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Za nami XXXVIII Trzebnickie Święto Sadów! W wydarzeniu, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem licznie wzięli udział mieszkańcy Trzebnicy oraz przyjezdni. Tradycyjnie w czasie dwudniowej imprezy królowały jabłka 
i inne owoce z trzebnickich sadów. Kolorowe kramiki bogate w rękodzieła lokalnych artystów, swojskie wyroby i miody to tyl-
ko nieliczne atrakcje, które czekały na odwiedzających.  Nie zabrakło także wspaniałych koncertów i występów. Na scenie za-
grali m.in. Mrozu oraz legendarny zespół Lombard, który przyjechał na specjalne zaproszenie burmistrza Marka Długozimy.

Na zdj. burmistrz Marek Długozima wraz z członkami zespołu Lombard podczas pamiątkowego zdjęcia z publicznością. 
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▶ W uroczystości otwarcia fabryki wzięli udział m.in. zaproszeni goście oraz pracownicy Perfand 
i Perfand LED.

▶ Na zdj. burmistrz Marek Długozima wspólnie z Arturem Trawińskim podczas 
zwiedzania fabryki.

▶ W maju 2015 roku mia ło miejsce symbolic zne wkopanie pier wszej łopat y pod budowę fabr yki.

R E K L A M A

 Wszystkich zebranych gości 
oraz pracowników Perfand i Per-
fand LED przywitał właściciel no-
wej fabryki Andrzej Trawiński, 
który mówił jeszcze przed otwar-
ciem: – Musieliśmy być pewni, że 
nasze oświetlenie będzie spełniać 
wszystkie wymagane normy – bę-
dąc wyznacznikiem nowej jakości 
na rozwijającym się rynku oświe-
tlenia typu LED. Wszystkie pro-
dukty trzeba było zarejestrować 
i przetestować, aby uzyskać odpo-
wiednie atesty i certyfikaty. Teraz, 
wraz z otwarciem fabryki, możemy 
rozwijać naszą produkcję – powie-
dział Andrzej Trawiński i dodał: 
– W Trzebnicy mamy wszystko, 
czego potrzeba do rozwoju zakła-
du - od powstającej drogi ekspre-
sowej S-5, która stanie się oknem 
na świat dla Trzebnicy i jej strefy 
inwestycyjnej, poprzez duży ka-
pitał ludzki, kończąc na bardzo 
dobrej współpracy z burmistrzem 

Markiem Długozimą, m.in. dzięki 
któremu powstała droga dojazdo-
wa do fabryki i dziś może ruszyć 
produkcja. Jestem pod wielkim 
wrażeniem działań burmistrza, 
wystarczy tylko spojrzeć jak bar-
dzo zmieniło się  miasto w czasie 
jego urzędowania. Cieszę się, że 
przyszło mi współpracować z kimś 
tak bardzo zaangażowanym w do-
bro gminy i jej mieszkańców.   
Burmistrz Marek Długozima wrę-
czył Andrzejowi Trawińskiemu 
tablicę ze zdjęciami upamiętniają-
cymi chwile ważne dla powstania 
fabryki. Od podpisania umowy na 
sprzedaż działki, poprzez wkopa-
nie pierwszego szpadla, po pierw-
sze odbiory. – Parafrazując słowa 
znanej piosenki, „Jeszcze nie tak 
dawno temu było tu ściernisko, 
dzisiaj mamy San Francisco”. Gra-
tuluję panu Andrzejowi odwagi, 
pomysłu i determinacji w dąże-
niu do celu, czego efektem jest ta 

nowoczesna fabryka oświetlenia 
- pierwsza w Gminnej Strefie In-
westycyjnej. Cieszę się, że odnalazł 
pan w Trzebnicy dobry klimat dla 
swojego pionierskiego przedsię-
wzięcia. Wierzę, że obok budowa-
nej drogi ekspresowej S-5 stanie się 
ona motorem napędowym dla roz-
woju całej strefy, a kolejni inwesto-
rzy zobaczą, jak dobrym miejscem 
do rozwoju ich biznesu jest Trzeb-
nica – powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima i dodał: – Nowa 

fabryka, to nowe miejsca pracy, 
podatki do budżetu gminy i ogól-
ny rozwój. Dlatego jako burmistrz 
zawsze staram się wychodzić na-
przeciw przedsiębiorcom, którzy 
cenią naszą gminę jako miejsce 
dobre dla swoich firm. Stąd decy-
zja o budowie drogi dojazdowej do 
fabryki, co m.in. przyśpieszyło jej 
budowę. Chciałbym, żeby Trzebni-
ca była pierwszym miastem w Pol-
sce oświetlanym przez ledy produ-
kowane w fabryce Perfand LED. 

Życzę, by produkcja rozwijała się 
prężnie, a oświetlenie tu wyprodu-
kowane rozświetlało nie tylko na-
szą gminę, ale także Polskę i świat.
Po oficjalnym otwarciu goście mo-
gli przyjrzeć się bliżej ledom, które 
będą produkowane w trzebnickiej 
fabryce. Na specjalnie zorganizo-
wanej wystawie, nie brakowało 
różnych typów oświetlenia, od 
biurowego przez uliczne, aż po 
oświetlenie fabryk i hal.  

[sh] 

PIERWSZA FABRYKA otwarta 
Perfand LED – pierwsza fabryka w Gminnej Stre-
fie Inwestycyjnej oficjalnie otwarta. 16 września 
miała miejsce uroczystość, podczas której właści-
ciel firmy Andrzej Trawiński wspólnie z burmi-
strzem Markiem Długozimą przecięli symboliczną 
wstęgę. Ten moment rozpoczął działalność zakła-
du, otwierając tym samym nowy rozdział w histo-
rii Gminy Trzebnica.

▶ Burmistrz Marek Długozima wręczył Andrzejowi Trawińskiemu tablicę ze zdjęciami upamięt-
niającymi chwile ważne dla powstania fabryki – od podpisania umowy na sprzedaż działki, po-
przez wkopanie pierwszego szpadla po pierwsze odbiory.

▶ Ot warcie Per fand LED – pier wszej fabr yki w Gminnej Strefie Inwest yc yjnej w Trzebnic y. 
Symbolic znego przecięcia wstęgi wspólnie dokonali właściciel zakładu Andrzej Trawiński 
oraz  burmistrz Marek D ługozima.

▶ Ar tur Trawiński pogratulowa ł ojcu pomys łu i  ukońc zenia 
realizacji  tak dużej inwest ycji .

▶ Przybył ych gości przywitał właściciel Perfand LED Andrzej 
Trawiński.

▶ Je dną z p ie r ws z yc h ul ic  Tr ze b nic y 
oś wie t l aną le d ami w y pro dukowa -
ny mi pr ze z Pe r fand LE D je st ul ica 
Sp okojna .

▶ Po części oficjalnej można było zwiedzić przestrzenie nowoczesