 

wyposażeniu i zastosowanych 
rozwiązaniach, które decydują 
o fantastycznym komforcie jazdy 
i podróżowania.
 Zachwytu z przyjazdu kulto-
wych motocykli do Trzebnicy nie 

kryli także mieszkańcy: – Przy-
szłam na stawy wraz z wnukiem, 
który uwielbia motory. Oboje je-
steśmy pod wrażeniem tych nie-
zwykłych pojazdów. Nigdy nie 
widzieliśmy na żywo tylu prze-

pięknych goldwingów w jednym 
miejscu. Jesteśmy szczęśliwi, że 
mogliśmy uczestniczyć w tym 
niecodziennym wydarzeniu –  
mówiła pani Teresa.

[mc]

Zlot Honda Gold Wing
W sobotę 13 maja ulice Trzebnicy zostały opa-
nowane przez miłośników turystycznych jed-
nośladów Honda Gold Wing. Posiadacze tych 
niezwykłych maszyn zjechali z całej Polski, aby 
wspólnie rozpocząć sezon motocyklowy. Orga-
nizatorami wydarzenia była Gmina Trzebnica 
oraz Gold Wing Club of Poland.

▶ Motocykliści zaparkowali swoje maszyny na placu między stawami trzebnicki-
mi. Tego dnia chętnych do obejrzenia z bliska tych niezwykł ych jednośladów nie 
brakowało.

▶ Runda honorowa ulicami miasta motocyklistów z Gold Wing of Poland na czele z burmistrzem 
Markiem Długozimą. 

▶ Na scenie burmistrz przywitał zgromadzonych oraz wręczył uczestnikom pamiąt-
kowe koszulki trzebnickiego zlotu Honda Gold Wing. 

R E K L A M A

od  4,90% w skali 
roku

*RRSO wynosi 11,05% przy 
następujących założeniach: 

całkowita kwota kredytu 30 
000,00 zł., okres spłaty 36 
miesięcy, raty kapitałowo - 
odsetkowe malejące płatne 10 
dnia miesiąca, 1rata wynosi 
986,57 zł, ostatnia rata 838,21 
zł., oprocentowanie 6,90%  w 
skali roku, prowizja 5,00%. 
Całkowita kwota do spłaty 34 
677, 74 zł. Stan na dzień 
10.05.2017r.

Zaplanuj z nami 
swoje wakacje
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▶ Wszystkich zgromadzonych na Placu Pielgrzymkowym przywitał 
burmistrz Marek Długozima .

▶ Dzień Inwalidy i Niepełnosprawnego to doskonał y czas, 
aby wyrazić jedność i zintegrować się z osobami niepełno-
sprawnymi.

 Na zaproszenie burmistrza 
Marka Długozimy i dyrektor 
Przedszkola i Szkoły Integra-
cyjnej w Trzebnicy Agnieszki 
Mandrygi udział w nich wzięli: 
wicemarszałek, członek zarzą-
du województwa dolnośląskiego 
dr Tadeusz Samborski, dyrektor 
wydziału ds. Osób Niepełno-
sprawnych Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolno-
śląskiego Cecylia Witkowska, 
starosta trzebnicki Waldemar 
Wysocki, dyrektor PCPR Zofia 
Kaczmarek, ks. dziekan Jerzy 
Olszówka SDS, a także przed-
szkolaki i uczniowie placówek 
oświatowych z terenu powiatu 
trzebnickiego.
 – Ta dzisiejsza wasza obecność 
pokazuje, że integracja społecz-
na łączy nas wszystkich. Cieszę 
się, że podczas marszów przez 
nas organizowanych, niepełno-
sprawność stała się czymś natu-
ralnym, że nie ma podziału na 
sprawnych i niepełnosprawnych 
– mówił burmistrz Marek Długo-
zima. – Tak jak przyroda budzi 

się do życia i sprawia, że wszystko 
wokół rozkwita, życzę wam, aby 
wsze talenty również się obudziły. 
Niech radość i uśmiech towarzy-
szą wam na co dzień – dodał.
 Barwny korowód, po pobło-
gosławieniu przemarszu i całego 
przedsięwzięcia przez ks. dzie-
kana Jerzego Olszówkę SDS, 
wyruszył ulicami miasta spod 
Placu Pielgrzymkowego, by za-
demonstrować integrację osób 
zdrowych z niepełnosprawnymi 
i uświadomić napotkanym lu-
dziom, że w każdym z nas tkwią 
talenty i tylko od nas zależy, jak 
i czy w ogóle je wykorzystamy.
 – Do tej pory hasła marszów 
związane były z konkretną nie-
pełnosprawnością. Tym razem 
chcieliśmy podkreślić walory 
osób niepełnosprawnych. To, że 
mimo niepełnosprawności potra-
fią swoje talenty w pełni wykorzy-
stywać osiągając niebanalne efek-
ty – stąd pomysł na tegoroczne 
hasło marszu „Niebanalni Nie-
pełnosprawni”– mówiła dyrektor 
Przedszkola i Szkoły Integracyjnej 

w Trzebnicy Agnieszka Mandryga.
 – Jest to piękna inicjatywa 
godna upowszechnienia, zwłasz-
cza, że organizatorzy starali się 
akcentować twórczy potencjał 
jaki tkwi we wszystkich zarówno 
niepełnosprawnych, jak i spraw-
nych dzieciach. Dzięki takim 
manifestacjom znikają bariery. 
Stajemy się jedną społecznością – 
powiedział dr Tadeusz Samborski 
i dodał: - Chciałbym pogratulo-
wać wszystkim, którzy wymyślili 
formułę marszu. Zauważmy, że 
ma szczególne emocjonalne zna-

czenie i szczególne przesłanie –
wielkiego ludzkiego solidaryzmu 
i wielkiego serca.
 Na zakończenie Obcho-
dów Dnia Inwalidy i Niepełno-
sprawnego wręczono nagrody 
w konkursie plastycznym, któ-
rego uczestnicy mieli za zadanie 
wykonać pracę za pomocą ust lub 
stóp, bez użycia rąk.
 Prace zwycięzców konkursu pla-
stycznego można obejrzeć w holu 
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

[em]

Niebanalni Niepełnosprawni…
„Nie ma kaleki – jest człowiek” to jedno z haseł 
powtarzanych przez uczestników XV Obcho-
dów Dnia Inwalidy i Niepełnosprawnego, jakie 
odbyły się 17 maja w Trzebnicy. Celem zorgani-
zowanego przez Gminę Trzebnica i Przedszkole 
wraz ze Szkołą Integracyjną z Trzebnicy prze-
marszu ulicami miasta, była manifestacja prze-
ciwko dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

WYNIKI KONKURSU 
Malowanie stopami i ustami

Przedszkole     kategoria 3-4 latka

I miejsce – Kalina Obała

II miejsce – Jan Czarnik  

III miejsce – Tymon Turkiewicz  

Przedszkole      kategoria 5-6 lat

I miejsce – Zuza Tas  

II miejsce – Iga Krawczyk

III miejsce – Szymon Bujny

Szkoła    kategoria I-III

I miejsce – Maciej Sadło

II miejsce – Marta Wnęk

III miejsce – Weronika Wałejko

Szkoła    kategoria IV-VI

I miejsce – Marcjanna Marek

II miejsce – Ala Sobczak

III miejsce – Jagoda Jaszczyk

Kategoria   GIMNAZJUM

I miejsce – Katarzyna  Bobryła

Kategoria     DOROśLI

I miejsce – Małgorzata Konopka

II miejsce – Anna Borysewicz

▶ Marsz z okazji XV Obchodów Dnia Inwalidy i Niepełnosprawnego poprowadzili: Agnieszka Mandry-
ga – dyrektor Przedszkola i Szkoły Integracyjnej w Trzebnicy, dr Tadeusz Samborski – wicemarsza-
łek, członek zarządu województwa dolnośląskiego, Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, 
Starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysocki oraz dzieci z Przedszkola Integracyjnego.

▶ Do akcji włączyły się szkoły i przedszkola z terenu gminy i okolic.
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▶ Pochód ulicami miasta ma zwrócić uwagę na problem dyskryminacji osób niepeł-
nosprawnych.

R E K L A M A

▶ Prace z konkursu „Malowane ustami i stopami” podziwiać można w holu Urzędu 
Miejskiego.

▶ Jedno z haseł powtarzanych przez uczestników przemarszu brzmiało „Nie ma ka-
leki – jest człowiek”.

▶ Barwny korowód dzieci przeszedł ulicami Trzebnicy. 
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Przedwojenna 
Trzebnica i okolica

Nieopodal opisanego w poprzed-
nim wydaniu Panoramy Trzeb-
nickiej kąpieliska miejskiego, przy 
obecnej ul. Samarytańskiej, znaj-
dowało się przed wojną schroni-
sko młodzieżowe. Dysponowało 
ono wówczas 60 miejscami noc-
legowymi. W trzebnickim schro-
nisku w czasach hitlerowskiej 
dyktatury odbywały się m.in. 
kursy dla członków Hitlerjugend 
oraz BDM (Związek Niemieckich 
Dziewcząt). Po wojnie w budynku 
tym funkcjonował m.in. oddział 
Polskiego Czerwonego Krzyża, 
następnie swoją siedzibę miała 
w nim pierwsza szkoła zawodowa 
w Trzebnicy (w latach 1947-1950), 
później mieściły się w nim rów-
nież biura spółdzielni mleczar-
skiej oraz mieszkania dla pielę-
gniarek. Ostatecznie budynek 
podzielony został na mieszkania 
i tak pozostało do dzisiaj. Do na-
szych czasów zachował się nie-
miecki szyld, który zamocowany 
był na budynku schroniska mło-
dzieżowego, który od zniszczenia 
uratował mieszkaniec opisywa-
nego budynku pan Aleksander 
Szurkawski. 
Więcej archiwalnych zdjęć i ar-
tykułów znajdziecie Państwo na 
profilu facebookowym: Przed-
wojenna Trzebnica i okolice.

Daniel Buczak 
sekretarz Gminy Trzebnica, 
radny Rady Powiatu Trzebnickiego, 
członek Zarządu Powiatu, 
prywatnie pasjonat historii 
przedwojennej Trzebnicy, 
którą chce się z Państwem
podzielić na łamach tej rubryki. 

▶ Oryginalny szyld z trzeb-
nickiego schroniska mło-
dzieżowego. 

Edukacja seniorów

 – Cały zestaw – komputer 
wraz z monitorem i drukar-

ką przekazałem na prośbę pani 
Heleny Jaworskiej – przewod-

niczącej zarządu Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, 
która zgłosiła się do mnie właśnie 
z taką potrzebą. Mam nadzieję, że 
ułatwi on funkcjonowanie związ-
ku, a seniorzy będą mogli szkolić 
się w zakresie cyfryzacji i obsługi 
Internetu – powiedział burmistrz 
i dodał: – Cieszę się, że związek, 
który mieści się w trzebnickim 
ratuszu stale się rozwija i podej-
muje działania na rzecz seniorów 
w naszym mieście. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie poświęcony 
czas i osobiste zaangażowanie 
pani Heleny Jaworskiej.

 Swojej radości nie kryła Helena 
Jaworska: – W imieniu własnym 
oraz wszystkich członków związ-
ku serdecznie dziękuję Panu bur-
mistrzowi Markowi Długozimie 
za wsparcie i przekazanie nam 
komputera. Bardzo się cieszę, że 
mamy takiego wspaniałego go-
spodarza, który zawsze wysłucha 
i pomoże oraz któremu nie jest 
obojętny los osób starszych.
 W ramach podejmowanych 
działań prewencyjnych 19 kwiet-
nia odbył się specjalny wykład 
dla seniorów, w którym uczest-
niczyli burmistrz Marek Długo-

zima, komendant Straży Miej-
skiej Krzysztof Zasieczny oraz st. 
insp. Anna Cisak. Celem spotka-
nia było przybliżenie metod „na 
wnuczka” i „na policjanta”, które 
oszuści wykorzystują do wyłu-
dzenia oszczędności. Takie dzia-
łania prewencyjne, skupiające się 
na uświadamianiu zagrożeń oso-
bom starszym mogą w przyszło-
ści pomóc im uchronić się  przed 
grożącym niebezpieczeństwem 
ze strony oszustów i utratą pie-
niędzy.

[mc]

▶ Na potrzeby związku burmistrz Marek Długozima przekazał prezes Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów Helenie Jaworskiej zestaw komputerowy.

▶ W trzebnickim ratuszu w siedzibie związku odbyło się  spotkanie seniorów z pra-
cownikami Straży Miejskiej i burmistrzem, podczas którego poruszono temat  
związany z wyłudzaniem pieniędzy od osób starszych metodą „na wnuczka”. 

Działający w Trzebnicy Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów otrzymał kolejne wsparcie bur-
mistrza Marka Długozimy. Tym razem seniorzy 
otrzymali zestaw komputerowy wraz z drukarką, 
dzięki któremu będą mogli rozpocząć edukację cy-
frową od podstaw. Ponadto 19 kwietnia odbyło się 
spotkanie z pracownikami Straży Miejskiej, któ-
rzy poprowadzili prelekcję dotyczącą wyłudzania 
pieniędzy od osób starszych metodą „na wnuczka”.
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▶ W spotkaniu podsumowującym prace uczestników warsztatów lite-
rackich wzięli udział słuchacze trzebnickiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. 

▶ Podziękowania burmistrzo-
wi za wsparcie sekcji literac-
kiej złożyła prowadząca Anna 
Musz.

▶ Od lewej: prezes SUTW „Tęcza” Irena Kahalik, burmistrz 
Marek Długozima, Kazimierz Nowak, Danuta Tylus, Regina 
Wiatr, Anna Maria Musz, Barbara Kamińska, Irena Prostak, 
Stefan Jurkowski.  

 Przygodę z pisaniem wierszy 
w sekcji literackiej rozpoczęło 
w ubiegłym roku kilkanaście osób. 
Podczas czwartkowego spotkania 
tylko część z nich odważyła się 
zaprezentować szerszej widowni 
swoje poetyckie refleksje. Byli to: 

Irena Prostak, Barbara Kamińska, 
Danuta Tylus, Regina Wiatr oraz 
Kazimierz Nowak. Na specjalne 
zaproszenie prezes UTW w Trzeb-
nicy Ireny Kahalik w spotkaniu 
wziął udział także burmistrz Ma-
rek Długozima, który wspólnie 

z Anną Musz zainicjował powsta-
nie warsztatów oraz od samego po-
czątku wspierał działalność stowa-
rzyszenia i samej sekcji literackiej.
 – Jestem pod wrażeniem talentu 
literackiego wszystkich uczestni-
ków warsztatów. Cieszę się, że dzię-
ki zajęciom odnaleźli w sobie pasję 
i zamiłowanie do poezji. Życzę 
Państwu, aby przyszłe spotkania 
z poezją były owocne i przynosiły 
kolejne wyjątkowe dzieła literackie 
– powiedział burmistrz i dodał: – 
Dziękuję prowadzącym sekcję pani 
Annie Marii Musz oraz panu Stefa-
nowi Jurkowskiemu za inspirowa-
nie i chęć dzielenia się ze słuchacza-
mi UTW swoim doświadczeniem 
i wiedzą z dziedziny literatury.

 Podziękowania burmistrzowi 
za wsparcie warsztatów w imieniu 
całej grupy poetów złożyła Anna 
Musz: – Dziękujemy panu za po-
moc w rozwoju poetyckich ta-
lentów słuchaczy SUTW „Tęcza”. 
Mamy nadzieję, że dzięki temu 
rozsławią oni nasze miasto na lite-
rackiej mapie Polski. Nasze twór-
cze spotkania ze słowem zaowoco-
wały tomikiem wierszy, który dziś 
mamy przyjemność panu ofiaro-
wać.
 Całe spotkanie przebiegło w mi-
łej i przyjaznej atmosferze. O opra-
wę muzyczną zadbał Jan Baster 
z gitarą.
 Przypomnijmy, że powsta-
nie sekcji literackiej dla studen-

tów trzebnickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku zapoczątkował 
wykład Stefana Jurkowskiego pt. 
„Rola kobiety w poezji”, który zo-
stał wygłoszony w ubiegłym roku 
z okazji Dnia Kobiet. Od tego czasu 
ruszyły zapisy na warsztaty. Dziś, 
dzięki regularnym spotkaniem 
powstało wiele przepięknych wier-
szy autorstwa seniorów, które cy-
klicznie publikowane są na łamach 
Panoramy Trzebnickiej w rubryce 
„Okienko z wierszykiem”.
 Warto dodać, że prowadzący 
warsztaty – Stefan Jurkowski – 
24 maja obchodził swoje 50-le-
cie debiutu autorskiego. 

[mc]

Poezja dla każdego
11 maja w trzebnickiej artKawiarni odbyło się wy-
jątkowe spotkanie, podsumowujące pracę słucha-
czy Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku „Tęcza” w Trzebnicy, którzy przez ostatni rok 
akademicki uczestniczyli w warsztatach literac-
kich prowadzonych przez trzebnicką poetkę Annę 
Marię Musz oraz znanego poetę, krytyka literac-
kiego i publicystę Stefana Jurkowskiego.

Starość    irEna  prostak

Starość
okrutna modliszka
skrycie kąsa
moje ciało

Wiśni czerwień
z ust już spiła
w kwaśnym mleku
włosy zmyła

Dzisiaj
w ramy bezradności
siłą wciska
moje ciało

I z ekstazą w oczach
patrzy jak drobne niegdyś jabłko
wnet w ogryzek
się zamieni

Miłość    Danuta  tylus

łąka usiana gwiazdami
oszałamiający zapach ziół
twoje rozpuszczone włosy
na soczystej zieleni traw
jego przymglone oczy
i twoja gorąca modlitwa
o trwanie tej chwili -
- niech stanie się
wiecznością

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność”.

Pani Marii Spalińskiej
Prezes Zarządu 

Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Trzebnica-ERGO

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Męża

składa
Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

O byłej miłości    BarBara  kaMińska

Zapewnienia o miłości
i wierności
aż po grób
skreśliła długonoga „mini”
Szczęście
rozwiał się nagle…
I co dalej?
Zapomnieć
lub cierpieć!

Przemijanie    rEgina  wiatr

Przemierzyłam
drogi młodości

Teraz kuśtykam
po bezdrożach
pamięci

Tylko myśli
czasami wzbijają się wysoko
wyłapując cząstki
niegdyś wzgardzonych
miłosnych uniesień

Żył między nami     kaziMiErz   nowak

Żył między nami
odszedł zbyt szybko i bez pożegnania,
miał piękne hobby owiane w marzenia, o których
lubił mówić godzinami
żył między nami,
śmierć przyjaciela mocno mnie zraniła,
jestem po ludzku skrajnie załamany
telefon milczy
a ja wspominam…, te nasze spotkania
żył między nami
odszedł zbyt szybko i bez pożegnania
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▶ W ramach programu „Czas na zdrowie” powołany zespół Tropicielki Zdrowia za-
jął się promocją zdrowego trybu życia wśród uczniów szkoł y. Zgłębiając wiedzę 
na temat zdrowego odżywiania uczennice wraz z opiekunką Jadwigą Michalak 
odwiedził y trzebnicki sklep z ekologiczną żywnością. 

▶ Uczennice wręczyły burmistrzowi oficjalne zaproszenie na Festyn Zdrowia, który 
odbędzie się 10 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2. 

 Organizatorem akcji jest Fun-
dacja Banku Ochrony Środo-
wiska. Patronat honorowy nad 
nim objęli: Minister Edukacji 
Narodowej,  Minister Sportu 

i Turystyki, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku 
Rolnego oraz Rzecznik Praw 
Dziecka.  
 – Zawsze wspieram inicjaty-

wy prozdrowotne, tym bardziej 
jeśli wiążą się z edukacją dzieci 
i młodzieży. Dlatego z wielką 
przyjemnością wezmę udział 
w finale akcji – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima.
 Głównym celem projektu jest 
promocja zdrowego odżywia-
nia, aktywności fizycznej oraz 
wiedzy na temat rolnictwa eko-
logicznego, żywności ekologicz-
nej, regionalnej i tradycyjnej. 
Program „Czas na zdrowie” ma 
formę międzyszkolnej rywaliza-
cji zespołowej. Powołano zespół 
o nazwie Tropicielki Zdrowia, 
którego zadaniem jest koordy-
nowanie i przeprowadzenie pro-

jektu w szkole. Do zespołu na-
leżą: Amelia Ćwikła, Antonina 
Kucharska, Nikola Szymańska, 
Zuzanna Marciniak, Partycja 
Mądry, Aleksandra Iwaszuk, 
Maja Ogrodnik, Zuzanna Sagan, 
Viktoria Wojda i Oliwia Mostek. 
Opiekunem zespołu jest Jadwiga 
Michalak.
Projekt składa się z dwóch 
etapów:
• pierwszy – przygotowawczy, 

polegał na powołaniu zespołu 
uczestników, który po zdoby-
ciu wiedzy z zakresu zdrowe-
go odżywiania, aktywności 
fizycznej, rolnictwa ekologicz-
nego miał za zadanie wypro-

mować ją wśród całej społecz-
ności szkolnej i lokalnej;

• drugi – polega na organiza-
cji ogólnoszkolnego Festynu 
Zdrowia, czyli praktycznym 
promowaniu postaw prozdro-
wotnych oraz żywności ekolo-
gicznej, regionalnej i tradycyj-
nej. 

Festyn Zdrowia zaplanowano na 
10 czerwca. Natomiast zapozna-
nie społeczności uczniowskiej 
z wynikami projektu i podjętymi 
działaniami odbyło się 7 kwietnia 
podczas obchodów Światowego 
Dnia Zdrowia w Szkole Podsta-
wowej nr 2. 

Tropicielki zdrowia

Czas na zdrowie 
W tym roku szkolnym uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Trzebnicy przystąpili do 
ogólnopolskiego programu „Czas na zdrowie”. 
W związku ze zbliżającym się finałem akcji 
przybyli do Urzędu Miejskiego, by osobiście za-
prosić burmistrza Marka Długozimę do udzia-
łu w Festynie Zdrowia. Wydarzenie odbędzie 
się 10 czerwca. 
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▶ Marek Szewczyk oraz Bogusław Zieliński zaprezentowali wyposażenie każdego 
kolarza i opowiedzieli o tym, jak przygotowują się do zawodów.

▶ Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały kolarskich opowieści.

 Roman i Barbara Węglarscy, 
Bogusław Zieliński oraz Marek 
Szewczyk na spotkanie z ucznia-

mi przywieźli ze sobą m.in. rower 
stacjonarny i wyczynowy, a także 
niezbędny sprzęt każdego kolarza, 

który ma nie tylko gwarantować 
bezpieczeństwo podczas jazdy, ale 
także pomagać w osiągnięciu, jak 
najlepszych wyników. Głównym 
tematem prezentacji było bezpie-
czeństwo rowerzysty w ruchu dro-
gowym. Kolarze zwrócili uwagę 
na konieczność zakładania kasku, 
który ma chronić głowę przed ura-
zami w razie wypadku, a po zmro-
ku – noszenia odblasków. Mówili 
o podstawowych zasadach, jakie 
powinien znać i przestrzegać każ-
dy rowerzysta.
 Zaprezentowali również spe-
cjalne obuwie i odzież, które 

znacznie zwiększają komfort 
w trakcie jazdy. Opowiadali o tre-
ningach i intensywnych przygoto-
waniach do zawodów oraz omó-
wili budowę jednośladu. Chętni 
uczniowie mogli spróbować swo-
ich sił na stacjonarnym rowerze. 
Spotkanie miało również na celu 
zachęcić dzieci do aktywnego spę-
dzania czasu i uprawiania sportu.
 Od kilku lat, dzięki wsparciu 
burmistrza Marka Długozimy, 
klub KKS Trzebnica prowadzi ak-
cję pod nazwą „Podaruj rower”.
 – Zachęcamy mieszkańców 
gminy, aby podarowali nam nie-

potrzebny jednoślad, który na-
stępnie naprawimy i podarujemy 
dzieciom – mówi Roman Węglar-
ski i dodaje: – Akcja trwa przez 
cały rok i cieszy się dużym zain-
teresowaniem. Do tej pory udało 
nam się przekazać ponad 100 ro-
werów.  Mamy już kolejne, który-
mi wkrótce obdarujemy dzieci.   
 Kolarski Klub Sportowy Trzeb-
nica zaprasza do współpracy 
wszystkie szkoły, które są zainte-
resowane spotkaniem z kolarza-
mi. Kontakt: 501760049.

[mc]

ZacZnij przygodę z kolarzówką!
Promowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży 
z terenu gminy to jeden z celów trzebnickiego Ko-
larskiego Klubu Sportowego. 8 maja zawodnicy na 
co dzień trenujący w KKS Trzebnica wspierane-
go przez Gminę Trzebnica spotkali się z uczniami 
Szkoły Podstawowej nr 2, aby podzielić się z nimi 
wiedzą na temat rowerów. Gościem specjalnym był 
Marek Szewczyk – zawodowy kolarz, zawodnik 
GVT BMC Triathlon Team.

R E K L A M A
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 Do konkursu przystąpiły dru-
żyny z kl. Vb (Patrycja Budzyń, 
Weronika Franczak, Adam Gliń-
ski, Bartek Juniewicz, Maja Ma-
kówka, Amelka Nowak i Hanna 
Słomska), z kl. Va i IVb (Eva Bo-
uwman, Lena Fritsch, Kamila Ko-
złowska, Weronika Śródka, Mag-
dalena Trelińska, Alicja Wiatr, 
Magdalena Wojtkowiak) oraz 
gimnazjaliści (Klaudia Długosz, 
Mateusz Chełmoński, Weronika 
Hercuń, Adam Klementowski, 
Agata Marcisz, Julia Modelska, 
Eryk Piworowicz). Podczas finału 
uczniowie zaprezentowali swoje 

przedstawienia oraz rozwiązy-
wali zadania spontaniczne. Osta-
tecznie drużyna z kl. Vb zajęła 
miejsce IV, natomiast drużyna kl. 
Va i IV b – ósme. Gimnazjaliści 
zakończyli finał na miejscu 13. 
W ramach podziękowania za do-
finansowanie wyjazdu burmistrz 
Marek Długozima otrzymał z rąk 
młodych Odyseuszy kwiaty oraz 
pamiątkową koszulkę z napisem 
„Burmistrz wspierający Odyseję”. 
Odbierając upominek, pogratulo-
wał wszystkim zdobytych miejsc 
oraz życzył dalszych sukcesów.

[mc]

Odyseusze podziękowali za wsparcie

W piątek 12 maja uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Trzebnicy wraz z opiekunką Anną 
Cibą przyszli do burmistrza Marka Długozimy 
z podziękowaniem za wsparcie finansowe wy-
jazdu na XXVI Ogólnopolski Finał Odysei Umy-
słu w Gdyni.

▶ Odyseusze z Trójki w podziękowaniu za wsparcie podarowali burmistrzowi koszulkę z napisem 
„Burmistrz wspierający Odyseję”.

Dookoła  świata  z  Rodzinką  w  Podróży

 Przygody, która nie byłaby 
możliwa bez wsparcia wielu po-
mocnych ludzi, w tym burmistrza 
Marka Długozimy. Przekazał on 
na ręce podróżników specjalne 
śpiwory termalne, będące nie-
zbędnym elementem tak wiel-
kiej wyprawy, na którą rodzina 
Państwa Ociepków zabrała także 
cząstkę Trzebnicy – flagę z her-
bem gminy. Dzięki temu, może 
nie w sposób bezpośredni, ale 
choć częściowy i symbolicznie 
współtowarzyszymy Michałowi, 
Dominice, Oliwi i Kacprowi w ich 
wielkiej wyprawie. 

 – Jest wiele osób, które tak 
jak my marzą o podróży dooko-
ła świata, z tą różnicą, że nasza 
rodzina postanowiła je spełnić – 
tak jeszcze przed wylotem mówił 
Michał Ociepka, głowa rodziny. 
I patrząc na ich zdjęcie z Machu 
Picchu, trzeba przyznać mu ra-
cję, spełnione marzenia malują 
się uśmiechem na twarzach całej 
Rodzinki w Podróży.  Więcej in-
formacji na profilu FB/Rodzinka 
w podróży oraz www.trzebnica.pl 
i kolejnych wydaniach Panoramy 
Trzebnickiej. 

[sh]

Stało się! Wielka podróż naszej dzielnej rodzi-
ny rozpoczęła się na dobre. Najpierw zawitali 
do Londynu, by stamtąd udać się do Miami. To 
co dla nas byłoby wakacyjnym marzeniem, dla 
nich okazało się dopiero początkiem wielkiej 
przygody!

▶ Pierwszym przystankiem na mapie podróży rodziny Ociepków był Londyn. W tle 
charakterystyczny Big Ben.  

▶ Po siedmiu godzinach pieszej wędrówki Machu Picchu zostało zdobyte!

▶ Ws p a r c i a  p o d r ó ż n i ko m u d z i e l i ł  r ów n i e ż b u r m i s t r z  M a r e k D ł u g o z i m a ,  k t ó r y 
p r z e k a z a ł  n a i c h r ę c e m . i n .  ś p i w o r y p u c h ow e .
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Łucja  koŁoDziEjczyk

alEksanDra  Mac

 Arkadiusz Cyprian w 1992 
roku uległ nieszczęśliwemu wy-
padkowi przez, co został spa-
raliżowany. Próbując odnaleźć 
się w nowej sytuacji postanowił 
zostać uczestnikiem Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Kościanie. 

To właśnie tam odkrył swoją pa-
sję i rozpoczął przygodę z ma-
larstwem. Od 2006 roku maluje 
trzymając pędzel w ustach. Dzię-
ki konsekwencji i uporowi w dą-
żeniu do celu ma na swoim kon-
cie już ponad 600 przepięknych 
obrazów, głównie pejzaży. Bierze 
udział także w licznych plenerach 

malarskich, a w 2013 roku został 
stypendystą Światowego Związ-
ku Artystów Malujących Ustami 
i Nogami.
 Wśród zaproszonych gości 
znalazł się burmistrz Marek Dłu-
gozima, który serdecznie przy-
witał artystę, jego rodzinę oraz 
wszystkich uczestników werni-
sażu. W swoim przemówieniu 
odniósł się do tytułu wystawy 
,,Przekraczać granice”. – Tytuł 
można rozważać wieloaspek-
towo. Przede wszystkim jako 
pokonywanie trudu artystycz-
nego, ale także walka z niepełno-
sprawnością i przeciwnościami 
losu. Jestem pełen podziwu dla 
twórczości pana Arkadiusza oraz 
jego niezwykłego talentu i deter-
minacji – powiedział burmistrz, 

który podkreślił także ważną 
rolę Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w życiu osób, które uległy 
wypadkowi i potrzebują wspar-
cia w określeniu nowej drogi ży-
ciowej. Na koniec pogratulował 
malarzowi pięknego dorobku 
artystycznego i życzył dalszych 
sukcesów.
 Młodzież z wielkim zainte-
resowaniem wysłuchała Arka-
diusza Cypriana, który pełen 
optymizmu i radości opowie-
dział o magicznym świecie ma-
larza oraz o tym, jak radzi sobie 
w życiu codziennym. – Jestem 
w stanie malować maksymalnie 
3 godziny dziennie, a na namalo-
wanie jednego obrazu to często, 
co najmniej 10 godzin. Trzyma-
jąc pędzel w ustach widzę nie-

wielką część obrazu. Zdrowemu 
człowiekowi trudno to sobie wy-
obrazić, gdyż pracując ręką ma 
się bardzo szeroki kąt widzenia. 
W przypadku malującego usta-
mi jest on niewielki. Odległość 
oczu od obrazu wyznacza dłu-
gość pędzla. To bardzo męcząca 
praca. Napięte mięśnie twarzy, 
karku, a dodatkowo ścierają się 
zęby od trzymania pędzla. Malu-
ję od góry do dołu, później ktoś 
musi pomóc mi obrócić płótno, 
abym mógł kontynuować. Jednak 
radość, jaką odczuwam po skoń-
czeniu swojego dzieła rekompen-
suje wszelkie niedogodności. Dla 
mnie malarstwo to sens życia –  
mówił artysta podczas wernisażu. 

Wystawa potrwa do lipca 2017.

Wystawa PrZEkracZać GraNicE
9 maja w Gminnym Centrum Kultury odbył się 
wernisaż prac Arkadiusza Cypriana – artysty 
malującego... ustami. Na spotkanie z malarzem 
przybyła młodzież szkolna, a także uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, aby wysłuchać 
niezwykłej opowieści człowieka, który pokonał 
własne słabości i odnalazł nową drogę życiową.

▶ W wernisażu wzięli udział uczniowie z trzebnickich szkół oraz uczestnicy Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej.

▶ Burmistrz Marek Długozima pogratulował Arkadiuszowi Cyprianowi – artyście ma-
lującemu ustami – wspaniałego dorobku artystycznego oraz życzył wytrwałości 
i sukcesów.  

 W pierwszym dniu zwiedza-
nia uczestnicy odwiedzili Świę-
tokrzyski Park Narodowy zdoby-
wając szczyt Łysicę o wys. 621 m. 
n.p.m. Cechą charakterystyczną 
tych gór są gołoborza, czyli rumo-
wiska skalne z kambryjskich pia-
skowców kwarcytowych. Wśród 
atrakcji była także Święta Kata-
rzyna wraz z klasztorem bernar-
dynek, św. Krzyż ze wspaniałym 
zespołem klasztornym zakonu 
Misjonarzy Oblatów NMP oraz 
kaplica Oleśnickich z relikwiami 
Krzyża św., którą według legen-
dy ofiarował królewicz węgierski 
Emeryk z rodu Arpadów za cza-
sów Bolesława Chrobrego.
 Drugiego dnia studenci UTW 
udali się do Sandomierza, gdzie 
zwiedzili m.in. szesnastowieczny 
Zamek Sandomierski, kościół św. 

Jakuba ze słynną Bramą Niebios, 
Ucho Igielne oraz rynek z pięk-
nymi kamienicami i ratuszem. 
Podziemna trasa turystyczna pod 
rynkiem z dawnymi piwnicami 
i składami była dla grupy bardzo 
ekscytująca. Uczestnicy wyciecz-
ki odwiedzili także gabinet figur 
woskowych z bohaterami znane-
go serialu telewizyjnego „Ojciec 
Mateusz”. Wokół miasta znajdują 
się wspaniałe sady i winnice, dla-
tego jednym z punktów progra-
mu było spotkanie z młodymi 
gospodarzami, którzy zajmują się 
produkcją wina i serów. Przemie-
rzając okolice Sandomierza, jak 
i województwa świętokrzyskiego 
uczestnicy podziwiali piękne kra-
jobrazy i budownictwo. 
 Trzeci dzień wycieczki przy-
padł w Święto 3 Maja, które 

seniorzy spędzili w Kielcach. 
Legenda głosi, że nazwa miej-
scowości pochodzi od kłów dzi-
ka. Jedną z atrakcji Kielc, jaką 
odwiedzili wycieczkowicze był 
najpiękniejszy kamieniołom 
w Polsce – Kadzielnia. Podczas 
spaceru najdłuższym deptakiem 
w Polsce (blisko 3 km) uczestnicy 

dotarli do Pałacu Biskupów Kra-
kowskich i Bazyliki Katedralnej 
Wniebowstąpienia NMP. Na za-
kończenie tegorocznej „majówki” 
studenci zwiedzili pałacyk Hen-
ryka Sienkiewicza w Oblęgorku, 
co przeniosło ich w czasy czy-
tanych w dzieciństwie powieści 
sienkiewiczowskich. Podczas wy-

cieczki uczestnikom towarzyszy-
ła przewodniczka Ewelina Cios, 
która zapoznała wszystkich z hi-
storią Ziemi Świętokrzyskiej za-
chęcając do powrotu w te strony.

Aleksandra Rzewuska 

Świętokrzyska Majówka SUTW  Tęcza      
Grupa uczestników ze Stowarzyszenia Uni-
wersytetu III Wieku Tęcza z Trzebnicy 
w dniach 1-3 maja wzięła udział w „święto-
krzyskiej majówce”.
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 Święto Polskiej Niezapominaj-
ki jest jednym z najważniejszych 
świąt obchodzonych w Przed-
szkolu nr 2. Z tej okazji wszystkie 
grupy przedszkolne pod okiem 
opiekunek zaprezentowały bogaty 
program artystyczny. Na początek 
przybyłych gości w imieniu wszyst-
kich dzieci przywitała  Alicja Ja-
nuszewicz z grupy XI, a następnie 
zaprosiła na przedstawienie. Jako 
pierwsze wystąpiły przedszkolaki 
z grupy V, które pod kierunkiem 
Barbary Rudnickiej zatańczyły 

barwny taniec pt. „Motyle”. Zaraz 
potem swoje umiejętności aktor-
skie i taneczne zaprezentowały 
dzieci z grupy XI (przygotowanie 
– Alina Nowakowska) w przesta-
wieniu pt. „Rzepka”. Mali akto-
rzy dostarczyli całej publiczności 
mnóstwo radości uśmiechu. Na-
stępnie Agata Błesznowska z gru-
py XII (nauczycielka: Ewa Łopąg) 
opowiedziała o tym, jak ważne jest 
dbanie o przyrodę. Nie zabrakło 
również piosenek o tematyce przy-
rodniczej i ekologicznej tj. „Jestem 

sobie ogrodniczka”, „Niezapo-
minajki” czy „Chodzę ja sobie po 
łące”. Równie pięknie zaprezen-
towały się Lena i Natalia Kamiń-
skie z grupy XII (pod opieką Ewy 
Łopąg), które przedstawiły wiersz 
pt. „Apel do ludzi”, chcąc tym sa-
mym uświadomić wszystkich, jak 
ważne jest dbanie o środowisko. 
Na zakończenie w przepięknych 
strojach wystąpiły dziewczynki 
z grupy VIII (nauczycielka: Mag-
dalena Zych-Pelc). Swoim tańcem  
pt. „Flowers” zachwyciły zgroma-
dzoną publiczność. Tegoroczną 
uroczystą akademię poprowadziły 
nauczycielki: Katarzyna Ratajew-
ska oraz Agata Podrygajło.
 – Jestem zauroczony dzisiej-
szym występem przedszkola-
ków. Widać, że zarówno panie 
nauczycielki, jak i dzieci, włożyły 
mnóstwo pracy w przygotowanie 
tej wspaniałej uroczystości. Jako 
gospodarz Gminy Trzebnica, któ-
remu szczególnie leży na sercu 
dobro najmłodszych jej miesz-

kańców, dlatego tak ważne jest 
zapewnienie im odpowiednich 
warunków do prawidłowego roz-
woju. Staram się  także regularnie 
inwestować w placówki eduka-
cyjne – mówił burmistrz Marek 
Długozima, który następnie po-
dziękował dyrektor przedszkola 
Agnieszce Paleczek-Oświęcim-
skiej za dotychczasową współ-

pracę i zaangażowanie. Po części 
oficjalnej przyszła pora na zabawy 
w ogrodzie. Nie zabrakło tańców, 
zabaw z chustą animacyjną, za-
wodów sportowych, ogromnych 
baniek mydlanych oraz radosnych 
uśmiechów na twarzach, które 
wywołały atrakcje przygotowane 
przez animatorów.

[mc]

22 kwietnia obchodzony był 
Międzynarodowy Dzień Ziemi. 
Jest to święto tych, którym bli-
ska jest ekologia. Każdy z nas jest 
mieszkańcem tej planety, dlate-
go wszyscy powinniśmy czuć się 
odpowiedzialni za jej stan, bo 
nasze życie jest od niej uzależnio-
ne.  Z tej okazji uczniowie klasy 
II b przygotowali uroczysty apel. 

W czasie programu artystyczne-
go dzieci „zamieniły się” w leśne 
duszki, wiewiórki, ptaszki, moty-
le, dzięcioły i biedronki. W cza-
sie przedstawienia opowiadały 
o tym, jak ważna dla wszystkich 
ludzi na świecie jest przyroda 
i jej ochrona. Na koniec, wraz 
z widownią zaśpiewały piosen-
kę w formie karaoke pt. „Ziemia 
- wyspa zielona” oraz obejrzały 
krótki film ekologiczny.

Lidia Danilewicz

DZiEŃ  ZiEMi 

SP 3

Święto Polskiej Niezapominajki
„Pomagam przyrodzie – z ekologią żyję w zgo-
dzie” – pod takim hasłem 19 maja Przedszko-
le nr 2 w Trzebnicy obchodziło Święto Polskiej 
Niezapominajki, której imię nosi. W uroczy-
stej akademii przygotowanej przez społeczność 
przedszkolną uczestniczył m.in. burmistrz Ma-
rek Długozima, a także dyrektorzy zaprzyjaź-
nionych szkół i przedszkoli.

▶ Z okazji obchodów Święta Polskiej Niezapominajki 
przedszkolaki przedstawiły bogaty program arty-
styczno-muzyczny. 

▶ W obchodach święta przedszkola uczestniczyli m.in. burmistrz, dy-
rektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli oraz przedstawicie-
le Rady Rodziców.

▶ Na zakończenie burmistrz Marek 
Długozima wręczył bukiet kwiatów 
dyrektor przedszkola Agnieszce Pa-
leczek-Oświęcimskiej oraz podzięko-
wał za zaproszenie i dotychczasową 
współpracę. 

▶ Barwne stroje dzieci prezentowały się wspaniale.
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Nauczanie w oparciu o projekt 
jest skuteczne, ponieważ uczniów 
motywuje chęć prezentacji jego 
rozwiązania, a nauka dzieje się 
„przy okazji”. W czasie lekcji języ-
ka angielskiego uczniowie klasy 
Vb wzięli udział w  projekcie „My 
restaurant”. Idąc w ślady uczest-
ników telewizyjnych konkursów 
kulinarnych stworzyli własne re-
stauracje, których nazwy, menu 
i przepisy na przykładowe dania 
musiały być w języku angielskim. 
Podobnie obsługa w czasie pod-
sumowania, które odbyło się 25 
kwietnia. Do swoich lokali po-
czątkujący restauratorzy zaprosili 
dyrekcję szkoły, nauczycieli języ-

ka angielskiego i kolegów z kla-
sy. Wszyscy stanęli na wysokości 
zadania, zaproszeni goście wyszli 
najedzeni i zadowoleni z miłej 
obsługi. Projekt wykorzystywał 
metody Odysei Umysłu, które 
pozwalają uczyć się poprzez roz-
wiązywanie ciekawych i angażu-
jących zadań.

Anna Ciba

W kwietniu rozstrzygnięty został 
powiatowy etap konkursu pla-
stycznego „Nasza  Mała Ojczy-
zna”. Organizatorem konkursu 
jest Szkoła Podstawowa w Osoli-
nie, a tegoroczna, czternasta edycja 
nosiła tytuł „Moja miejscowość na 
znaczku pocztowym”. Uczennica 
klasy VI c ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Trzebnicy, Marta Moty-
ka została laureatką II miejsca. 
W konkursie wyróżnienie otrzy-
mał także uczeń klasy III f Maciej 
Sadło. Gratuluje zwycięzcom. 

Joanna Sobota

ii miejsce w konkursie

SP 3

Spotkanie integracyjne

SP 3

SP 3 SP 3

Żywej Lekcji Historii w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. 
Kolejny już raz uczestniczyliśmy 
w Żywej Lekcji Historii. Była to 
wyjątkowa inscenizacja przygo-
towana przez osoby zajmujące 
się na co dzień promowaniem 

historii wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej. Wydarzenia historyczne 
przedstawione w sposób ciekawy 
i na wesoło.  Tym razem przenie-
śliśmy się w XVII wiek i poznali-
śmy zmagania Polski z wojskami 
szwedzkimi. Dzięki tak przed-
stawionej historii więcej jesteśmy 
w stanie się nauczyć i zapamiętać.

            J. Sobota, A. Herner

Projekt „My restaurant” Dzień Europy

9 maja w Szkole Podstawowej nr 
3 w Trzebnicy odbył się „Dzień 

Europy” przygotowany przez 
uczniów klas 4 i 5 (Martę Mo-
tykę, Aleksandrę Szymkowiak, 
Marcysię Marek, Jakuba Hetma-
na i Maksa Piziewicza). Ucznio-
wie pod kierunkiem pani Iwony 
Onyszko i pani Agnieszki Skurjat 
przygotowali program artystycz-
ny dotyczący Unii Europejskiej. 
Uczniowie odwiedzili w tym dniu 
wszystkie klasy 4-6 i w atrakcyjny 
sposób przypomnieli ogólną wie-
dzę o UE. Marcysia Marek zagra-
ła na gitarze i zaśpiewała Hymn 
Unii - „Odę do radości”. Po pre-
zentacji uczniowie przygotowa-
li  Euroquiz dla widowni. Drzwi 
klas 4-6 zostały ozdobione flaga-
mi państw Unii Europejskiej.  

 I. Onyszko, A.Skurjat

Bądź pozdrowiony gościu nasz…

Ujeździec Wielki

 18 maja 2017 r. wspólnota 
uczniowska witała ks. Biskupa Jac-
ka Kicińskiego w szkole w Ujeźdź-
cu Wielkim. Ten niecodzienny 
gość odwiedził nas w związku 
z wizytacją parafii Nawiedzenia 
NMP w Koczurkach, na terenie 
której leży nasza szkoła. Uczniowie 
gimnazjum i klas szóstych przy-
witali księdza biskupa pięknym 
śpiewem, przy akompaniamen-
cie instrumentów muzycznych. 
Kilka słów powitania wygłosiła 
Ula Zaremba, uczennica klasy 

III gimnazjum oraz pan dyrektor 
Mariusz Szkaradziński. Dzieci 
z zerówki recytowały wierszyki, 
wręczyły bukiecik kwiatów i pa-
miątkową laurkę wykonaną przez 
uczennicę klasy III gimnazjum, 
Olę Poprawę. Ks. Biskup skierował 
wiele ciepłych słów do zebranej 
młodzieży. Następnie udał się na 
spotkanie z gronem pedagogicz-
nym, a w wieczornych godzinach, 
w kościele w Koczurkach, udzielił 
sakramentu bierzmowania naj-
starszym uczniom naszej szkoły.
 Nad całością spotkania w szko-
le czuwała katechetka Iwona Mę-
dryk. W przygotowaniu części 

artystycznej swą pomocą służyła 
pani dyrektor Beata Iżewska i pani 
Ania Wyszyńska. O dekorację 
świetlicy zatroszczyła się pani Ka-

sia Urban. Panie Iwona Grocho-
wina i Anna Jurczak ,,dopięły na 
ostatni guzik” estetykę pamiątko-
wej karty. Wszystkim zaangażo-

wanym w organizację spotkania 
serdecznie dziękuję.

     Iwona Medryk

 15 maja w Szkole Podstawo-
wej nr 2 odbył się powiatowy 

konkurs sprytnego i szybkiego 
liczenia  „Mistrz Rachunku”. 
Uczniowie w 25 minut zmagali 
się z 60 zadaniami. W tym roku 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzeb-
nicy może się pochwalić podwój-
nym sukcesem. Pierwsze miejsce 
w konkursie zajął uczeń Jakub 
Michalak, zaś Magda Wojtko-
wiak zdobyła miejsce drugie. 
Gratulacje uczniom i podzięko-
wania za ogrom pracy jaką wło-
żyli, by osiągnąć sukces składają 
opiekunki tych matematycznych 
zmagań: Jowita Pietrzykowska-
Dziwak i Anna Otfinowska.
 W szkolnych eliminacjach  
mistrzami okazali się Jakub Mi-
chalak, Magda Wojtkowiak i Zu-
zanna Mrozińska, niestety tylko 
dwójka z nich mogła reprezento-
wać szkołę w finale. 

Mistrzowie rachunku

SP 3 w Trzebnicy
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 12 maja w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Obornikach Śląskich 

odbył się IV Powiatowy Konkurs 
„Kolorowy świat bajek i baśni” 
dla uczniów klas pierwszych. 
Wzięło w nim udział 11 szkół z 

czterech gmin powiatu trzebnic-
kiego. Szkołę Podstawową nr 2 w 
Trzebnicy reprezentowała dru-
żyna, w skład której wchodzili: 
Maja Łukaniec, Karol Stanisz i 
Stanisław Wróbel. Konkurs skła-
dał się z dwóch części. W pierw-
szej uczestnicy odpowiadali na 
pytania zadawane przez komisję 
konkursową, układali puzzle, 
wykonywali wykreślankę, roz-
wiązywali krzyżówkę i pląta-
ninkę. Wszystkie zadania oparte 
były na znajomości treści baśni i 
bajek określonych w regulaminie. 
W części drugiej każda druży-
na startowała w dwóch  konku-
rencjach  sportowych. Drużyna 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Trzebnicy zajęła II miejsce. Mai, 
Karolowi i Stasiowi serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Jolanta Szymczyk 

 15 maja odbyły się zawody w 
minipiłce nożnej dziewcząt na 
szczeblu powiatowym. W tur-
nieju organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 3 z Trzeb-
nicy uczestniczyły, poza gospo-
darzami, szkoły podstawowe z 
Pęgowa, Osolina, Prusic, Szewc 
i Zawoni. Zespoły rozegrały me-
cze systemem „każdy z każdym”. 
Mistrzem powiatu trzebnickiego 

została Szkoła Podstawowa nr 3 
z Trzebnicy pod opieką Andrzeja 
Durbajło i Łukasza Alamy. Naj-
więcej bramek strzeliła Aleksan-
dra Gruchała z Osolina, a najlep-
szą bramkarką turnieju została 
Amelia Zając z SP 3 w Trzebnicy. 
Całe zawody odbyły się w bardzo 
przyjaznej atmosferze, a gratula-
cje należą się wszystkim uczestni-
czącym zawodniczkom. 

Andrzej Durbajło
Łukasz Alama

 18 maja klasy piąte Szkoły 
Podstawowej w Ujeźdźcu Wiel-
kim uczestniczyły w wycieczce 
krajoznawczej po Opolszczyźnie. 
Pierwszym celem była miejscowość 
Święta Katarzyna. Po dotarciu 
na miejsce uczniowie skierowali 
swe kroki pod Pomnik Czynu Po-
wstańczego autorstwa Ksawerego 
Dunikowskiego. Tam wysłuchały  
ciekawej pogadanki, w której pani 

przewodnik w wielkim skrócie 
opowiedziała o powstaniach ślą-
skich. Następnie dzieci podziwiały 
wspaniały amfiteatr skalny prze-
mieścili się na punkt widokowy, 
z którego nie tylko roztaczała się 
wspaniała panorama, ale również  
był to doskonały punkt obserwa-
cyjny na rezerwat geologiczny stoż-
ka wulkanicznego. Tutaj również 
dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na 
temat budowy geologicznej ziemi 
oraz tworzenia się wulkanów.
 Kolejnym punktem programu 

było zwiedzenie sanktuarium św. 
Anny. Po zaopatrzeniu się w pa-
miątki uczestnicy wycieczki ru-
szyli w dalszą drogę, by dotrzeć 
do głównej atrakcji, czyli zamku 
w miejscowości Moszna.  Wkrótce 
oczom uczniów ukazała się maje-
statyczna budowla. Jej charaktery-
styczną cechą jest 99 wież. Po zam-
ku oprowadzał przewodnik, który 
w przystępny sposób przedstawiał 
historię tej budowli i kolejnych jej 
mieszkańców. I choć dla zwiedza-
jących udostępniona jest niewiel-
ka ilość komnat, przechadzka po 
zabytkowych, bogato zdobionych 
pomieszczeniach  zrobiła na zwie-
dzających duże wrażenie.  

Trzebnica mistrzem powiatu 

Sukces pierwszaków

XXi w baśniowym zamku

SP 3 w Trzebnicy

SP 2 w Trzebnicy

Gimnazjum nr 1

SP Ujeździec Wielki

 Historia zatacza koło - trzeb-
nicka „Jedynka” od 1 września 
rozpocznie swą działalność znów 
jako Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Trzebnicy. W dniach 23-25 maja 
dzieci z trzebnickich przedszkoli 
i szkół podstawowych gościły w 
murach tej najstarszej w mieście 
szkoły, w której wkrótce rozpocz-
ną naukę. Przygotowano dla nich 
przedstawienie pt. „Poplątane 
bajki”, gry i zabawy na boisku 
szkolnym oraz słodki poczęstu-
nek w szkolnej kawiarence.

Drzwi otwarte w Jedynce

SP 3

 Pod koniec marca Gminne 
Centrum Kultury i Sportu zapro-
siło do wzięcia udziału w kon-
kursie plastycznym „Eko Kartka 
Wielkanocna”. W Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Trzebnicy zgłosiło 
się wiele chętnych dzieci z klas 
IV – VI. Tym samym przystą-
piły one do wykonywania prac 
konkursowych. Prace były pięk-
ne, każda inna, na każdej akcent 
świąt wielkanocnych. Dzieci wy-
korzystały eko-materiały tj. tek-
turę, gazety, guziki, opakowania 
po artykułach spożywczych itp. 
Na kartkach widniały pisanki, 
koszyczki, kurczaczki, a kolory  

przypominały, że to już wiosna. 
Cztery najlepsze prace zostały 
złożone u organizatorów kon-
kursu. Kartka Mileny Maziarz 
z klasy V e zdobyła III miejsce, 
natomiast wyróżnienie otrzymał 
Łukasz Jędrzejewski z klasy V a.  

konkurs plastyczny rozstrzygnięty!
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Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście do 
Redakcji 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   9 (116)
NAGRODy za rozwiązanie  krzyżówki otrzymuje:  Małgorzata Świat
hASłO:  Intratne stanowisko 

WROCŁAW 
PSARY, PARK HANDLOWY BIELANY

713 888 477

50 zł

baby-maxx.pl

TRZEBNICA    UL. PRUSICKA 12

50zł
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godziny otwarcia
pon-pt   9.30-17.30   
sobota 10-14

N i s k i e  c e N y 
d uż y  w ybó r

antEny 
zasilacze 

 wzmacniacze 
antenowe 

przewody 
 kable RTV
czasze SAT 

konwertery SAT

ŚWIAT CHEMII

CHUSTECZKI nawilżane Linteo 40 sztuk 
• do czyszczenia kuchni 
• do pielęgnacji wyrobów skórzanych
• do czyszczenia łazienki 

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  
399 

TRANSPORT GRATIS
tel. kom. 602 523 956 

tel.  71 388 91 91 

SPRZEDAŻ

EKOGROSZEK  MIAŁ  WĘGIEL

R E K L A M A
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TV6TTVStopklatka 

 5.05 Galeria (46) - serial
 5.35 Klan (3135) - telenowela
 5.55 Klan (3136) - telenowela
 6.30 Słownik polsko@polski 
 7.00 Transmisja Mszy Świętej 
 8.00 Tydzień
 8.40 Ziarno - Być dobrym jak chleb 
 9.15 Zakochaj się w Polsce (38) 

Dęblin - magazyn
 9.45 O! Polskie Przeboje
 10.40 Biblia - Józef, cz. 2, Niemcy, Wło-

chy, Francja, USA 
 11.35 Magazyn Kolarski (12)
 11.50 Między ziemią a niebem
 12.00 Regina Coeli, Watykan
 12.15 Między ziemią a niebem
 13.05 BBC w Jedynce - Planeta Zie-

mia. Sezon drugi. Obszary tra-
wiaste - cykl dok.

 14.20 Nie ma jak u mamy - koncert 
z okazji Dnia Matki - koncert

 15.20 Rozdarte serca (52) - serial
 16.15 Przyjaciel do zadań specjalnych
 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.30 Pół wieku Kabaretu pod Egidą 
 18.35 Jaka to melodia?
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.10 Kroniki CCC - felieton
 20.25 Wojenne dziewczyny (13) 

- serial
 21.20 Zakochana Jedynka - Kwiat 

pustyni - fi lm obyczajowy, 
Wielka Brytania, Niemcy, Austria, 
reż. Sherry Horman, wyk. Liya 
Kebede, Sally Hawkins, Craig Par-
kinson, Juliet Stevenson, Anthony 
Mackie

 23.30 Sportowa niedziela
 0.05 Mr Nobody - fi lm science fi ction, 

Kanada, Francja, Belgia, Niemcy, 
reż. Jaco Van Dormael, wyk. Jared 
Leto, Sarah Polley, Diane Kruger

 2.45 Jaka to melodia?
 3.40 Biblia - Józef, cz. 2, Niemcy, Wło-

chy, Francja, USA 
 4.35 Zakończenie dnia

7.45 Big Bang - komedia 9.30 Proko-
fi ew - dziennik sowiecki 1927 - fi lm dok. 
10.40 Trzeci punkt widzenia 11.15 Infor-
macje kulturalne 11.30 Dla Ellen - dramat 
13.10 Pożarowisko - fi lm TVP 13.45 Chuli-
gan Literacki 14.25 KwieKulik - fi lm dok. 
15.30 Glastonbury 2015. Florence + The 
Machine - koncert 17.00 Pomniki historii 
- Wrocław. Hala Stulecia 17.15 Niedziela 
z… twórczością Agnieszki Osieckiej 18.05 
Apetyt na czereśnie - spektakl teatralny 
19.30 Czy te oczy mogą kłamać - piosen-
ki Agnieszki Osieckiej 20.00 Młody Tan-
cerz Roku 2017 - Finał krajowy 22.10 Trze-
ci punkt widzenia 22.40 Jazz noc - Polski 
Jazz w TVP Kultura

6.55 Był taki dzień - 28 maja 7.05 Giną-
ce cywilizacje (26) - cykl dok. 8.10 Droga 
od Chrystusa do Konstantyna (4) - serial 
9.15 Dorastanie (6) - 1977 - 1979 - serial 
10.25 Okrasa łamie przepisy 11.00 Tho-
mas Cromwell - kariera i upadek - fi lm 
dok. 12.10 Największe oblężenia średnio-
wiecza (2) - serial 13.10 Life - Życie, cz. 6. 
- serial dok. 14.10 Szerokie tory - reportaż 
14.35 U Pana Boga w ogródku (11 - 12) 
ost. - serial 16.30 Wielka Gra - teleturniej 
17.30 Ex Libris 18.00 Czterdziestolatek 
(19) - serial 19.05 Wcielenia zła (9) Mus-
solini. Ojciec Faszyzmu. - cykl dok. 20.10 
Skarb trzech łotrów - fi lm TVP 21.25 Bra-
cia - fi lm dok. 22.50 Złoto dezerterów 
- komedia, Polska, reż. Janusz Majew-
ski, wyk. Marek Kondrat, Bogusław Lin-
da, Wiktor Zborowski, Katarzyna Figura, 
Piotr Gąsowski, Jan Englert, Piotr Machali-
ca, Leonard Pietraszak, Paweł Delag, Artur 
Żmijewski 1.00 „Czerwone Maki” Gwido-
na Boruckiego - reportaż 1.40 Powstanie 
Zamojskie 1944 - fi lm dok. 2.40 Zakoń-
czenie dnia 

7.00 Pro Bull Riding 2017 8.10 Tenis ATP 
250 Lyon fi nał 9.10 Tenis ATP 250 Lyon 
fi nał 10.20 Tenis WTA Norymberg: fi nał 
11.20 Tenis WTA Norymberg: fi nał 12.30 
Magazyn ATP World Tour Uncovered 
13.00 Polsat Sport News fl ash 13.07 Piłka 
nożna Liga ukraińska 14.07 Piłka nożna 
Liga ukraińska 15.00 Polsat Sport News 
fl ash 15.07 Piłka nożna Nice 1. liga 16.07 
Piłka nożna Nice 1. liga 17.00 Polsat Sport 
News fl ash 17.07 Piłka nożna Nice 1. liga 
19.00 Polsat Sport News fl ash 19.07 Ma-
gazyn Cafe Futbol 21.30 Futbol amery-
kański Legands Football League: Omaha 
Heart - Los Angeles Temptation 23.40 
Pro Bull Riding 2017 0.50 Piłka nożna Eli-
minacje do MŚ 2018 

8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Stras-
bourg - Finał 9.00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Strasbourg - Finał 9.30 sportowy 
dokument 10.30 Wioślarstwo - Mistrzo-
stwa Europy, Racice - Finały 11.30 Wioślar-
stwo - Mistrzostwa Europy, Racice - Finały 
12.30 Wioślarstwo - Mistrzostwa Europy, 
Racice - Finały 14.45 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec i Puchar Francji - Finały skróty 
15.20 Kolarstwo - Tour of California 16.25 
Jeździectwo - Skoki przez przeszkody 
- CSI, Ciekocinko - relacja 19.15 Piłka noż-
na - Puchar Francji. Finał - Angers - PSG 
21.25 Courtside 22.00 Sportowa niedzie-
la 22.40 Wioślarstwo - Mistrzostwa Euro-
py, Racice - Finały 0.25 Zakończenie dnia 

6.00 Superbike. MŚ, Donington, Wielka 
Brytania Wyścig 1. 6.30 Piłka nożna. Mi-
strzostwa świata U - 20, Korea Płd. 7.45 
Piłka nożna. Mistrzostwa świata U - 20, 
Korea Płd. 10.00 Tenis. Australian Open, 
Melbourne, Australia Finał mężczyzn 
11.00 Tenis. French Open 14.00 Kolarstwo. 
Giro Extra 14.15 Kolarstwo. Giro d’Italia 
Etap 21. Monza - Milan 17.15 Kolarstwo. 
Giro Extra 17.30 Tenis. French Open, Paryż 
21.15 Tenis. Gem, set i Mats 21.45 Kolar-
stwo. Giro d’Italia 22.45 Tenis. Pojedynek 
dnia 23.45 Supersport. MŚ, Donington, 
Wielka Brytania 0.15 Superbike. MŚ, Do-
nington, Wielka Brytania Wyścig 2. 1.00 
Tenis. Gem, set i Mats 1.30 Kolarstwo. 
Giro d’Italia Etap 21. Monza - Milan 

10.30 Przegląd Katolickiego Tygodni-
ka „Niedziela” 10.35 Błogosławiony czas 
- Komańcza 11.05 Święty na każdy dzień 
11.10 Edward Stachura z tego świata 
12.00 Uroczystość koronacji wizerunku 
MB Pocieszenia z Sanktuarium Kalwaryj-
skiego w Wielu 14.00 Wieś - to też Polska 
15.10 Papież Polak do Rodaków 16.00 In-
formacje dnia 16.10 Koncert życzeń 17.00 
Tam, gdzie Bóg płacze 17.30 Okiem ka-
mery 18.00 Regina Coeli 18.05 Informa-
cje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 
19.25 Retrospekcja 19.30 Jesteśmy kato-
likami 20.00 Informacje dnia 20.20 Róża-
niec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 
Cuda Jezusa 22.30 Vatican Magazine 
23.00 Jak my to widzimy - z daleka wi-
dać lepiej 23.30 Ogrody Castel Gandolfo 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 16.55 Pogoda 16.59 Flesz Info 
17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Rzeczpospolita babska - talk 
- show 17.59 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 21.49 
Bez retuszu - magazyn 23.00 Panorama 
Info 23.30 Magazyn śledczy 0.00 Serwis 
Info weekend 0.10 Teleexpress Extra 0.35 
Gość Wiadomości 0.50 Minęła 20ta 1.35 
INFO Wieczór 2.20 Rzeczpospolita bab-
ska - talk - show 2.50 Bez retuszu - ma-
gazyn 

  6.10 M jak miłość (1304) - serial
 7.05 Barwy szczęścia (1665 - 1669) 

- serial obyczajowy
 9.50 Ukryte skarby 
 10.25 Mgławica Oriona - fi lm dok. 
 11.35 Makłowicz w podróży
 12.15 Gwiazdy w południe - Kleopa-

tro do dzieła - komedia, Wielka 
Brytania, reż. Gerald Thomas, 
wyk. Kenneth Williams, Jim Dale, 
Charles Hawtrey, Sid James

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Sonda 2 - program popularno-

naukowy
 15.15 Na dobre i na złe (674) - serial
 16.20 Beethoven 2 - komedia, USA, 

reż. Rod Daniel, wyk. Charles 
Grodin, Bonnie Hunt, Nicholle 
Tom, Debi Mazar

 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 DISCOPOLAND - program roz-

rywkowy
 19.25 Rodzinka.pl (207) - serial
 20.05 Czarny pies - fi lm sensacyjny, 

USA, reż. Kevin Hooks, wyk. Patrick 
Swayze, Meat Loaf, Randy Travis, 
Brenda Strong, Erin Broderick

 21.45 program rozrywkowy
 22.25 Hardkor Disko - dramat, Polska, 

reż. Krzysztof Skonieczny, wyk. 
Marcin Kowalczyk, Jaśmina Polak, 
Agnieszka Wosińska, Janusz Chabior

 0.00 Summer Night - koncert Scho-
enbrunn 2017 - koncert, Austria 

 2.00 Kuchnia polska - fi lm fabularny, 
Polska, reż. Jacek Bromski, wyk. 
Krystyna Janda, Krzysztof Kol-
berger, Piotr Machalica, Marek 
Kondrat, Wiktor Zborowski, 
Krzysztof Majchrzak

 4.00 Nadzieja - dramat, Polska, 
Niemcy, reż. Stanisław Mucha, 
wyk. Rafał Fudalej, Kamilla Baar, 
Wojciech Pszoniak, Zbigniew 
Zapasiewicz, Grzegorz Art-
man, Jerzy Trela, Jan Frycz, Lilith 
Mucha, Dominika Ostałowska, 
Kacper Michalak

 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 Odlotowy ogród 
 11.35 Co za tydzień - magazyn 
 12.10 Dennis znów rozrabia - komedia
 13.40 Druga szansa - serial 
 14.45 Transformers III - fi lm przygo-

dowy, USA 2011, reż. Michael Bay, 
wyk. Shia LaBeouf, Rosie Hun-
tington - Whiteley, Josh Duhamel, 
John Turturro, Tyrese Gibson

 17.50 Spotkanie ze smakiem 
 18.00 Ugotowani - program kulinarno 

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

 
 20.00 Iron Man III - fi lm przygodowy, 

USA, Chiny 2013, reż. Shane 
Black, wyk. Robert Downey Jr, 
Gwyneth Paltrow, Don Che-
adle, Guy Pearce, Ben Kingsley, 
Rebecca Hall, Jon Favreau

 22.45 Rytuał - horror, USA, Wło-
chy, Węgry 2011, reż. Mikael 
Hafström, wyk. Anthony Hop-
kins, Colin O’Donoghue, Alice 
Braga, Ciaran Hinds, Rutger 
Hauer, Toby Jones

 1.05 Matrix Rewolucje - fi lm S - F, 
USA 2003, reż. Lana Wachowski, 
Andy Wachowski, wyk. Keanu 
Reeves, Carrie - Anne Moss, Lau-
rence Fishburne, Hugo Weaving, 
Jada Pinkett Smith, Monica Bel-
lucci, Lambert Wilson

 3.40 Moc Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Jeźdźcy smoków
 8.15 Pan Peabody i Sherman Show
 8.45 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata
 9.25 Wędrówki z dinozaurami - fi lm 

anim., USA, W. Brytania, 2013
 11.20 Artur i Minimki 3: Dwa światy 

- fi lm familijny, Francja, 2010
 13.25 Gdzie jest Nemo? - fi lm anim., 

USA, 2003, reż. Andrew Stanton
 15.35 Jumanji - fi lm przygodowy, USA, 

1995, reż. Joe Johnston, wyk. 
Robin Williams, Bebe Neuwirth, 
Jonathan Hyde, Kirsten Dunst, 
Bradley Pierce, Bonnie Hunt 

 17.45 Koty i zaloty
 17.50 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.00 Polsat SuperHit Festiwal 2017 

 0.05 Elizjum - fi lm sci - fi , USA, 2013, 
reż. Neill Blomkamp, wyk. Alice 
Braga, Sharlto Copley, Jodie 
Foster, Diego Luna, Matt Damon

  Rok 2154. Świat, wyniszczony 
wojnami i klęskami naturalnymi, 
jest podzielony na dwie kasty. 
Zamożni żyją na przypominającej 
amerykańskie przedmieścia sta-
cji okołoziemskiej. Reszta walczy 
o przetrwanie na Ziemi i marzy, 
by także zamieszkać w rajskim 
Elizjum. Do buntowników pró-
bujących dostać się na stację 
dołącza Max, robotnik, któremu 
zostało zaledwie kilka dni życia. 

 2.30 Tajemnice losu

 6.00 Wojny parkingowe
 7.00 Kaczor Donald przedstawia
 7.40 Kacze opowieści
 8.00 Diabeł z trzema złotymi wło-

sami - fi lm familijny, Niemcy, 
2009, reż. Hans - Gunther Buc-
king, wyk. Bela Baptiste, Ilse Ben-
din, Stephan Boden

 9.40 Galileo
 11.50 Mythica: Pogromca bogów 

- fi lm fantasy, USA, 2016, reż. 
John Lyde, wyk. Danny James, 
Devin Hansen, Kristen Jensen

 14.10 Układ prawie idealny - kome-
dia romantyczna, USA, 2000, reż. 
John Schlesinger, wyk. Benjamin 
Bratt, Madonna, Rupert Everett 

 16.35 Uciekająca panna młoda 
- komedia romantyczna, USA, 
1999, reż. Garry Marshall, wyk. 
Joan Cusak, Julia Roberts, Richard 
Gere 

 19.00 Galileo
 20.00 Outsider - thriller, USA, 2014, reż. 

Brian Miller, wyk. Craig Fairbrass, 
James Caan 

 22.00 Spadkobiercy VII
 23.00 Okręt - fi lm wojenny, Niemcy, 

1997, reż. Wolfgang Petersen, 
wyk. Herbert Grönemeyer, Jurgen 
Prochnov, Klaus Wennemann

 1.30 Życie na wybiegu
 3.45 Interwencja
 4.00 Top 10 lista przebojów

 4.50 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.50 Mango - Telezakupy
 8.55 Dwóch i pół - serial
 10.25 Dziadek z przypadku - serial
 10.55 Columbo - serial
 14.15 Kryminalni - serial kryminalny
 15.25 Fantom - fi lm przygodowy, 

Australia, USA 1996, reż. Simon 
Wincer, wyk. Billy Zane, Kristy 
Swanson, Treat Williams, Cathe-
rine Zeta - Jones, James Remar, 
Cary - Hiroyuki Tagawa

 17.35 Interkosmos - komedia, USA 
1987, reż. Joe Dante, wyk. Dennis 
Quaid, Martin Short, Meg Ryan, 
Kevin McCarthy, Fiona Lewis

 20.00 Zabójcza broń III - fi lm sen-
sacyjny, USA 1992, reż. Richard 
Donner, wyk. Mel Gibson, Danny 
Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Stu-
art Wilson, Steve Kahan

 22.25 Lucyfer - serial
 23.30 Marsjanie atakują - fi lm S - F, 

USA 1996, reż. Tim Burton, wyk. 
Jack Nicholson, Glenn Close, 
Annette Bening, Michael J. Fox, 
Pierce Brosnan, Sarah Jessica Par-
ker, Martin Short, Lisa Marie, Rod 
Steiger, Danny DeVito, Natalie 
Portman, Lukas Haas, Pam Grier, 
Tom Jones, Jerzy Skolimowski

 1.40 Lista klientów - serial
 2.50 Moc Magii 
 5.00 Koniec programu

 6.00 Taki jest świat
 6.50 Co ludzie powiedzą? - serial
 8.00 Hotel Zacisze - serial
 8.35 Ale numer!
 10.05 Wojciech Cejrowski. Boso 
 12.50 Bibliotekarze - serial
 13.45 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Kopciuszek - fi lm fami-
lijny, Niemcy 2011

 15.00 Najpiękniejsze baśnie braci 
Grimm: Jaś i Małgosia - fi lm 
familijny, Niemcy 2012

 16.10 Syn prezydenta - komedia, USA 
1996, reż. David M. Evans

 18.20 Kochanie, zwiększyłem dzie-
ciaka - komedia, USA 1992, reż. 
Randal Kleiser, wyk. Lloyd Bridges, 
Marcia Strassman, Rick Moranis, 
Robert Oliveri

 20.00 Kula w łeb - fi lm kryminalny, 
USA 2012, reż. Walter Hill, wyk. 
Christian Slater, Jason Momoa, 
Sung Kang, Sylvester Stallone, 
Weronika Rosati

 21.45 Wyścig śmierci 3: Piekło - fi lm 
akcji, USA 2013, reż. Roel Reiné, 
wyk. Danny Trejo, Frederick 
Koehler, Luke Goss, Tanit Phoenix

 23.55 Wikingowie - serial
 0.55 Ale numer!
 1.25 Dyżur
 1.55 Z archiwum policji
 2.30 Taki jest świat
 3.00 Na jedwabnym szlaku
 4.20 Menu na miarę

Niedziela, 28.05.2017

6.30 Komisarz Rex - serial 8.35 Poirot: 
Wigilia Wszystkich Świętych - fi lm krymi-
nalny 10.20 Katastrofy w przestworzach 
- serial 12.20 MiłośćKropka.pl 13.30 Le-
genda Ragnaroka - fi lm przygodowy 
15.30 Kręglogłowi - komedia 17.45 Kibice 
do dzieła! - komedia 19.50 100 kultowych 
fi lmów: 2001 Odyseja kosmiczna 20.00 
Trzynasty wojownik - fi lm przygodowy 
22.05 Informator - fi lm sensacyjny 

14.55 Ostre cięcie 15.45 Express - infor-
macje 16.05 Damy i wieśniaczki. PL 17.10 
Nauka jazdy 17.45 Express 18.05 Uster-
ka 19.15 Anatomia głupoty według Do-
roty Wellman 19.45 Express - informa-
cje 20.00 DeFacto 21.00 Defacto 21.30 
Kossakowski. Inicjacja 22.00 Alfabet stra-
chu 22.35 Betlejewski. Prowokacje 23.05 
Miliarderzy kontra reszta świata - serial 
23.45 Wojny milionerów - dokument 

8.00 Galileo 9.05 Kaczor Donald przed-
stawia 10.10 Dziwna Przygoda Kubusia 
Puchatka - fi lm anim. 11.50 Karzeł Dłu-
gonos - fi lm przygodowy 13.45 Mistrz 
kuchni: Juniorzy 15.00 Przygody Merlina 
16.00 9. miesiąc 17.00 9. miesiąc 18.00 
Legendarne potwory: Amerykański po-
twór z Loch Ness - fi lm dok. 19.00 Cuda 
bez tajemnic 20.05 Galileo 21.05 CSI: Kry-
minalne zagadki Miami 23.00 Rude Tube 
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 5.20 Klan (3132 - 3134) - telenowela
 6.40 Sprawa dla reportera
 7.30 Rok w ogrodzie
 8.00 Naszaarmia.pl (266) - magazyn
 8.25 Pełnosprawni - magazyn
 8.55 Po prostu zdrowie
 9.30 Mapa ginącego świata (4) 

-  Sri Lanka. Pamiątki pułapki 
 10.10 Miłość bez zapachu mięty 

- fi lm obyczajowy, Niemcy
 11.50 Wielkie Nieba
 12.10 Jak to działa (138) - magazyn
 12.45 Fascynujący świat - cykl dok.
 13.45 Okrasa łamie przepisy 
 14.15 Przyjaciel do zadań specjalnych
 15.00 Zagadka Hotelu Grand (44) 

- serial
 16.00 Ojciec Mateusz (224) - Chłopaki 

- serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 O! Polskie Przeboje
 18.35 Wojenne dziewczyny (12) - serial
 19.30 Wiadomości
 19.55 Piłka nożna - Puchar Niemiec. 

Finał - Eintrachtem Frankfurt 
- Borussia Dortmund

 20.50 Piłka nożna - Puchar Niemiec. 
Finał - Eintrachtem Frankfurt 
- Borussia Dortmund

 22.25 GOL
 22.35 Wojna domowa - komedia, 

Wielka Brytania, Kanada, reż. 
Stephan Elliott, wyk. Kristin Scott 
Thomas, Jessica Biel, Colin Firth

 0.20 Zagadka Hotelu Grand (44) 
- serial

 1.20 Krąg podejrzanych (9) - Ogród 
- serial

 2.40 Kochankowie mojej mamy 
- komediodramat, Polska, reż. 
Radosław Piwowarski, wyk. 
Krystyna Janda, Rafał Węgrzy-
niak, Bohdan Smoleń, Krzysztof 
Zaleski, Zdzisław Kuźniar, Hanna 
Skarżanka, Stanisław Brudny

 4.25 Zakończenie dnia

7.55 Trzeci punkt widzenia 8.30 Ten naj-
piękniejszy świat. Ewa Bem 9.20 Pomni-
ki historii - Nikiszowiec 9.35 Pegaz 10.05 
Dzika Muzyka 10.40 Chaplin. Legen-
da stulecia - fi lm dok. 12.25 Księga Prze-
strzeni - Cegły historyczne, polityczny be-
ton 13.05 Przyjaciel - fi lm TVP 13.30 Smak 
curry - fi lm obyczajowy 15.25 Wydarze-
nie aktualne 16.05 Pułkownik Kwiatkow-
ski - komediodramat 18.25 Tygodnik Kul-
turalny 19.20 Legendy Rocka - Beach 
Boys 19.40 Legendy Rocka - Crosby Stills 
Nash & Young 20.20 Dla Ellen - dramat 
22.05 The Rolling Stones. Sweet Summer 
Sun - Hyde Park Live 23.15 Dotyk grzechu 
- dramat 1.35 Wesele - fi lm obyczajowy

6.55 Był taki dzień - 27 maja 7.05 Giną-
ce cywilizacje (25) - cykl dok. 8.00 Jak to 
działa (16) - magazyn 8.35 Był sobie czło-
wiek 13 - serial 9.15 Janka (11 - 12) - serial 
10.20 Okrasa łamie przepisy 10.55 Gdzie-
kolwiek będę…. - fi lm dok. 12.00 Pompe-
je. Piwnica szkieletów - fi lm dok. 13.00 Li-
fe - Życie, cz. 5. Ptaki 5 - serial dok. 14.00 
Szerokie tory - Jeden dzień z życia pro-
ducenta nabojów i handlarza bronią na 
Ukrainie - reportaż 14.35 Wielka Gra - te-
leturniej 15.40 Spór o historię - debata 
16.20 Zapomniany generał Tadeusz Jor-
dan Rozwadowski - fi lm dok. 17.25 Ko-
ło historii - Moja dusza należy do Polski 
18.00 Czterdziestolatek (18) - Gra wojen-
na, czyli na kwaterze - serial 19.15 Agfa 
1939 - fi lm dok. 20.20 Dom (13) - Coś się 
kończy, coś się zaczyna - serial 21.50 Ten, 
który zestrzelił Boeinga - fi lm dok. 22.50 
Litewskie drogi Potopu 23.20 Czas siewu 
i czas żniw (1) - fi lm obyczajowy, Francja 
0.20 Oblicza Afryki - Część IV. Lata 1990 
- 2010 s - serial dok. 2.10 Skarb trzech ło-
trów - fi lm TVP 3.20 Zakończenie dnia 

7.00 Pro Bull Riding 2017 8.10 Piłka nożna 
Liga rosyjska: Lokomotiv - Zenit 9.10 Pił-
ka nożna Liga rosyjska: Lokomotiv - Zenit 
10.20 Piłka nożna Liga ukraińska: Szach-
tar Donieck - Olimpik 11.20 Piłka nożna 
Liga ukraińska: Szachtar Donieck - Olim-
pik 12.30 Magazyn kolarski 13.00 Pol-
sat Sport News fl ash 13.07 Magazyn 
Trans World Sport 14.30 Tenis ATP 250 
Lyon fi nał 17.00 Polsat Sport News fl ash 
17.07 Futbol amerykański Legands Foot-
ball League: Omaha Heart - Los Angeles 
Temptation 19.00 Polsat Sport News fl a-
sh 19.07 Siatkówka Magazyn Polska 2017 
21.30 Tenis WTA Norymberg: fi nał 23.40 
Pro Bull Riding 2017 0.50 Piłka nożna Eli-
minacje do MŚ 2018 

8.00 Piłka nożna - Puchar Niemiec Bayern 
Monachium - Borussia Dortmund 10.05 
Extra time - magazyn piłkarski 10.40 Ko-
larstwo - Tour of California 11.45 Boks 
- Polska - Armenia 14.30 Kulisy kortów 
15.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Stras-
bourg 17.15 Piłka nożna - Puchar Nie-
miec 18.10 Piłka nożna - Puchar Francji 
19.15 Piłkarski wieczór 19.55 Piłka nożna 
- Puchar Niemiec - Eintrachtem Frankfurt 
- Borussia Dortmund 20.55 Piłka nożna 
- Puchar Francji - Angers - PSG 21.50 Pił-
ka nożna - Puchar Niemiec - Eintrachtem 
Frankfurt - Borussia Dortmund 22.00 Pił-
ka nożna - Puchar Francji - Angers - PSG 
23.30 Sportowa Sobota 0.05 Piłka nożna 
- Puchar Niemiec. Finał 

8.30 Tenis. GET READY 8.45 Kolarstwo. 
Giro d’Italia Etap 19. San Candido Innichen 
- Piancavallo 9.45 Formuła E. FIA Cham-
pionship, Paryż 10.45 FIA WTCC. Nürbur-
gring, Niemcy 13.15 Kolarstwo. Giro Extra 
13.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 20. 
Pordenone - Asiago 17.15 Kolarstwo. Giro 
Extra 17.30 Superbike. MŚ, Donington, 
Wielka Brytania Wyścig 1. 18.00 Tenis. Tur-
niej ATP, Genewa 19.15 Tenis. Get Ready 
Live 19.30 Piłka nożna. Mistrzostwa świa-
ta U - 20, Korea Płd. 21.00 Kolarstwo. Giro 
d’Italia 22.00 Jeździectwo. Global Cham-
pions Tour, Hamburg 23.20 Magazyn. Hi-
storia sportowca 23.25 Watts 23.30 Ko-
larstwo. Giro d’Italia 0.30 Piłka nożna. 
Mistrzostwa świata U - 20, Korea Płd.

12.20 Warto zauważyć… w mijającym ty-
godniu 12.50 Z pamiętnika podróżnika 
13.20 Siódmy sakrament 13.45 Uniwer-
sytet Młodego Odkrywcy 14.05 Józef 
z Egiptu 15.10 Jerash - starożytne miasto 
Jordanii 15.30 Jak sobie radzić z cierpie-
niem? 16.00 Informacje dnia 16.10 W Na-
szej Rodzinie 17.00 Z Parlamentu Europej-
skiego 17.30 Okiem kamery 18.00 Regina 
Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmo-
wy niedokończone 19.25 Przegląd Kato-
lickiego Tygodnika „Niedziela” 19.30 Ka-
techeza ks. bp. Antoniego Długosza 19.45 
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzie-
ci 20.00 Informacje 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 
23.00 Papież rodem z Bawarii 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 16.55 Pogoda 16.59 Flesz Info 
17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Studio Wschód - magazyn 
17.59 Serwis Info weekend 18.28 Na 
czym świat stoi - magazyn 18.50 Ser-
wis Info weekend 19.00 Salon dzienni-
karski - program publicystyczny 19.55 
Gość Wiadomości 20.10 Młodzież kontra 
20.50 Pogoda 21.00 INFO Wieczór 21.40 
Studio LOTTO 21.50 Studio Polska - ma-
gazyn 23.00 Serwis Info weekend 23.04 
Studio Polska - magazyn 23.35 Serwis In-
fo weekend 23.45 Wszystkie strony świa-
ta - magazyn 0.15 Teleexpress Extra 0.40 
Gość Wiadomości 0.55 Młodzież kontra 

 5.25 Koziorożec nubijski mistrz 
przetrwania - fi lm dok. Japonia

 6.30 M jak miłość (1303) - serial
 7.30 Pytanie na śniadanie
 10.40 Lajk!
 11.05 Na sygnale (142) - Kur koli-

zyjny - serial fabularyzowany
 11.40 Podróże z historią (41) Krótka 

historia brudu - cykl dok.
 12.15 Południk Wildsteina
 12.50 Hity kabaretu - Neo - Nówka 

przedstawia The Sejm
 13.20 Herbatka z kabaretem
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Sonda 2 - program popularno-

naukowy
 15.10 Rodzinka.pl (207) - Metka 

mnie drapała… - serial
 15.50 Pierwsza randka
 16.55 Rodzina sama w domu - reality 

show
 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 Kabaret na wiosnę - program 

rozrywkowy
 22.15 DISCOPOLAND - program roz-

rywkowy
 22.45 Drogówka - dramat obycza-

jowy, Polska, reż. Wojciech Sma-
rzowski, wyk. Bartłomiej Topa, 
Arkadiusz Jakubik, Julia Kijow-
ska, Eryk Lubos, Robert Wabich, 
Jacek Braciak, Marcin Dorociński, 
Agata Kulesza, Maciej Stuhr, Iza-
bela Kuna

 0.50 Kabaret Ani Mru Mru 
 1.45 Son of a Gun. Młoda krew 

- fi lm sensacyjny, Australia
 3.45 Bling Ring - fi lm obyczajowy, 

USA
 5.20 Zakończenie dnia

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

obyczajowy 
 12.55 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 14.00 Mamy Cię! 
 15.20 Odlotowy ogród 
 15.55 Dennis rozrabiaka - komedia, 

USA 1993, reż. Nick Castle, wyk. 
Walter Matthau, Mason Gamble, 
Joan Plowright, Christopher Lloyd, 
Lea Thompson, Paul Winfi eld

 18.00 Kuchenne rewolucje - program 
kulinarno - rozrywkowy 

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

 

 20.00 Ostatnia piosenka - fi lm oby-
czajowy, USA 2010, reż. Julie Anne 
Robinson, wyk. Miley Cyrus, Liam 
Hemsworth, Greg Kinnear, Bobby 
Coleman, Kelly Preston

 22.15 Gra dla dwojga - komedia, USA, 
Niemcy 2009, reż. Tony Gilroy, 
wyk. Clive Owen, Julia Roberts, 
Tom Wilkinson, Paul Giamatti, 
Wayne Duvall

 0.55 Kobieta Kot - fi lm przygodowy, 
USA, Australia 2004, reż. Pitof, 
wyk. Halle Berry, Benjamin Bratt, 
Sharon Stone, Lambert Wilson, 
Frances Conroy

 3.05 Uwaga! - program interwencyjny 
 3.25 Moc Magii 
 4.45 Nic straconego

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.40 Jeźdźcy smoków
 8.10 Pan Peabody i Sherman Show
 8.40 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata
 9.10 Przygody Kota w butach 
 10.10 Ewa gotuje
 10.45 Moja macocha jest kosmitką 

- komedia sci - fi , USA, 1988
 13.05 Król Artur - fi lm przygodowy, 

USA, Irlandia, 2004, reż. Antoine 
Fuqua, wyk. Clive Owen, Keira 
Knightley, Ioan Gruff udd

  Król Artur i oddani mu Rycerze 
Okrągłego Stołu, otrzymują od 
opuszczających Brytanię, rzym-
skich zwierzchników, misję ode-
skortowania pewnego dostojnika 
z zajętych przez Sasów terenów. 
Podczas wyprawy Artur uwalnia 
piękną i dzielną Ginewrę, stojącą 
na czele walczących z okrutnymi 
Sasami Piktów i Celtów. Ginewra 
stara się przekonać króla i jego 
rycerzy, by pomogli jej w pokona-
niu Sasów. Zakochany w dziew-
czynie Artur zgadza się. Wkrótce 
dochodzi do wielkiej bitwy. 

 15.50 Kabaret na żywo
 17.50 Chłopaki do wzięcia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Polsat SuperHit Festiwal 2017

 0.05 Postrach nocy 2: Nowa krew 
- horror, USA, 2013, reż. Eduardo 
Rodriguez, wyk. Chris Waller, 
Jaime Murray, Sacha Parkinson, 
Sean Power, Will Payne

 2.30 Tajemnice losu

 6.00 Wojny parkingowe
 6.55 Kaczor Donald przedstawia
 7.35 Co nowego u Scooby’ego?
 8.00 Kacze opowieści
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 Psi mistrz: Puchar Europy 

- komedia familijna, USA, 2004, 
reż. Sandy Tung, wyk. Nick 
Moran, Darren Keefe, Jake Tho-
mas, Lori Heuring

 10.40 Policjantki i Policjanci
 13.40 STOP Drogówka
 14.50 Okręt - fi lm wojenny, Niemcy, 

1997, reż. Wolfgang Petersen, 
wyk. Herbert Grönemeyer, Jurgen 
Prochnov, Klaus Wennemann

 16.55 Mythica: Żelazna korona - fi lm 
fantasy, USA, 2016, reż. John Lyde 

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

minalny
 23.00 Tajni agenci - fi lm akcji, Francja, 

2004, reż. Frédéric Schoendoerf-
fer, wyk. Vincent Cassel, Bruno 
Todeschini, Charles Berling, Sergio 
Peris - Mencheta, Monica Bel-
lucci, André Dussollier 

 1.15 STOP Drogówka
 2.15 Życie na wybiegu
 3.20 Niesamowite rekordy
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.05 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 7.05 Mango - Telezakupy
 9.10 Dwóch i pół - serial
 10.10 Dziadek z przypadku - serial
 10.40 Kryminalni - serial
 14.55 Milion lat przed naszą erą 

- fi lm przygodowy, Wielka Bryta-
nia 1966, reż. Don Chaff ey, wyk. 
John Richardson, Raquel Welch, 
Robert Brown, Percy Herbert, 
Martine Beswick

 17.00 Wakacje w Las Vegas - kome-
dia, USA 1997, reż. Stephen 
Kessler, wyk. Chevy Chase, 
Beverly D’Angelo, Randy Quaid, 
Ethan Embry, Marisol Nichols

 19.00 Pluto Nash - komedia, USA 
2002, reż. Ron Underwood, wyk. 
Eddie Murphy, Randy Quaid, 
Rosario Dawson, Joe Pantoliano, 
Jay Mohr, Luis Guzman, John Cle-
ese, Alec Baldwin

 21.00 Radośnie śpiewajmy - musical, 
USA 2012, reż. Todd Graff , wyk. 
Queen Latifah, Dolly Parton, Keke 
Palmer, Jeremy Jordan, Courtney 
B. Vance, Kris Kristoff erson

 23.25 Totalna magia - komedia, USA 
1998, reż. Griffi  n Dunne, wyk. 
Sandra Bullock, Nicole Kidman, 
Stockard Channing

 1.40 Złoty chłopak - serial
 2.40 Moc Magii 
 4.50 Koniec programu

 5.55 Niesamowite!
 7.00 Taki jest świat
 7.50 Co ludzie powiedzą? - serial
 9.00 Hotel Zacisze - serial
 9.35 Ale numer!
 11.10 Bibliotekarze - serial
 13.00 Skorpion - serial
 13.55 Rozbitkowie na Pacyfi ku - fi lm 

familijny, USA 1998
 16.00 Aniołki Charliego: Zawrotna 

szybkość - komedia sensacyjna
 18.15 Blond ambicja - komedia, USA 

2007, reż. Scott Marshall, wyk. 
Jessica Simpson, Luke Wilson, 
Rachael Leigh Cook, Andy Dick, 
Penelope Miller

 20.00 2012 - fi lm sci - fi , USA 2009, reż. 
Roland Emmerich, wyk. Amanda 
Peet, Chiwetel Ejiofor, Danny 
Glover, John Cusack, Oliver Platt, 
Thandie Newton, Woody Harrel-
son

 23.00 American Pie: Wesele - kome-
dia, USA 2003, reż. Jesse Dylan, 
wyk. Eddie Kaye, Eugene Levy, 
Fred Willard, Jason Biggs

 1.00 American Pie: Wakacje - kome-
dia, USA 2005, reż. Steve Rash, 
wyk. Tad Hilgenbrink, Eugene 
Levy, Arielle Kebbel, Jason Earles

 2.55 Ale numer!
 3.20 Taki jest świat
 3.55 Kręcimy z gwiazdami
 4.40 Na jedwabnym szlaku
 5.10 Twój Puls

Sobota, 27.05.2017

6.00 Taaaka ryba 7.00 Benny Hill 8.00 Ga-
lileo 9.05 Looney Tunes Show 10.00 Kaczor 
Donald przedstawia 11.10 Dziwna Przygo-
da Kubusia Puchatka - fi lm anim. 12.45 
Strzał w ciemności - komedia kryminalna 
15.00 Przygody Merlina 16.00 Zatopio-
ne skarby 17.00 Niegrzeczny pies 18.00 
9. miesiąc 19.00 9. miesiąc 20.00 Gali-
leo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
23.00 Wieczór panieński na Karaibach

6.00 Prywatna historia kina 6.35 Na pla-
nie 6.55 Bajki 7.15 Król Maciuś I - fi lm 
anim. 8.50 Komisarz Rex - serial 9.50 
MiłośćKropka.pl 10.50 Pewnego razu na 
Dzikim Zachodzie - western 14.20 Złoto 
Karaibów - fi lm przygodowy 16.05 Ga-
limatias, czyli kogel - mogel II - komedia 
18.00 Poirot: Wigilia Wszystkich Świętych 
- fi lm kryminalny 20.00 Skok - fi lm sensa-
cyjny 22.10 Sztos 2 - komedia

14.55 Wojny przewoźników 15.45 
Express - informacje 16.05 Damy i wie-
śniaczki. Ukraina 17.15 Szybcy i głupi 17.45 
Express - informacje 18.05 Anatomia głu-
poty według Richarda Hammonda 18.40 
Domy jak z żurnala - serial 19.45 Express 
- informacje 20.00 Usterka 20.30 Nauka 
jazdy 21.00 Damy i wieśniaczki. PL 22.00 
Kossakowski. Inicjacja 22.30 Gogglebox. 
Przed Telewizorem 23.15 Królowe życia
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 6.00 Dzień dobry Polsko!
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.40 Elif (16) - serial
 9.35 Ranczo (108) - serial
 10.35 Dr Quinn - seria II (20) 2 - serial
 11.30 Rok w ogrodzie
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Agropogoda - magazyn
 12.30 To się opłaca - magazyn
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Cudowny świat przyrody - serial
 13.15 Enklawy dzikiej przyrody, cz. 12. 

Pustynne serce Australii 
 14.00 Elif (17) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.25 Złote serce (107) - serial
 16.25 Komisariat (10) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Przepis dnia - magazyn
 18.05 Klan (3138) - telenowela
 18.40 Zraniona miłość (18) - serial
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.10 GOL
 20.30 Rozdarte serca (53) - serial
 21.30 El Principe - dzielnica zła (19) 

- serial
 22.25 Kryminalne zagadki Las Vegas 

- s. XV (11) - serial
 23.20 Groźny błękit - fi lm fabularny, 

Hiszpania, reż. Gonzalo Lopez 
Gallego, wyk. Miguel Angel 
Munoz, Alejandro Albarracin, 
Manuela Velles, Marta Milans

 1.10 Jestem numerem cztery 
- fi lm science fi ction, USA, reż. 
D.J. Caruso, wyk. Alex Pettyfer, 
Timothy Olyphant, Teresa Palmer, 
Dianna Agron

 3.05 Notacje - Marek Barbasiewicz. 
Dejmek dawał mi wolna rękę 

 3.20 Opowieści weekendowe. 
Skarby ukryte - fi lm TVP, Polska, 
reż. Krzysztof Zanussi, wyk. Maja 
Komorowska, Agata Buzek, Mał-
gorzata Pritulak, Wojciech Siemion

7.20 Afi sz kulturalny 7.50 Studio Kultu-
ra - Rozmowy 8.00 Informacje kultural-
ne 8.20 Księga Przestrzeni - Cegły histo-
ryczne, polityczny beton 9.00 Którędy po 
sztukę - Julita Wójcik 9.20 Statyści - ko-
media 11.30 Komediantka - serial 12.35 
Najdłuższa wojna nowoczesnej Euro-
py - serial 13.45 Niedziela z… Marianem 
Dziędzielem 14.40 Informacje kulturalne 
15.00 Tygodnik Kulturalny 15.55 Statyści 
- komedia 18.05 Roman Polański. Mo-
je życie - fi lm dok. 19.40 Studio Kultura 
- Rozmowy 20.00 Informacje kultural-
ne 20.20 Jezioro Łabędzie - fi lm baleto-
wy 22.55 Pegaz 23.20 Chuligan Literacki 
0.00 Czarny Orfeusz - dramat

6.55 Był taki dzień - 30 maja 7.00 Histo-
ria Polski - Odkryć prawdę 8.00 Wojciech 
Cejrowski - boso 8.35 Zaproszenie - Żuła-
wy, Gdynia, pionierskie dzieło 9.00 Zapro-
szenie - Radomskie peregrynacje 9.30 
Było, nie minęło 10.10 Ten, który zestrzelił 
Boeinga - fi lm dok. 11.10 Life - Życie, cz. 6. 
- serial dok. 12.05 Koło historii - Komitet 
obrony robotników - prawdziwa historia 
12.35 Manewry - 1936 - fi lm dok. 14.10 
Sensacje XX wieku 15.00 Encyklopedia II 
wojny światowej - cykl dok. 15.40 Na kra-
wędzi wojny (6) - serial dok. 16.45 Histo-
ria Polski - Żelazne Kompanie - fi lm dok. 
17.45 Czas honoru (36) - serial 18.40 
Regiony z Historią (24) powiat przasny-
ski dzieje powiatu - cykl dok. 19.05 Sen-
sacje XX wieku - Więzień specjalny - cykl 
dok. 20.00 Było, nie minęło 20.35 Hitler 
i Niemcy. Chora namiętność - W szpo-
nach terroru 2 - fi lm dok. 21.35 Powrót 
Odysa - 4 - serial 22.25 Hiszpański rachu-
nek - fi lm dok. 23.35 Zabić na końcu - ko-
media sensacyjna 1.15 Wojciech Cejrowski 
- boso 1.45 Powrót Odysa - 4 - serial 

7.00 Pro Bull Riding 2017 8.10 Tenis WTA 
Norymberg: fi nał 10.20 Futbol amerykań-
ski Legands Football League: Omaha He-
art - Los Angeles Temptation 11.20 Futbol 
amerykański Legands Football League: 
Omaha Heart - Los Angeles Temptation 
12.30 Magazyn ATP World Tour Uncove-
red 13.00 Polsat Sport News fl ash 13.07 
Tenis ATP 250 Lyon fi nał 15.00 Polsat 
Sport News fl ash 15.07 Piłka nożna Liga 
chińska 16.07 Piłka nożna Liga chińska 
17.00 Polsat Sport News fl ash 17.07 Żu-
żel Nice 1. liga: Stal Rzeszów - Unia Tarnów 
19.00 Polsat Sport News fl ash 19.07 Piłka 
nożna Nice 1. liga 21.30 Piłka nożna Liga 
chińska 23.40 Pro Bull Riding 2017 0.50 
Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018 

8.00 Hokej na lodzie - NHL. Finał Pucha-
ru Stanleya 1 10.00 Piłka ręczna męż-
czyzn - Puchar Polski - Finał. Orlen Wi-
sła Płock - VIVE Tauron Kielce 11.45 4 
- 4 - 2 12.15 4 - 4 - 2 12.50 Piłka nożna 
- MŚ do lat 20 - 1/8F 15.05 Piłka nożna 
- Puchar Niemiec i Puchar Francji - Fina-
ły skróty 15.40 Wioślarstwo - Mistrzo-
stwa Europy, Racice - Finały 16.40 Wio-
ślarstwo - Mistrzostwa Europy, Racice 
- Finały 17.35 Pełnosprawni 18.05 Hokej 
na lodzie - NHL. Finał Pucharu Stanleya 1 
20.00 Piłka nożna - MŚ do lat 20 - 1/8F 
22.15 Zwarcie 23.00 Sportowy Wieczór 
23.30 Piłka nożna - Puchar Niemiec. Fi-
nał - Eintrachtem Frankfurt - Borussia 
Dortmund 1.35 Zakończenie dnia 

3.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja 
4.30 Tenis. Pojedynek dnia 5.30 Tenis. 
French Open, Paryż, Francja 6.30 Tenis. 
French Open, Paryż, Francja 7.30 Tenis. 
French Open, Paryż, Francja 8.30 Szer-
mierka. Grand Prix Series, Bogota, Kolum-
bia 9.30 Tenis. Pojedynek dnia 10.30 Tenis. 
Gem, set i Mats 11.00 Tenis. French Open, 
Paryż, Francja 15.30 Tenis. French Open, 
Paryż, Francja 19.30 Tenis. French Open, 
Paryż, Francja 21.15 Tenis. Gem, set i Mats 
21.50 Tenis. Pojedynek dnia 22.45 FIA 
WTCC. WTCC bez ograniczeń 23.15 Wy-
ścigi samochodowe. Porsche Supercup, 
Monako 23.50 Tenis. French Open, Paryż, 
Francja 1.00 Tenis. Gem, set i Mats 1.30 
Tenis. French Open, Paryż, Francja 

 11.35 Myśląc Ojczyzna 11.45 Młodzi 
Światu 12.00 Regina Coeli 12.03 Informa-
cje dnia 12.20 Przysięga małżeńska 13.45 
Kapłan pro - life 14.00 Mojżesz - 10 przy-
kazań 15.00 Wystarczy mi jeden krok 
15.35 Nad Jeziorem Malawi 15.50 Py-
tasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 
Jestem mamą 16.30 Kalejdoskop Mło-
dych 16.50 Express Studencki 17.00 Życie 
monastyczne 17.30 Okiem kamery 18.00 
Regina Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 
Rozmowy niedokończone 19.25 Święty 
na każdy dzień 19.30 Każdy maluch to 
potrafi  19.45 Modlitwa z telefonicznym 
udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 
20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Głos serca 23.20 W pułapce wojny

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 16.41 Puls Polski Extra - magazyn 
16.55 Pogoda 16.59 Flesz Info 17.15 Te-
leexpress Extra 17.32 Extra świat - maga-
zyn 17.50 Serwis Info 18.00 Cztery stro-
ny - program publicystyczny 18.17 Serwis 
Info 18.25 Temat dnia 18.50 Serwis In-
fo 19.30 Serwis Info Świat 19.45 Pogo-
da 19.57 Gość Wiadomości 20.12 Minęła 
20ta 20.51 Pogoda 21.00 INFO Wieczór 
21.40 Studio LOTTO 21.50 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 

 6.00 Rodzinka.pl (61) - Biznes is 
biznes - serial komediowy

 6.35 Program ekumeniczny
 7.05 M jak miłość, 44
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.45 Panorama
 11.00 Barwy szczęścia (1670) - serial 

obyczajowy
 11.35 Na dobre i na złe (382) 

-  Ojcowski debiut - serial
 12.35 Tysiąc i jedna noc (68) - serial 
 13.35 Rodzinka.pl (172) - Chłopaki 

kontra dziewczyny - serial 
komediowy

 14.10 Jedz mniej, żyj dłużej - fi lm dok.
 15.10 Ojciec Brown (17) - serial krymi-

nalny, Wielka Brytania 
 16.05 M jak miłość (1304) - serial
 17.05 Cena miłości (50) - serial, Turcja 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.35 Pogoda
 18.45 Jeden z dziesięciu Wielki Finał 

- teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1670) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1671) - serial 

obyczajowy
 20.40 M jak miłość (1306) - serial
 21.35 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Magazyn Ekspresu Reporterów
 22.55 Świat bez fi kcji - Nauka cho-

dzenia - fi lm dok.
 0.00 program rozrywkowy
 0.40 Zabójcze umysły (67) - serial
 1.35 Zabójcze umysły (68) - serial
 2.30 Magazyn Ekspresu Reporterów
 3.30 Nauka chodzenia - fi lm dok. 

Polska, reż. Marcin Kopeć
 4.35 Zabójcze umysły (67) - serial
 5.25 Zakończenie programu

 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
 14.00 Szpital - program obyczajowy
 15.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 16.00 Szkoła - 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 Godziny szczytu III - fi lm sen-
sacyjny, USA, Niemcy 2007, reż. 
Brett Ratner, wyk. Chris Tucker, 
Jackie Chan, Max Von Sydow, 
Hiroyuki Sanada, Yvan Attal, 
Roman Polański

 23.20 Blade, Wieczny Łowca II - hor-
ror, USA, Niemcy 2002, reż. 
Guillermo Del Toro, wyk. Wesley 
Snipes, Kris Kristoff erson, Ron 
Perlman, Leonor Varela, Norman 
Reedus, Thomas Kretschmann

 1.40 Kuchenne rewolucje - program 
kulinarno - rozrywkowy 

 2.40 Uwaga! - program interwencyjny 
 3.05 Moc Magii 

 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

 20.10 John Rambo - fi lm akcji, Niemcy, 
USA, 2008, reż. Sylvester Stal-
lone, wyk. Sylvester Stallone, Gra-
ham McTavish, Julie Benz

  John Rambo prowadzi spokojne 
życie w okolicach Bangkoku, gdzie 
pracuje przy starych łodziach. 
Pewnego dnia grupa chrześcijań-
skich misjonarzy zwraca się do 
niego z prośbą o przewiezienie 
ich do Birmy. Rambo zgadza się 
i przewozi ich na drugi brzeg rzeki. 
Wkrótce po dotarciu na miejsce 
misjonarze wpadają w ręce zbun-
towanych żołnierzy… 

 22.00 Blitz - thriller, Francja, USA, 
Wielka Brytania, 2011, reż. Elliott 
Lester, wyk. Luke Evans, Aidan 
Gillen, Jason Statham

 0.05 Kung Fu Szał - komedia akcji, 
Hongkong, Chiny, 2005, reż. Ste-
phen Chow

 2.25 Tajemnice losu

 6.00 Wojny parkingowe
 6.30 Wojny parkingowe
 7.00 Kacze opowieści
 7.30 Kacper: Szkoła postrachu
 8.00 Kacze opowieści
 8.30 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 Strażnik Teksasu
 10.00 Dom nie do poznania
 11.00 Detektywi w akcji
 12.00 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 Podejrzany - dramat kryminalny, 

USA, Francja, 2000, reż. Stephen 
Hopkins, wyk. Gene Hackman, 
Jane Thomas, Miguel Ángel 
Suárez, Nydia Caro, Morgan 
Freeman, Monica Bellucci 

 23.25 Skowyt: Odrodzenie - horror, 
USA, 2011, reż. Joe Nimziki, wyk. 
Landon Liboiron, Lindsey Shaw 

 1.15 Spadkobiercy
 2.15 Graffi  ti 
 2.30 TAK czy NIE
 2.55 Polska 2017 - magazyn siatkarski
 4.25 Magazyn Atleci Polsat Sport 

2017
 4.55 Magazyn Puncher 2017

 5.15 Szpital - program obyczajowy
 6.20 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 7.05 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.00 Kryminalni - serial kryminalny
 9.10 Lekarze - serial obyczajowy
 10.20 Mango Telezakupy
 11.55 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Kryminalni - serial kryminalny
 17.00 Dr House IV - serial obyczajowy
 18.00 Mentalista VI - serial
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Sprawa Thomasa Crowna 

- fi lm sensacyjny, USA 1999, reż. 
John McTiernan, wyk. Pierce Bro-
snan, Rene Russo, Denis Leary, 
Ben Gazzara, Frankie Faison, Faye 
Dunaway

 22.20 Prawo krwi - fi lm sensacyjny, 
USA 1989, reż. John Irvin, wyk. 
Patrick Swayze, Adam Baldwin, 
Helen Hunt, Andreas Katsulas, Bill 
Paxton, Ben Stiller

 0.40 Lucyfer - serial
 1.45 Moc Magii 
 3.55 Druga strona medalu - talk show
 4.25 Druga strona medalu - talk show
 4.55 Koniec programu

 6.00 To moje życie! - telenowela
 7.00 Kobra - oddział specjalny 

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

- serial
 12.00 Agenci NCIS: Los Angeles 

- serial
 13.50 Zbuntowany anioł - telenowela
 15.50 Ale numer!
 16.50 Wojciech Cejrowski. Boso 
 18.00 Gwiazdy lombardu
 20.00 Po prostu walcz - fi lm akcji, USA 

2008, reż. Jeff  Wadlow, wyk. 
Amber Heard, Cam Gigandet, Dji-
mon Hounsou, Evan Peters, Leslie 
Hope, Sean Faris

 22.05 Skrzydlate świnie - komedia, 
Polska 2010, reż. Anna Kaze-
jak, wyk. Agata Kulesza, Cezary 
Pazura, Eryk Lubos, Karolina Gor-
czyca, Olga Bołądź, Paweł Mała-
szyński, Piotr Rogucki

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

 2.55 Ale numer!
 3.20 Biesiada na cztery pory roku
 3.50 Biesiada na cztery pory roku
 4.25 Z archiwum policji
 4.50 Twój Puls
 5.35 Menu na miarę

Wtorek, 30.05.2017

6.35 Na planie 6.55 Bajki 7.40 Niania 
- 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 17.00 Wybór Gra-
cie - fi lm familijny 19.00 Komisarz Rex 
- serial 20.00 Asterix i Obelix: W służbie 
jej królewskiej mości - fi lm przygodowy 
22.15 Powrót do domu - dramat 

16.05 Uwaga! 16.25 Detektywi. Na zlece-
nie 17.10 DeFacto 17.45 Express - infor-
macje 18.00 Kuchenne koszmary. Ukra-
ina 19.15 10 zadań specjalnych Michela 
Morana - program kulinarno - rozrywko-
wy 19.45 Express - informacje 20.05 Te-
sterzy 20.35 Wojny magazynowe 21.30 
Pilna Usterka 21.45 Express - informacje 
22.00 Nauka jazdy 22.30 Usterka 23.00 
Królowe życia - serial 23.45 DeFacto

6.00 mała Czarna 7.00 Nieśmiertelny 
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 
Niegrzeczny pies 11.00 Rodzina zastęp-
cza 12.00 Miodowe lata 13.45 Na patro-
lu 14.15 Disco Polo Life 15.15 Czarodziejki 
16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Hawaje 5 - 0 
18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 
CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 
23.00 Kraina złoczyńców - thriller 1.05 
Światowe rekordy Guinessa 

TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO

TV6TTVStopklatka 

TV TRWAM 

 5.25 Jaka to melodia?
 6.00 Dzień dobry Polsko!
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.40 Elif (15) - serial
 9.40 Ranczo (107) - W szponach 

zdrowia - serial
 10.35 Dr Quinn - seria II (19) 1 - serial
 11.30 Po prostu zdrowie
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Agropogoda - magazyn
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Cudowny świat przyrody 

- serial dok.
 13.15 Enklawy dzikiej przyrody, cz. 11. 

Głębiny mórz - cykl dok.
 14.00 Elif (16) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.25 Złote serce (106) - serial
 16.25 Komisariat (9) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Przepis dnia - magazyn
 18.05 Klan (3137) - telenowela
 18.40 Zraniona miłość (17) - serial
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.10 Vienna Life Lang Team (3) 
 20.15 Pogoda
 20.30 Teatr Telewizji - Lord Jim - spek-

takl teatralny, Polska, reż. Laco Ada-
mik, wyk. Michał Żebrowski, Piotr 
Fronczewski, Gustaw Holoubek, 
Jan Englert, Olgierd Łukaszewicz, 
Kazimierz Kaczor, Bożena Stachura

 22.05 Gol Ekstra - felieton
 22.35 Historia w Jedynce - W trosce 

o Polskę. Prymasowska Rada 
Społeczna 1981 - 1990

 23.35 Kwiat pustyni - fi lm obycza-
jowy, Wielka Brytania, Niemcy, 
Austria, reż. Sherry Horman, 
wyk. Liya Kebede, Sally Hawkins, 
Craig Parkinson, Juliet Stevenson, 
Anthony Mackie

 1.50 Groźny błękit - fi lm fabularny
 3.30 Notacje - Jan Karski. Nie 

liczono się z Polską - cykl dok.

11.30 Komediantka - serial 12.35 Kome-
diantka - serial 13.40 Niedziela z… twór-
czością Agnieszki Osieckiej 14.35 Historia 
pewnej miłości - fi lm fabularny 15.40 In-
formacje kulturalne 15.55 Powidoki Mar-
ka Nowakowskiego - Kościół na wzgó-
rzu - fi lm dok. 16.35 Zakochani w Rzymie 
- komedia romantyczna 18.35 Elvis 
Presley. ‘56 Special 19.40 Studio Kultura 
- Rozmowy 20.00 Informacje kulturalne 
20.20 Jesteś Bogiem - dramat 22.30 Ta-
nie Dranie - Moroz i Kłopotowski komen-
tują świat 23.10 Młoda Polska - Czułość 
- fi lm kr.metr 23.40 Którędy po sztukę 
- Julita Wójcik 23.45 Videofan - Portrety. 
Aneta Grzeszykowska 

6.55 Był taki dzień - 29 maja 7.00 Historia 
Polski - dokument 8.00 Wojciech Cejrow-
ski - boso 8.35 Tajemnice, zamki i podzie-
mia - Sekret podziemnego miasta, Polska 
9.10 Projekt „X” - Canioning 9.45 Było, 
nie minęło 10.20 Pompeje. Piwnica szkie-
letów - fi lm dok. 11.25 Życie, cz. 5. Ptaki 
5 - serial dok. 12.25 Trędowata - melodra-
mat 14.05 Sensacje XX wieku 14.55 En-
cyklopedia II wojny światowe 15.45 Spór 
o historię - debata 16.25 Wcielenia zła 
(9) - cykl dok. 17.25 Ex Libris 17.50 Czas 
honoru (35) - serial 18.45 Flesz histo-
rii (340) 19.05 Sensacje XX wieku 20.05 
Było, nie minęło 20.35 Manewry - 1936 
- fi lm dok. 21.40 Powrót Odysa - 3 - se-
rial 22.35 Na krawędzi wojny (6) Nie-
chlubny koniec Manuela Noriegi - serial 
dok. 23.40 Żołnierze niezłomni - Boję się, 
że nie doczekam wolności - fi lm dok. 0.15 
Sny stracone, sny odzyskane - fi lm dok. 
0.50 Widziałam - Żeby nie było świadków 
- reportaż 1.25 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Macho 1.55 Powrót Odysa 
- 3 - serial 2.45 Zakończenie dnia 

7.00 Pro Bull Riding 2017 8.10 Tenis WTA 
Norymberg: fi nał 9.10 Tenis WTA Norym-
berg: fi nał 10.20 Futbol amerykański Le-
gands Football League 11.00 Futbol ame-
rykański Legands Football League 12.30 
Magazyn lekkoatletyczny 13.00 Polsat 
Sport News fl ash 13.07 Piłka nożna Liga 
chińska 14.00 Piłka nożna Liga chińska 
15.00 Polsat Sport News fl ash 15.07 Żużel 
Nice 1. liga 16.00 Żużel Nice 1. liga 17.00 
Polsat Sport News fl ash 17.07 Futbol ame-
rykański Legands Football League: Omaha 
Heart - Los Angeles Temptation 19.00 Pol-
sat Sport News fl ash 19.07 Tenis ATP 250 
Lyon fi nał 21.30 Piłka nożna Liga ukraiń-
ska 23.40 Pro Bull Riding 2017 0.50 Piłka 
nożna Eliminacje do MŚ 2018 

8.00 Sportowa niedziela 8.35 Piłka noż-
na - Puchar Niemiec. Finał - Eintrachtem 
Frankfurt - Borussia Dortmund 10.45 Pił-
ka nożna - Puchar Francji. Finał - Angers 
- PSG 12.55 Courtside 13.30 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA Strasbourg - Finał 15.00 
Jeździectwo - Skoki przez przeszkody 
- CSI, Ciekocinko - relacja 16.55 Kolar-
stwo - Tour of California 18.20 Wioślar-
stwo - Mistrzostwa Europy, Racice - Fi-
nały 20.10 4 - 4 - 2 20.40 4 - 4 - 2 21.20 
Boks - mecz towarzyski. Polska - Rosja, cz. 
1 22.25 Piłka nożna - Puchar Niemiec i Pu-
char Francji - Finały skróty 23.00 Sporto-
wy Wieczór 23.35 Boks - mecz towarzy-
ski. Polska - Armenia cz. 2 1.00 Hokej na 
lodzie - NHL. Finał Pucharu Stanleya 

3.00 Tenis. French Open, Paryż, Fran-
cja 4.00 Tenis. French Open, Paryż, Fran-
cja 4.30 Tenis. Pojedynek dnia 5.30 Tenis. 
French Open, Paryż, Francja 6.30 Tenis. 
French Open, Paryż, Francja 7.30 Tenis. 
French Open, Paryż, Francja 8.30 Tenis. 
Gem, set i Mats 9.00 Łucznictwo. PŚ, Chi-
ny 9.30 Tenis. Pojedynek dnia 10.30 Tenis. 
Gem, set i Mats 11.00 Tenis. French Open, 
Paryż, Francja 14.00 Tenis. French Open, 
Paryż, Francja 19.00 Tenis. French Open, 
Paryż, Francja 21.15 Tenis. Gem, set i Mats 
21.45 Tenis. Pojedynek dnia 22.45 Kolar-
stwo. Giro d’Italia Best of 23.50 Piłka noż-
na. Major League Soccer 0.15 Piłka nożna. 
FIFA Football 0.45 Watts 1.00 Tenis. Gem, 
set i Mats 1.30 Tenis. French Open, Paryż

11.50 Retrospekcja 11.55 Święty na każ-
dy dzień 12.00 Regina Coeli 12.03 In-
formacje dnia 12.20 W służbie odkupie-
nia - redemptoryści polscy w okowach 
dwóch totalitaryzmów 13.05 Urugwaj 
13.20 Koncert życzeń 14.10 Święty nie ro-
dzi się po śmierci 15.15 Wyobraźnia miło-
sierdzia 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Infor-
macje dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 
Tydzień z Ziemi Świętej 16.50 Świadkowie 
17.20 Święty na każdy dzień 17.30 Spo-
tkanie Rodziny Radia Maryja 19.45 Jay 
Jay Odrzutowiec 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 Franciszek 
Ksawery - misjonarz i święty 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Twoja Sprawa 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.59 Flesz Info 
17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat 
- magazyn 17.50 Serwis Info 18.00 24 mi-
nuty - wywiad 18.30 Temat dnia 18.45 
5x5 - program publicystyczny 19.15 Ser-
wis Info 19.34 Serwis Info Świat 19.48 
Pogoda 19.57 Gość Wiadomości 20.12 
Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 INFO 
Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.49 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 1.30 INFO 
Wieczór 2.20 Podróże z historią (14)

 6.05 Rodzinka.pl (60) - Gwiazda 
rocka - serial komediowy

 6.40 Coś dla Ciebie - magazyn
 7.05 M jak miłość, 43
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.45 Panorama
 11.00 Barwy szczęścia (1669) - serial 

obyczajowy
 11.35 Na dobre i na złe (381) 

-  Pacjent z importu - serial
 12.35 Tysiąc i jedna noc (67) - serial 
 13.30 Rodzinka.pl (171) „Manipulo-

wać ale z uwagą” - serial kome-
diowy

 14.05 Atlantyda. Źródła legendy 
- fi lm dok. reż. Natalie Maynes

 15.10 Ojciec Brown (16) Córki Jeru-
zalem - serial kryminalny, Wielka 
Brytania 

 16.05 O mnie się nie martw - s. VI 
(12) - serial komediowy

 17.05 Cena miłości (49) - serial, Turcja 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1669) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1670) - serial
 20.40 M jak miłość (1305) - serial
 21.35 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.45 Tajemnica jeziora (2) 
 23.25 Rodzinka.pl (207) - Metka 

mnie drapała… - serial
 23.55 Czy świat oszalał? - Ku Klux 

Klan. Współczesny rasizm 
- fi lm dok. 

 1.05 Pitbull (16) - serial policyjny TVP
 2.00 Hardkor Disko - dramat, Pol-

ska, reż. Krzysztof Skonieczny, 
wyk. Marcin Kowalczyk, Jaśmina 
Polak, Agnieszka Wosińska, 
Janusz Chabior

 3.35 Ku Klux Klan. Współczesny 
rasizm - fi lm dok. 

 4.35 Zakończenie programu

 5.15 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 19 + - serial
 14.00 Szpital - program obyczajowy
 15.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 16.00 Szkoła - 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 Sekrety lekarzy - reality show

 
 22.30 Ostre cięcie - program rozrywkowy
 23.10 Iron Man III - fi lm przygodowy, 

USA, Chiny 2013, reż. Shane 
Black, wyk. Robert Downey Jr, 
Gwyneth Paltrow, Don Che-
adle, Guy Pearce, Ben Kingsley, 
Rebecca Hall, Jon Favreau

 1.55 Co za tydzień - magazyn 
 2.25 Czarna lista - serial sensacyjny
 3.25 Uwaga! - program interwencyjny 
 3.45 Moc Magii 
 5.05 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 Elizjum - fi lm sci - fi , USA, 2013, 

reż. Neill Blomkamp, wyk. Alice 
Braga, Sharlto Copley, Jodie 
Foster, Diego Luna, Matt Damon

 22.20 Zabójca - fi lm Kanada, USA, 2007, 
reż. Philip G. Atwell, wyk. Devon 
Aoki, Jason Statham, Jet Li, John 
Lone, Luis Guzmán, Saul Rubinek

  Jack Crowford jest agentem FBI 
rozpracowującym amerykań-
ską gałąź japońskiej mafi i. Razem 
z partnerem Tomem uczestniczy 
w akcji, podczas której liczy na poj-
manie płatnego zabójcy Rogue’a. 
Tom ciężko rani przestępcę, ale nie 
udaje się go schwytać. Następnego 
dnia on i cała jego rodzina zostają 
bestialsko zamordowani. 

 0.45 John Rambo - fi lm akcji, Niemcy, 
USA, 2008, reż. Sylvester Stal-
lone, wyk. Sylvester Stallone, Gra-
ham McTavish, Julie Benz

 2.40 Tajemnice losu

 6.00 Wojny parkingowe
 6.30 Wojny parkingowe
 7.00 Kacze opowieści
 7.30 Kacper: Szkoła postrachu
 8.00 Kacze opowieści
 8.30 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 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 - telenowela 

obyczajowa
 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 Spadkobiercy VII
 1.00 Życie na wybiegu
 2.05 Interwencja
 2.20 Graffi  ti 
 2.40 TAK czy NIE
 3.05 Cafe Futbol 16 
 4.55 Trans World Sport 2017

 5.10 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.10 Szpital - program obyczajowy
 7.05 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.00 Kryminalni - serial kryminalny
 9.10 Lekarze - serial obyczajowy
 10.20 Mango Telezakupy
 11.55 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Kryminalni - serial kryminalny
 17.00 Dr House IV - serial obyczajowy
 18.00 Mentalista V - serial sensacyjny
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Miasto duchów - komedia, USA 

2008, reż. David Koepp, wyk. 
Ricky Gervais, Gary Sinise, Tea 
Leoni, Billy Campbell, Dana Ivey

 22.10 Lista klientów - serial
 23.10 Masters of Sex - serial
 0.10 Zakochany prawnik - komedia, 

Włochy 2013, reż. Umberto Ric-
cioni Carteni, wyk. Fabio Volo, Zoe 
Felix, Ennio Fantastichini, Nicola 
Nocella

 2.05 Moc Magii 
 4.15 Druga strona medalu - talk show
 4.45 Koniec programu

 6.00 To moje życie! - telenowela
 7.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 8.00 Nash Bridges - serial
 10.00 Napisała: Morderstwo - serial
 11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 12.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
 13.50 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.50 Zbuntowany anioł - telenowela
 15.50 Ale numer!
 16.20 Ale numer!
 16.50 Wojciech Cejrowski. Boso 
 18.05 Gwiazdy lombardu
 18.35 Gwiazdy lombardu
 19.00 Gwiazdy lombardu
 19.30 Gwiazdy lombardu
 20.00 Kuloodporni - komedia, USA 

1996, reż. Ernest R. Dickerson, 
wyk. Adam Sandler, Damon Way-
ans, James Caan, Jeep Swenson

 21.50 Largo Winch - fi lm sensacyjny, 
Francja, USA 2008, reż. Jérôme 
Salle, wyk. Karel Roden, Mélanie 
Thierry, Miki Manojlovic

 0.00 Taki jest świat
 0.50 Ale numer!
 1.20 Kręcimy z gwiazdami
 2.15 JRG w akcji
 3.00 Na jedwabnym szlaku
 3.25 Biesiada na cztery pory roku
 3.50 Biesiada na cztery pory roku
 4.20 Menu na miarę
 4.50 Twój Puls
 5.35 Menu na miarę

Poniedziałek, 29.05.2017

6.35 Na planie 6.55 Bajki 7.40 Niania 
- 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 17.00 Frederic For-
syth: Ikona cz. 1 - thriller 19.00 Komisarz 
Rex - serial 20.00 Kino z historią 20.00 
Templariusze. Miłość i krew - melodramat 
22.50 Superprodukcja - komedia

16.25 Detektywi. Na zlecenie 17.10 De-
Facto 17.45 Express - informacje 18.05 
Nauka jazdy 18.35 Najdziwniejsze wy-
padki drogowe 19.10 Testerzy 19.45 
Express 20.00 Granny’s Guide to the 
Modern World 20.30 Miliarderzy kontra 
reszta świata - serial 21.15 Alfabet strachu 
21.45 Express - informacje 22.00 Gog-
glebox. Przed Telewizorem 22.45 Defacto 
23.15 Damy i wieśniaczki. PL 

6.00 mała Czarna 7.00 Nieśmiertelny 
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 
Zatopione skarby 11.00 Rodzina zastęp-
cza 12.00 Miodowe lata 13.45 Na patro-
lu 14.15 Disco Polo Life 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 Od-
dział specjalny: Wyspa śmierci - fi lm akcji 
1.00 Światowe rekordy Guinessa 
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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

GINEKOLOG
GINEKOLOG-POłOżNIK

Dr n. med. Małgorzata Pawelec
Specjalista z ginekologii 

i położnictwa
• usg ginekologiczne i położnicze
• cytologia     • kolposkopia
• badania histopatologiczne

Trzebnica, ul. Polna 27 A, 
tel. 602 253 158

wtorek  16-18       w inne dni 
po telefonicznym uzgodnieniu

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 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
•	 Kinesioteping w neurolopedii
•	 Komunikacja alternatywna 
  i wspomagająca
•	 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

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

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

PSYCHOLOG

Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno
-Pedagogiczna
nasz Świat

ul. Daszyńskiego 33/1
TRZEBNICA

tel.  730 415 710
www.naszswiat.org

nppp „nasz Świat”
diagnoza dysleksji opinie do 
wniosków o edukację domo-

wą wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka diagnoza 

i terapia

LOGOPEDA
PSYCHOLOG

PEDAGOG
tel. 730 415 710
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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 
przychodnia ,,zDrÓj,, ii p.pok.29
wizyty domowe tel. 601 760 888

Chirurgia i Medycyna 
Estetyczna

Lek. med. Maciej Paruzel
specjalista chirurgii ogólnej, 

hirudologii, Medycyny 
Estetycznej i kosmetologii

•	Chirurgia Ogólna
•	Chirurgia Ręki
•	Medycyna Estetyczna
•	 Kosmetologia

Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica   ul. Wrocławska 8c

tel. 601 773 229
www.parmed.eu
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FIZJOTERAPIA
-MP Fizjo-

mgr Magdalena Pietrykowska
• rehabilitacja neurologiczna
• rehabilitacja ortopedyczna
• masaż relaksacyjny całego ciała
• masaż aromaterapeutyczny
• masaż	Ayurveda
• masaż kosmetyczny twarzy
• masaż bańką chińską
• masaż gorącymi kamieniami

zapisy pod numerem 
513 128 911 lub 697 628 276

PSYCHIATRA

lek. Agnieszka Dzioba- Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne  

Trzebnica -ZDRóJ
ul. Kościuszki 10

Przyjmuje w piątki
w godz. 15.00 - 19.00

rejestracja telefoniczna

tel. 665 38 38 58

APARATY  TLENOWE
WYPOżYCZALNIA
Aparatów Tlenowych

Oferujemy:
•	 Wynajem	i	sprzedaż
 koncentratorów tlenu
•	 Serwis	techniczny

trzEBnica
ul. Ks. Bochenka 25

tel. 728 945 874
www.tlenoterapia-domowa.pl

LOGO-SPEKTRUM
NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA 

ROZWOJU DZIECI
	•	Integracja	Sensoryczna
•	Terapia	Logopedyczna
•	Terapia	dysleksji	i	dysgrafii
•	Trening	sensomotoryczny
•	Trening	umiejętności	
 społecznych
•	Zajęcia	dla	dzieci	
 z Zespołem Aspergera
•	Przygotowanie	do	szkoły-
 -Pierwszak na medal
•	 Język	angielski	dla	dzieci	
 z dysleksją
•	Zajęcia	z	ortografii
•	Zajęcia	ogólnorozwojowe
 dla niemowląt

trzEBnica
ul. Św. jadwigi 33/4

www.logo-spektrum.pl

 tel. 605 606 882
kontakt@logo-spektrum.pl

miejsce 
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

telefon
665 086 997

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 profilaktykaspEcjalistyczno-

rEhaBilitacyjna 
Dla DziEci

Trzebnica  ul. św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:

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

PORADNIA NEUROLOGICZNA 
DLA DZIECI

lek. med. Marzena Ambicka -Ciba
REHABILITACJA DZIECI

fizjoterapeuci 
z certyfikatem metody Vojty 

NDT - Bobath, PNf

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

DERMATOLOG
lek. med. Beata Górnicka

specjalista I° i II°
 dermatologii i wenerologii

• konsultacje i zabiegi dermatologiczne - usu-
wanie 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
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

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

/ / / / / / / / / / / / / /  G A B I N E T Y   L E K A R S K I E   / / / / / / / / / / / / / / /

MOBILNY 
FIZJOTERAPEUTA

mgr Aleksandra Fabiś
•	gimnastyka	kobiet	w ciąży
•	gimnastyka mam z niemowlakiem
•	masaż dzieci i niemowląt w oparciu 
 o metodę Shantala
•	ćwiczenia profilaktyczne mięśni dna 
miednicy (profilaktyka nietrzymania moczu)
•	BuggyGym-	fitness	mam	
 z niemowlakiem
•	gimnastka	dla	seniorów
•	drenaż	limfatyczny	

  możliwość dojazdu do pacjenta

tel. 603 382 805

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 

ważne  telefony
URZĄD MIeJSKI w tRZeBnICy 

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

BURMIStRZ przyjmuje 
w sprawach skarg i wniosków 

w każdą środę   
w godz. od 16:00 - 16:15

w sprawach lokalowych 
  w każdy pierwszy wtorek 
  miesiąca w godz. od 13 - 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

kierunek  i  godzina  odjazdu przystanki

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA
 6:10   7:15   10:25  15:10  16:15  17:15    

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

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

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

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.

APTEKI
DyżUR NOCNy
przez cały 2017 rok pełni

apteka:  Panaceum

 ul. Daszyńskiego 65

trzEBnica 
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 nIerUchoMoŚcI 

Spr ze DaM

MIeSzKanIe(10) w kamienicy BEZ 
CZYNSZOWE w miejscowości Ligota, po-
wiat trzebnicki, o pow. 34,20 mkw ,skła-
da się z jednego pokoju, kuchni, łazienki 
i przedpokoju, cena 65000 tys. do uzgod-
nienia, katked1@wp.pl, tel. 792 053 754.
MIeSzKanIe(10) + działka, własnościowe 
w Trzebnicy, ul. Ogrodowa, w domku wielo-
rodzinnym. Pow. 46 mkw, I piętro, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Dodatkowo 
strych, piwnica i działka o pow. 600 mkw. 
Cena: 170 000 zł, email: boro-82@wp.pl, tel. 
577 147 489.
MIeSzKanIe(9) 70 mkw, lub zamienię na 
mniejsze z dopłatą (kawalerka lub 2 poko-
je na parterze ), mieszkanie na parterze- 4 
pokoje +toaleta, łazienka, kuchnia- jasne. 
Zlokalizowane w centrum miasta w pobliżu 
przychodnia, zus, urząd miasta, przedszko-
le, szkoła, siłownia, przystanek pks, sklepy 
i deptak, dzwonić po 16:00, tel. 663 113 723. 
MIeSzKanIe(9) w centrum Trzebnicy, 54 
mkw, 2 pokoje w pełni wyposażone, po 
generalnym remoncie, cena 260 tyś zł do 
negocjacji, tel. 504 234 127 ( po godz. 18-
tej), 71 387 25 27, 503 820 716.
MIeSzKanIe(8) w centrum TRZEBNICY, 
III piętro, 4-pokojowe o powierzchni 71 m² 
z dużym balkonem (lodżią) w „wyciętym 
w dachu" i dużą piwnicą, parking z zamyka-
nym na pilota szlabanem, cena 278.000,- zł. 
do negocjacji, mkanios74@gmail.com, tel. 
727 343 744.
MIeSzKanIe(6) 73 mkw (duży holl), ul. Mi-
licka lub zamienię z dopłatą, tel. 603 290 185.
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(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.

pół DoMU(9) w centrum Trzebnicy wraz 
z przylegającą działką, garażem i pomieszcze-
niem  o pow. Około 30 mkw, tel. 607 636 024.
DoM z GaraŻeM(8) + budynek gosp. 5 
km od Trzebnicy, jednorodzinny, wolno-sto-
jący, częściowo podpiwniczony , parterowy 
z poddaszem użytkowym, garażem i po-
mieszczeniem gospodarczym w bryle bu-
dynku + budynek  gospodarczy. Powierzch-
nia użytkowa razem: 228,60. Działka 11 arów, 
cena 427000 zł, tel. 889 964 971.

pół blIźnIaKa(7) w Trzebnicy, na osiedlu 
Grunwald, 110 mkw na działce 365 mkw, piw-
nica, garaż, cena 380 tyś zł, do negocjacji, tel. 
663 572 490.
DoM(10) z działką 600 mkw, ok 130 mkw + 
garaż na 2 samochody z kanałem, po re-
moncie, cena do negocjacji, tel. 694 216 036.
DoM(6) jednorodzinny; 1,5 km od Trzebni-
cy, na nowym osiedlu w Kobylicach, nowy, 
130 mkw, na działce 10 arowej, wykończony 
w wewnątrz i na zewnątrz (schody drewniane, 
parapety drewniane, parapety zewnętrzne, 
podokienniki, grzejniki, elektryka  tynk struktu-
ralny, ogrodzenie, chodnik do wejścia położo-
ny w puzlach), cena 340 tyś zł, tel. 600 533 481.

DoM(6) Duży, w RADZIĄDZU gm. Żmigród, 
rok budowy 1983, wolno stojący ok. 200 m 
kw. na działce 0.186 ha, prąd, gaz ,woda, kana-
lizacja, cena 280 tys. tel. 696 625 552.

oGłoSzenIa
Drobne

Ogłoszenia drobne są bezpłaTne. 
Ich treść przyjmujemy  i wycofujemy:   

osobiście w sekretariacie GCKiS 
ul. Prusicka 12  lub telefonicznie  

tel. 785 922 332 oraz  przez e-mail: 
reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl 
Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 3 emisje 
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.

Zgłoszenia do kolejnego numeru 
należy dostarczyć do 6 czerwca 2017 r. 

DoM(6) jednorodzinny w Szczytkowicach, 
200 mkw, działka 20 arów, rok zabudowy 
1995, dwa garaże, Dom ma kompletnie nowy 
dach, okna, piec. tel. 724 700 323.
DoM(6) jednorodzinny w Prusicach o pow. 
124 mkw, działka 14 arów, 4 garaże. Sprzedam 
lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu 
lub w Trzebnicy, tel. 798 263 003.
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(7) o powierzchni 1350 mkw, 
budowlana na granicy Trzebnica - Księ-
ginice, w pełni uzbrojona (woda, prąd, 
kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 
506 837 298.

OdstąpięDzIałKa(10) działkę ogrodową 
(330 mkw) w ROD w Trzebnicy. W cenie 
odstępnego: nasadzenia (2 jabłonie, grusza, 
dorodna czereśnia, mała wisienka, maliny, tru-
skawki, winogrona, 2 krzaki porzeczek, agresto 

-porzeczka, krzewy ozdobne i byliny ogrodo-
we); drewniana, wyposażona altanka wraz 
z przybudówką na narzędzia; sprzęt ogrodowy, 
włącznie z wykaszarką; opłata za użytkowanie 
działki (ważna do I kwartału 2018 r.); opłata no-
tarialna za przeniesienie prawa do działki. Na 
terenie ogródka znajduje się STUDNIA, są rów-
nież beczki na deszczówkę. Istnieje  możliwość 
przyłączenia prądu, tel. 517 952 211.
DzIałKa(10) grunt budowlany o pow. 5000 
mkw w Trzebnicy, k. stadionu sportowego ( 
ul. Zielona), sprzedam bez pośredników, tel. 
507 843 124.
DzIałKI(10) budowlane w Potrzejowicach, 
cena do uzgodnienia, tel. 725 147 283, 667 909 102.
OdstąpięDzIałKa(9) ogrodowa, zagospo-
darowana, przy ul. Milickiej. Działka posiada 
altanę, wodę i prąd, tel. 784 980 074.
pole(9) rolne w Piekarach o pow. 3,52 ha 
lub zamienię na mieszkanie lub dom, tel. 
502 379 351.
DzIałKa(9) budowlana w Trzebnicy. Pow. 
18 arów, osiedle Polna. Cena do uzgodnie-
nia, tel. 608 572 381.
DzIałKI(8) 6 sztuk budowlanych z drogą, 
całość 0.94 ha w RADZIĄDZU -165 tys, tel. 696 
625 552.

DzIałKa(9) rolna 2,72 ha w Biedaszkowie 
Wielkim, gmina Trzebnica, własność, księga 
wieczysta, pow. 27200 mkw. http://www.
lento.pl/5534995, tel. 794 191 045.
DzIałKa(9) 11,5 ara, w Trzebnicy przy ul. 
Lawendowej, cena do uzgodnienia, tel. 797 
695 913.
DzIałKa(9) budowlana w Mienicach 15,80 
ara, tel. 728 482 555.
DzIałKa(8) budowlana 15-arową w Trzeb-
nicy w okolicy Lasu Bukowego i Glinianek, tel. 
603 250 550.
DzIałKI(7) budowlane w Komorowie 7 szt. 
(18 arów, 6 x 12 arów) w ładnej okolicy 250 
m od szosy z mediami, cena do uzgodnie-
nia, tel. 713 123 105.
DzIałKI bUDowlane(7) dwie sztu-
ki - 12ar, 14ar w miejscowości Skarszyn, dla 
której obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania 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(6) budowlana 1200 mkw, na 
obrzeżach Trzebnicy, tel. 781 251 010.
DzIałKI(6) budowlane w Szczytkowicach 
nowo powstałe osiedle, działki 10-12 a cena 
do uzgodnienia tel. 665 233 766.

DzIałKa(6) budowlana 15 arowa, Będkowo, 
97 tys. Ładne miejsce, dobry dojazd, media 
w pobliżu, tel. 606 287 578.
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(5) budowlane w Zawoni 22a, ul. 
Nowa 12a, ul Tęczowa , cena 50 zł /mkw, tel. 
883 388 601.
DzIałKa(6) budowlana, malowniczo poło-
żona na obrzeżach Trzebnicy, 23,5 ara, tel. 785 
686 232.
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(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. 4,20 ha z działką inwe-
stycyjną, 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 Trze-
bicy do II-go piętra cena do uzgodnienia. tel. 
785 410 362.

DzIałKI(4) budowlane w Księginicach, tel. 
509 406 292.
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(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. 
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(9) budowlana, Księginice ul. Czere-
śniowa; 2000 mkw (85 zł/mkw), tel. 788 969 459.

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.
DzIałKI(3) w Brzeziu, budowlane z wydany-
mi warunkami zabudowy, tel. 693 995 044.

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.
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opIeKUn/Ka SenIora(7) Pracuj 
w Niemczech! Nie znasz języka niemieckie-
go? Zapraszamy na kursy od podstaw, bez 
żadnych kosztów! Po kursie praca gwaran-
towana! Oddział Wrocław, ul. Tęczowa 11, tel. 
666 096 762, Promedica24
opIeKUnKa(5) osoby starszej. Praca 
w Trzebnicy, tel. 695 572 672.
DeKarz(1) Firma budowlana zatrudni de-
karza z doświadczeniem w zgrzewaniu papy 
termozgrzewalnej, tel.  500 266 161.

SzUKaM  pracy

roJe pSzczele(10) usunę niechciane roje 
pszczele, za sprawdzone informacje słodki 
prezent, tel. 608 184 643.
SprząTanIe(10) domów, mycie okien, tel. 
510 773 825.
KIerowca(9) auta dostawczego lub 9 

-osobowego busa, tel. 604 259 577.
ŚlUSarz(6) pracownik produkcyjny poszu-
kuje pracy w Trzebnicy, tel.  781 551 652.
SprząTanIe(5) ogrody, piwnice, plac bu-
dowy – własny sprzęt oraz transport, tel. 71 
758 46 61, 669 526 136.
KIerownIK bUDowy(4) nadzór bu-
dowy w charakterze kierownika budowy, 
inspektora nadzoru inwestorskiego, tel. 609 
577 122.

 KorepeTycJe 

MaTeMaTyKa(9) szkoła średnia, matura, 
tel. 603 548 603. 

poMIeSzczenIe GoSpoDarcze(3)

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

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.
GaraŻ(7) przy ul. Wałowej, przyłącze prądu 
trójfazowe (siła), wzmocniony podjazd, tel. 
501 383 638
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.
loKal(7) handlowo-usługowy w rejonie 
ul. Daszyńskiego w Trzebnicy, ścisłe centrum 
w pobliżu głównego ciągu handlowego 
i nowego deptaka, lokal o pow. 96  m. kw. 
z zapleczem biurowym i socjalnym, parter, 
wejście bezpośrednio z ulicy, odrębna wła-
sność z księgą wieczysta, przy lokalu działka 
o pow. 65 m. kw z możliwością powiększenia 
lokalu lub wykorzystania na parking, tel. 501 
503 211

KUpIę

MIeSzKanIe(8) w Trzebnicy do 90.000 zł, tel. 
534 002 300.
KawalerKa(8) mała, Trzebnica, Oborniki, 
Wrocław, tel. 792 953 709.
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

poKoJU(10) lub kawalerki do wynajęcia 
w Trzebnicy - w rozsądnej cenie. tel. 500 616 
982.
oSoby(10) poszukuję chętne osoby do 
wspólnego wynajmu mieszkania w Trzebni-
cy, tel. 500 616 982.
KawalerKę(8) lub 2 pokoje w Trzebnicy. 
Samotna matka z małym dzieckiem, możli-
wie jak najtaniej. Bez nałogów, nie konflikto-
wa. W zamian za kaucję mogę przeprowa-
dzić drobny remont, tel. 578 894 206.
MIeSzKanIe(4) w Trzebnicy, 2 lub 3 pokoje, 
rodzina niepaląca bez zwierząt, na okres 12 
miesięcy, od 1 kwietnia, tel. 605 432 606.

MaM  Do  wynaJęcIa

loKal(10) w Centrum Trzebnicy, usługowo 
- handlowy o pow. 9 mkw, koszt najmu 650 
zł. plus opłaty za media: prąd (ogrzewanie 
elektryczne) i wodę, tel. 692 681 305.
MIeSzKanIe(10) w Trzebnicy 36 mkw 
w nowym budownictwie, ul. Św. Jadwigi ( 
nad Żabką), wolne od 01.06.2017, cena 1100 
PLN +opłaty, tel. 509 666 908.
loKal(9) o pow. 50 mkw, woda , prąd, 
ogrzewanie gazowe, przy ul. Ks. W. Bochen-
ka. tel. 602 316 975.
loKal(8) w centrum Trzebnicy, pow. 
30 mkw. tel. 601 204 002.
loKal(9) handlowy o powierzchni 36 
mkw przy ul. H. Pobożnego w Trzebnicy, 
wolne od 1 maja, tel. 514 399 495.
GaraŻ(6) w Trzebnicy, przy ul. Żołnierzy 
Września, od pierwszego kwietnia, tel. 533 
533 288.
loKal(6) usługowy na wszelką działalność, 
w Trzebnicy przy ul Św. Jadwigi 27G, pow 74 
mkw, na parterze w ciągu handlowym w no-
wym budownictwie, ogrzewanie podłogo-
we gazowe, lokal bardzo ekonomiczny, jest 

miejsce parkingowe, tel. 502 102 975.

GaraŻ(6) w Trzebnicy przy ul. Kościelnej, 
cena 230 zł / miesiąc . Płatne za cały rok z góry, 
tel. 601 622 703.
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) „pojedynka̋  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) 48 mkw, Trzebnica, bli-
skie 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.

zaMIenIę

MIeSzKanIe(10) 1 pokojowe, własnościo-
we w Trzebnicy (Rynek) I piętro w bloku na 
mieszkanie 2 pokojowe w bloku w Trzebnicy 
lub we Wrocławiu z dopłatą, może być do 
remontu, tel. 504 334 542.
MIeSzKanIe(9) dwie sztuki w centrum 
Trzebnicy na parterze : jedno 63 mkw i dru-
gie 32 mkw zamienię na domek lub pół 
bliźniaka w Trzebnicy lub na peryferiach 
Trzebnicy, tel. 506 270 742.
DoM(4) w zabudowie bliźniaczej Jelenia 
Góra - Cieplice z widokiem na Śnieżkę. Piw-
nica z garażem na dwa auta plus 3 pomiesz-
czenia gospodarcze. Pater kuchnia, salon, 
sypialnia, łazienka. I piętro 3 sypialnie, łazienka. 
Okna plastikowe, ogrzewanie gazowe, z lat 90. 
asiaa2@go2.pl, tel. 757 552 845.

 DaM  pracę 
pracownIK bIUrowy(10) poszukuje-
my pracownika biurowego do działu pre-
fabrykacji betonowej w Trzebnicy, tel. 668 
894 622. 
praca przy zbIorach(10) najmę do 

zbioru czereśni w Księginicach od czerwca, 
dzwonić po 15.00, tel. 783 117 692. 
KSIęGowa(10) Poszukujemy osobę na sta-
nowisko Księgowej, Kbud Krzysztof Łuksza, 
ul. Polna 14, 55-110 Prusice, e-mail biuro@
kbud.eu , tel. 514 514 403.

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.

UłoŻenIe pUzzlI(10) zlecę prace- ułoże-
nie puzzli na podwórku ok. 25-30- mkw, tel. 
698 826 458.
poMocnIK MonTera(9) zatrudnię po-
mocnika montera drzwi i paneli. Wymagane 
doświadczenie, tel. 609 968 898.
hoSTeSSa(9) PRACA DODATKOWA DLA 
SPRZEDAWCY, Poszukujemy osoby do pracy 
od czwartku do soboty ( co tydzień ) w cha-
rakterze sprzedawcy- hostessy. Praca we 
Wrocławiu, w godz. od 8-18, tel. 695 973 811. 
MUrarz/TynKarz(9) zatrudnię mura-
rzy, zbrojarzy, tynkarzy gipsowych, pomoc-
ników oraz osoby do przyuczenia, tel. 607 
085 292.
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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

SKUTer(9) TGB 303 RS, cena do uzgodnie-
nia, tel. 603 465 219.
FIaT(9) DUCATO rok prod. 2000, cena 4500 zł, 
tel. 531 680 310.
SKUTer(8) elektryczny 4-kołowy. Cena 
2000 zł, tel. 783 445 614.
aUTo MIKrocar(8) (nie wymaga posia-
dania prawa jazdy), poj. 500cm3, diesel, pro-
dukcji japońskiej, srebrny metalic, 2009 rok, 
cena 16 500 zł, tel. 783 445 614.
Vw(8) Touran 1,9 tdi 2003 rok, przebieg 
267000, po przeglądzie, ubezpieczony, hak, 
klima, 10 airbag, el. szyby i lusterka, 5-oso-
bowy, 2 kpl kół, 09.2016 kompletny rozrząd 
i wiele innych, pierwszy właściciel w Polsce, 
cena 15800 do negocjacji, tel. 695 078 737.
renaUlT clIo(8) rok prod. 1995, pojem-
ność 1200, stan dobry, przegląd do IV. 2018 r 
ubezpieczony do marca 2018 r. Cena 1600 zł, 
tel., 508 514 791.
peUGeoT(8) 306 1,4 benzyna, 1994 r., 
hatchback z elektrycznym szyberdachem. 
Stan dobry. Zarejestrowany w kraju, aktual-
ne OC i przegląd. Nowy kompletny rozrząd, 
nowe tarcze i klocki hamulcowe, nowe 
amortyzatory. Wymieniony 2 lata temu aku-
mulator. Dodatkowo komplet opon letnich 
na alufelgach. Centralny zamek, elektryczne 
lusterka i szyby, cena 1300 zł, tel. 697 730 903.
bMw(8) 3 E46, 1999r., 1.8 benzyna, 185 tys. 
km, II właściciel, sprowadzone z Niemiec. 
Oryginalny przebieg, bezwypadkowy. Wy-
posażenie: elektryczne szyby przednie, elek-
trycznie ustawiane i podgrzewane lusterka, 
klimatyzacja, poduszki powietrzne, szyber-
dach, stan bardzo dobry. Komplet opon let-
nich z felgami gratis. Cena: 8200 zł do nego-
cjacji, tel. 600 487 186.

pUnTo(7) I 1.1. 55 ,1997, ekonomiczne. 
Opłaty, przegląd aktualny, cena 2200 zł. tel. 
662 289 219.

SeaT(7) Ibiza 1999 r 1.9 tdi 110 km. Ważny 
przegląd i OC. ABS wspomaganie, elektryka, 
poduszki, klimatyzacja, Alu felgi. Bez wkładu 
finansowego tel. 697 421 907.
opel(6) Astra 1999 r. 1.4 benzyna, biały, 
5-drzwiowy, centralny zamek, stan dobry, 
immobilizer, radio, 2000 zł. Trzebnica, tel. 605 
475 438.
bUS(6) Ducato na części lub w całości, 1997, 
2,5 TDI, cena 2700, tel. 606 287 578.
MoTocyKl(6) dwie sztuki 20 cala i 26 cala 
po 150 zł / szt., cena 71 312 10 58.
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 zielony, 
stan dobry, bardzo wygodne auto, cena 3200 
zł, tel. 726 050 178.
renaUlT(6) Scenic rok 1999, poj. 1,6/B, 
pierwszy właściciel, stan dobry, zarejestrowa-
ny, opłacony, cena 3400 zł, do negocjacji, tel. 
693 790 106.

aKUMUlaTor(10) nowy, na gwarancji, tel. 
883 394 355.
opony(9) Komplet, całoroczne KUMHO 
w rozmiarze 245/75/16 - używane, cena 500 
zł, tel. 504 690 048.

zIeMnIaKI(6) sadzeniaki Vineta, tel. 735 103 
102 lub 669 414 410.
KopaczKa(4) konna do ziemniaków lub 
warzyw, Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.

pIła(9) elektryczna- łańcuchowa, nowa. 
Meble antyki, tel. 798 263 003.
narzęDzIa bUDowlane(9) do mu-
rowania, do wykańczania wnętrz, wszystkie 
w dobrym stanie, cena do uzgodnienia, tel. 
692 508 273.
DrzwIczKI(9) do pieca kaflowego, uży-
wane ale "sprawne" 2 szt. Wymiary 32,5 cm 
x 47,5 cm. Do odebrania w Trzebnicy. Cena 
50 zł/ szt. tel. 691 141 985.
.

eUro paleTy(9) około 60 sztuk, tel. 602 
316 975.
SIlnIK(9) elektryczny, 370 Vat, 2800 obro-
tów/ min, 3 fazowy, cena do uzgodnienia, 
tel. 500 241 399.
SIlnIK(9) elektryczny, 180 Vat, 2800 obro-
tów/ min, 3 fazowy, cena do uzgodnienia, 
tel. 500 241 399.
DachówKa(6) cementowa, czerwona 
i szara, łącznie około 100 metrów kwadrato-
wych, cena 500 zł, tel. 724 700 323.
poMpa(6) obiegowa do akwarium JEBO 
825, cena 150 zł. tel. 724 700 323. 
braMa(9) wraz z furtką firmy Drewbet bra-
ma dwuskrzydłowa 4 m furtka 1 m w całości 
drewniane solidna z okuciami cena nowej 
3800 zł moja do odnowienia malowania za 
1000 zł, 608 041 645.

rUry(7) AROT dwudzielna 110 PS niebieska 
3m, nowe, ceny do negocjacji przy więk-
szych ilościach. Cena : 60 zł za sztukę (3 m), tel. 
725 942 291.

SIlnIK(6) trójfazowy 9 kW dwubiegowy, 
w pełni sprawny, cena 900 zł, tel. 724 700 323.
pIece MeTalowe(5) z nadmuchem, cena 
600 zł / szt.., tel. 608 082 456.
KraJzeGa(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, prostokąt-
ne, 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.
wanna(10) na działkę oraz beczka plastiko-
wa, tel. 883 394 355.
KabIna(10) czyli brodzik i kabina, waru-
nek 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.

boJler eleKTryczny(9) używany, 
GALMET. Poj. znam. 80, moc znam. 1,5 kW. 
Cena 100 zł. Do odbioru w Trzebnicy, tel. 
691 141 985.

choDzIK InwalIDzKI(10) stan bardzo 
dobry, tel. 721 900 693.
aTlaS(8) do ćwiczeń, cena 750 zł, tel. 535 
145 266.
MaGIel(7) elektryczny domowy, tel. 607 431 604.
zMywarKa(6) wolnostojąca marki BOSCH 
używana, w bardzo dobrym stanie, kolor bia-
ły, 60 cm, cena 500 zł. tel. 501 180 160.
KołDra(6) Marino Wool 160 x 200 (warta 
1299 zł), 2 poduszki (warte 399 zł), nie używa-
ne. Cena 700 zł, tel. 71 312 10 58.

 rowery /  wózKI 

Spr ze DaM

rowereK(10) dziecięcy, cena 80 zł, Trzeb-
nica, tel. 885 558 017.

rower(10) cena 500 zł, tel. 694 216 036. 

rower(9) męski, nowy z koszykiem, cena 
200 zł, oraz dziecięcy większy dla 11, 12 latka, 
cena 200 zł, dzwonić po godz. 15.30 tel. 668 
215 025.
FoTelIK(9) samochodowy DELTIM dla 
dzieci ( waga 9-36 kg) ,regulacja oparcia, 
tapicerka z b. dobrej jakości materiału, stan 
bardzo dobry, bezwypadkowy, cena 50 zł, 
tel. 663 951 072.

KaSK(9) 2 sztuki,  na rower, jeden dziew-
częcy, czerwono-żółty, drugi młodzieżowy, 
czarno-szary. Używane. Odbiór w Trzebni-
cy. Cenna 20 zł/szt. przy zakupie dwóch 15 
zł/szt, tel. 691 141 985.
rower(9) elektryczny, damka, biała, dwu-
letni, cena do uzgodnienia, tel. 500 241 399.
rower(9) holenderski, cena do uzgodnie-
nia, tel. 603 465 219.
rower(9) czarny wspomagany napędem 
elektrycznym BIONX. Rower był bardzo 
mało używany, w pełni sprawny, zadbany. 
Do obejrzenia w Trzebnicy. Cena 3600 zł, 
tel. 691 141 985.

wózeK(8) combi spacerowy dla bliźniaków 
od 0 do 3 lat Szwedzkiej firmy Emmaljun-
ga. Stan dobry. Cena 600 zł, do negocjacji, 
tel.  508 514 791.
rower(8) w bardzo dobrym stanie, wiel-
kość koła 24''. Cena 170 zł, dzwonić po godz. 
15, tel. 505 022 012.

cIąGnIK(7) na pedały z przyczepką, tel. 535 
091 637.

SpacerówKa(7) stan bardzo dobry, po-
siada ochraniacz na nogi, folie przeciwdesz-
czową, torbę, nakładkę żeby pasy nie gniotły 
dziecka, tel. 535 091 637.

rowereK(7) biegowy B'TWIN z Decathlo-
nu. Cena 120 zł, tel. 693 798 900.

rower(7) dla dziewczynki, koła 24, prze-
rzutki shimano, rama aluminiowa, produkcja 
polska, odbiór Kryniczno lub Trzebnica, cena 
390 zł, tel. 606 610 955.

rower(7) dla dziewczynki, koła 16, zdejmo-
wane podpórki, odbiór Kryniczno lub Trzeb-
nica, cena 220 zł, tel. 606 610 955.

rower holenDerSKI(7) rower Alfira, 
w pełni sprawny w dobrym stanie jedy-
nym mankamentem są opony, które należy 
wymienić. Rower posiada 6 przerzutek tyłu 
i jedną z przodu. Dodaje gadżety, które zo-
stały do niego zakupione: -siodełko, - nowe 
rączki gumowe, - klamkę pod siodełko, -ha-
mulce tylne, tel. 882 815 124.

cIąGnIK(7) na pedały z przyczepką, tel. 535 
091 637.
wózeK(7) spacerówka firmy BABY design 
sprint-model, Wózek ma przednie obrotowe 
koła + hamulec z przodu i z tyłu. Z przodu 
pasy zabezpieczające + barierka daszek 
z podglądem z góry + kieszonka rozkładane 
siedzonko do pozycji leżącej piankowa rącz-
ka do prowadzenia + półeczka na jedzenie. 
Pakowny koszyk pod wózkiem, odblaski przy 
tylnych kołach, podnóżek, folia przeciw desz-
czowa. Stan dobry. Cena 200 zł, tel. 785 956 184.

rowereK TróJKołowy(7) Kotek dla 
chłopca lub dziewczynki. Rączka do pchania 
dla rodzica, przeciwsłoneczny daszek, płozy 
dla mniejszych dzieci, barierka zabezpiecza-
jąca z podłokietnikami, pozytywka, koszyk, 
miękkie piankowe koła, antypoślizgowe pe-
dały, gumowane rączki, cena 70 zł, tel. 785 
956 184.

hUlaJnoGa(7) chłopięca, metalową, stan 
dobry cena 20 zł, tel. 664 785 691.

hUlaJnoGa(7) trójkołowa dla dziewczyn-
ki, Hello Kitty, składana, z tyłu hamulec przy 
nacisku nogą, podświetlane koła przy jeździe, 
obciążenie-25 kg, cena 60 zł, tel. 785 956 184.

JeźDzIK(7) z przyczepką BIG BODDY, uży-
wany przez jedno dziecko. Cena 130 zł, tel. 
603 873 294.

rowereK(6) trójkołowy, tel. 790 558 208.

JeźDzIK(6) pchacz dla dziecka, tel. 790 558 208.

JeźDzIK(7) motor CROSS, cena 35 zł, tel. 
603 873 294.

opony z FelGaMI(10) kpl: 4 sztuki, felgi 
BORBET 5 x 112 ET 40, cena 950 zł, Trzebnica, 
tel. 790 302 400.

FelGI(7) aluminiowe 14' 4 sztuki + opony gra-
tis do opla c 400 zł, Trzebnica, tel. 723 080 260.

Koła(4) z felgami 175/75 „13”, 4 sztuki, uży-
wane, tel. 883 211 353.
częŚcI(4) do fiata punto 1, tel. 603 465 219.

SIewnIK(10) uniwersalny do prac ogrodo-
wych jak nowy, cena 60 PLN, pojemność 12 
L, w oryginalnym kartonie, zakres siewu 450 
mm pojemność 12 L, tel. 729 270 272.

Drewno(9) opałowe, cena do uzgodnie-
nia, tel. 603 465 219.
TUJe(9) sadzonki w doniczkach SZMA-
RAGD wys. 80 cm cena 10 zł/szt i BRABANT 
100 cm cena 10 zł/szt. , możliwość dowozu. 
tel. 713 847 692, 661 627 423. 

cIąGnIK(9) URSUS C 4011, tel. 724 558 037.
SIewnIK(9) konny, przerobiony do trakto-
ra, tel. 724 558 037.
MaSzyny rolnIcze(9) brony ciężkie, 
kultywator z wałkiem, opryskiwacz, rozsie-
wacz  nawozów : AMAZONE I VIKON, ceny 
do uzgodnienia, tel. 603 465 219.
łaDowarKa(9) Atlas rok prod. 1997 silnik 
deutz, stan dobry, w komplecie łyżka 180 cm 
oraz widły, tel. 609 936 972. 
obornIK KońSKI(8) workowany z dowo-
zem, tel. 721 900 693.
InDyKI(7) dorosłe tel. 609 210 199.
zIeMnIaKI(6) Vineta, sadzeniaki i jadalne, 
cena do uzgodnienia tel. 665 233 766.
bUDy Dla pSów(9) nowe, ocieplane. Śred-
nia cena 200 zł, Duża 300 zł, tel. 661 627 423.

przyczepKa(6) jednoosiowa do ciągnika, 
do remontu, cena do uzgodnienia, tel. 603 
864 654.
IGlaKI(7) prosto z plantacji w doniczkach 
i z ziemi, tel. 783 044 462.

MaSzyny rolnIcze(5) ciągnikowe 
w pełni sprawne: sadzarka i kopaczka do 
ziemniaków, pług dwuskibowy, brony cięż-
kie, kultywator, obredlacz do ziemniaków, 
trzepaczka do siana, cena do uzgodnienia, 
tel. 661 186 761.
rozSIewacz(6) nawozów VICON B75 - 
kompletny, sprawny, z instrukcją obsługi. 
Cena: 1000 zł, tel. 603 629 727.

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.
rozSIewacz(6) nawozów VICON B75 - 
bez zasobnika. Cena: 400 zł, tel. 603 629 727.
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rowereK(6) trójkątny, różowy, tel. 790 558 208.

rowereK(6) trójkołowy BABY MIX Children 
Trike: Stan bardzo dobry, gotowy do użycia. 
Wyposażony w daszek przeciwsłoneczny, 
prowadnik, podnóżek, regulowana, rozpina-
na barierka, koszyk z tyłu, dzwonek. Cena 150 
zł, tel. 694 230 871.
FoTelIK(6) (nosidełko) samochodowe 
z adapterem, 2 w 1, cena 100 zł., tel. 696 427 807.

rower(6) holenderski z silnikiem spalino-
wym, tanio, tel. 785 686 232. 

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

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.

rTV / Meble / róŻne

Spr ze DaM

TelewIzor(8) LG 20 Cali + dekoder, cena 
320 zł, tel. 535 145 266.

hUŚTawKa(10) nowa, cena 600 zł, tel. 694 
216 036.

STół(10)  rozkładany BRW, wm. 1,00 x 0,80 po 
rozłożeniu 1,5 x 0,80 lub 2,0 x 0,80 ,cena 150 zł, 
tel. 693 790 106.

SzaFa(10)  narożna Black Red White system 
XXI, kolor Olcha, (wys./szer./gł.) 189, 5/33,5-
68/33,5-68) 250 zł, tel 693 790 106.

werSalKa(10) tkanina alkantara, super 
stan, cena 490 PLN, (szer./gł.) 195/85. Po-
wierzchnia do spania o wymiarach (szer./dł.) 
120/195. Pojemnik na pościel, tel. 729 270 272.

STolIK(10) kawowy ze szklanym blatem, 
okrągły, jak nowy, cena 95 PLN, tel. 729 270 272.

KoMoDa(10) dwie  sztuki, po 3 szuflady jak 
nowe cena 200 PLN, wymiary: szer. 41,5 cm, 
wys. 67 cm, gł. 40 cm, kolor okleiny wenge 
(ciemny brąz), tel. 729 270 272.

Meble(10) zestaw trzech solidnych i nowo-
czesnych mebli do salonu, stan BDB cena 750 
PLN, IKEA, kolor ciemny orzech, relingi srebr-
ny mat, tel. 729 270 272.

ŻyranDol(10) cena 40 zł, tel. 693 790 106.

werSalKa(9) rozkładana + sofa, eko skó-
ra, beżowa, stan bardzo dobry, cena 300 zł / 
sztukę, w Trzebnicy, tel. 798 484 366.
Meble(9) młodzieżowe + 2 fotele i kanapa, 
tanio, mało używane, tel. 603 465 219.
STół(9) okrągły (średnica blatu 90 cm, wy-
sokość 77 cm) i 4 krzesła - używany, cena 
400 zł, tel. 505 526 895."

Meble oGroDowe(9) drewniane, kpl. 4 
fotele , ława i Stół, tel. 798 263 003.
KoMoDa(9) pokojowa, kolor orzech, 3 duże 
szuflady + 2 małe, tel. 692z wym. Wys. 90 cm, 
szer. 100 cm, głębokość 45 cm, 692 508 273.
wITryna(9) 2 sztuki, narożna, stylowa, po-
kojowa, nowa , bardzo ładna, kolor –orzech, 
wyjątkowo za 50 %  taniej, tel. 692 508 273.

wIeSzaK(7) wymiary 120x25cm, gł 20cm.
cena 250zł, tel. 694 057 540.

SzaFKa(10) pod telewizor 250 zł, tel. 694 
216 036.

SzaFa(10) trzydrzwiowa z lustrem 150 zł, tel. 
694 216 036.

reGał(10) cena 400 zł, tel. 694 216 036.

KoMpleT wypoczynKowy(6) sofa 
3-os., 2-os., fotel oraz ława. Stan bardzo dobry, 
obicie ze skóry naturalnej, bogato rzeźbiony 
stelaż z motywami konnymi. Cena 3700 zł do 
negocjacji. Odbiór osobisty: Głuchów Górny,  
email: netti88@wp.pl, tel. 603 465 240.

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.
łóŻKo SoSnowe(7) młodzieżowe z szu-
fladami+ materac 180 x 80. Cena 180 zł, tel. 
698 946 880.

aKceSorIa  Dla  DzIecI 

Spr ze DaM

pUzzle(10) oprawione: widok - Bombardo-
wanie Algieru; 9000 elementów; wymiary 
w ramie - wys. 147,5 cm x 203 cm; grubość 
ramy - 5,5 cm; kolor ramy - brąz; odbiór wła-
sny z Trzebnicy. Cena 2500 zł. tel. 574 672 363.

pUzzle(10) oprawione: widok - stara mapa; 
3000 elementów; wymiary w ramie - wys. 88 
cm x 122 cm; grubość ramy - 2,5 cm; kolor 
ramy - brąz; odbiór własny z Trzebnicy. Cena 
650 zł. tel. 574 672 363.
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Firma   TOMIK   oferuje 

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

- DYWANÓW 
- WYKŁADZIN 
- TAPICERKI 
 SAMOCHODOWEJ 
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523 

USŁUGI 
REMONTOWE

TOMAG 
Tomasz Pietrykowski
• malowanie
•	gładzenie
•	tynkowanie
•	zabudowy	gk
•	wykończenia	wnętrz
•	wykończenia	poddaszy
•	docieplenia	dachów

tel. 725 340 467

MIŚ(10) maskotka, wys. ok 50 cm, cena 10 zł. 
tel. 693 790 106.

Głowa Do czeSanIa(10) cena 20 zł, tel. 
693 790 106.

lalKI(10) Barbi, 15-8 zł szt., tel. 693 790 106.

pIaSKownIca(10) basenik Smoby cena 80 
PLN, 2 w 1 Motylek, tel. 729 270 272.

Torba(9) Ben 10, cena 20 zł, tel. 693 790 106.

TorebKa(9)  dla dziewczynki, cena 10 zł, tel. 
693 790 106.

raMpy(9) do zabawy, 8-10 szt. tel. 693 790 106.

UbranKa(7) ponad tysiąc ubranek dla 
dziewczynki, 6 wózków, foteliki samochodo-
we, krzesełko do karmienia, laktatory, zabaw-
ki sprzedam pilnie - wyjazd za granicę. tel. 662 
289 219.
leŻaczeK(7) firmy Chicco, cena 100 zł, tel. 
603 873 294.

zabawKa(7) Fisher Price, cena 50 zł, tel. 785 
956 184.

wyprawKa Dla DzIecKa(7)  ubranka od 
urodzenia do 3 lat, wózki, przewijak, łóżeczko, 
zabawki, foteliki, rower, bujaki, tel. 662 289 219.
roŻeK nIeMowlęcy(7) uniwersalny - i. 
Materiał bawełna. Stan bdb. Wym. 72/72 cm, 
cena 10 zł, tel. 785 956 184.

zabawKa(7) Interaktywna gąsienica 
i lampka - dżdżownica - Fisher Price, cena-16 
zł. Lampka/pozytywka/projektor do łóżeczka. 
Firma TOMY, projektor, trzy kołysanki. Cena 40 
zł, tel. 785 956 184.

łyŻworolKI(7) dziewczęce, roz. 26-29, 
stan dobry. Możliwość zmiany na łyżwy, do-
datkowo kask. Cena 50 zł, tel. 664 785 691.

zaMeK(6) My Little Pony cena 40 zł, oraz ba-
lon My Little Pony cena 30 zł. Stan zabawek 
bardzo dobry, tel. 696 427 807.

MaTa(6) edukacyjna firmy Campol babies,  
cena 50 zł., tel.  535 091 637.

leŻaK(5) dla niemowlęcia, cena 80 zł, tel. 514 
399 495.
.

wanIenKa(5) nowa, cena 40 zł, tel. 514 399 495.

USłUGI 
REMONTOWO 
BUDOWLANE

- malowanie
- tapet0wanie
- zabudowy karton-gips
- układanie 
  glazury i paneli

tel. 605 432 606

POMOC 
DROGOWA
z przEznaczEniEM 
na sprzęt ciężki:

maszyny rolnicze 
i budowlane

- ładowność 10 tyś. kg
- platforma dł. 10 m

tel. 605 259 980

Szafy
wnękowe
meble kuchenne
meble na wymiar

wysoka jakość
indywidualne podejście 

fachowa pomoc
tel:   785 339 006

NAPRAWA
LAPTOPÓW

komputerów pc, 
tabletów, gps itp.

naprawy sprzętowe 
i programowe, wsparcie it.
BEZPŁATNA DIAGNOZA

tel: 504 016 924
DojazD gratis

mail: uslugilb@gmail.com

UbranIa

Spr ze DaM

UbranKa(10) dla chłopca i dziewczynki. Roz-
miary od 56 do 92, Trzebnica, tel. 574 672 363.
KaloSze(10) dziecięce -oficerki, roz. 31, 
cena 25 zł. tel. 693 790 106.

bUTy(10) nowe, rozm. 38, cena 39 zł. tel. 693 
790 106.

cIUSzKI(9) dla dziewczynki 112 -128 
cm, wiek 6-8 lat. Ciuszki od 3 do 3,5 zł za 
szt. Wszystko można zobaczyć, odebrać 
w Trzebnicy, tel. 691 141 985.

bUTy(9) do komunii, czarne, eleganckie, 
rozm. 31, cena 40 zł, tel. 793 971 001.
DreS (9) Puma, nowy, rozm. 158-164, cena 
100 zł, tel. 693 790 106.

SanDałKI(9) dziewczęce, dla księżniczki 
rozm. 31-32, cena 20 zł., tel. 693 790 106.

SUKnIa ŚlUbna(7) rozmiar 38, wys. 158-
160. Kolor biały, suknia jest dwuczęściowa. 
Spódnica + gorset + bolerko + szal+welon. 
Gorset pięknie zdobiony, koralikami, cekina-
mi, srebrną nicią i haftem. Gorset jest wiązany 
z tyłu, więc jest możliwość regulacji. Cena 400 
zł, tel. 785 956 184.

płaSzcz DaMSKI(7) roz. 38. Kolor czarny 
z szarym+ wpleciona srebrna nitka. Ma kap-
tur i na nim odpinany kożuszek. Zapinany na 
guziki+ kieszenie z przodu i pasek. dł. rękawa 
od ramienia-64 cm, dł. całkowita-97 cm. No-
szony 4 miesiące. Stan bdb. Cena 80 zł, tel. 785 
956 184.

KozaczKI(7) damskie rozmiar 40, nowe nie 
chodzone. Cena 20 zł, tel. 664 785 691.

ŚpIworeK(7) dziewczęcy. Roz. 68/ 70. Kolor 
jasny róż, zapinany na zamek. Stan bdb. Cena 
18 zł, tel. 785 956 184.

KUpIę / oDDaM / przyJMę
oddamzIeMIa(10) sypka glina, do wyrów-
nania terenu, transport własny, tel. 790 558 208.
oddamTelewIzor(10) 100% sprawny, 
tel. 663 515 634.

przyjmęGrUz/zIeMIę(10) w dużej ilości, 
Taczów Wielki, tel. 605 259 980.
KupięKoryTo(9) poniemieckie, grani-
towe lub z piaskowca (nie ceramiczne) tel. 
503 032 094.
przyjmęGrUz(9) PILNIE, betonowo, cegla-
ny, tel. 661 196 134. 
KupięSTare Meble(7) i przedmioty z przed 
1945r, także do renowacji, tel. 694 057 540.
oddamSeGMenT(7) biały, tel. 694 216 036.
KupięMoTocyKl(5) Simson, WSK, SHL, 
Motorynka, Romet itp., tel. 600 340 996.
Kupię/przyjmęwózeK InwalIDzKI(5) 

Osoba potrzebująca szuka wózka inwalidz-
kiego i lodówki, tel. 601 198 984.
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.

firma                                          oferuje 

SKUTECZNE 
pranIe
- dywanów  i wykładzin
- tapicerki   meblowej
- tapicerki  samochodowej

Czyszczenie maszynami 
karcher, Duplex, santoemma

tel. 571 340 516
www.kamyjka.com

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

KONKURENCYJNE  CENY

tel. 571 476 287

SZAMBA
Zbiorniki na deszczówkę, biologiczne oczyszczalnie 

ścieków, przyłącza wodno - kanalizacyjne

telefon 605 331 903
Paweł Madaliński   /  Skarszyn    /   Trzebnica
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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
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GEOMETRIA   3D  NOWOŚĆ  2017 
JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim
BADAJĄCE GEOMETRIĘ  POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!

szczytkowice 91

 tel. 785 233 408
goDziny pracy:  pon-pT  8-17   

SoboTa 8-14
zapraszamy

szczytkowice 91

 tel. 785 233 408
goDziny pracy:  pon-pT  8-17   

SoboTa 8-14

SPRAWDZENIE GEOMETRII  tylko 40 zł       

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

REJESTRACJA 
KART sim 

Nakład 10 000 egzemplarzy
NR 10 (117) / 2017     
data wydania  26. 05. 2017

SERWIS OPON
PROSTOWANIE I REGENERACJA FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
W SPRZEDAŻY OPONY NOWE I UŻYWANE

zapewniamy 
profesjonalną 

i szybką 
obsługę 

z a p r a S z a M y !!!

PROMOCJA
SERWIS  KLIMATYZACJI 
SAMOCHODOWEJ   
                         za JEDYNE   149zł

ofErta oBEjMujE
•	 sprawdzenie szczelności układu
•	 uzupełnienie czynnika i oleju
•	 sprawdzenie ciśnień
•	 odgrzybianie

Szczytkowice 91  tel. 785 233 408
goDziny pracy:  

pon, pT  8-20
SoboTa 8-14

ATRAKCYJNE CENY!

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
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Efekty infuzji tlenowej  widoczne 
są już po pierwszym zabiegu:
๏ wygładzenie okolic oczu
๏ rozjaśnienie przebarwień
๏ zwiększenie metabolizmu komórkowego
๏ dotlenienie skóry
๏ poprawa owalu twarzy
๏ głębokie nawilżenie na poziomie komórkowym
๏ poprawa struktury, napięcia i elastyczności
๏ przyspieszenie procesów gojenia
๏ młody wygląd
๏  rozjaśniona i zdrowa skóra 

SIŁA INFUZJI 
I OXYBRAZJI 
TLENOWEJ
W ODMŁODZENIU 
WYGŁADZENIU 
I ODŚWIEŻENIU 
SKÓRY

NAWILŻENIE SIĘGAJĄCE WNĘTRZA SKÓRY

tel.  609  609  375
ul. Obrońców Pokoju 1a Trzebnica

SALON URODY I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ MONALIZA 

DOROTA FISSENEWERT   

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


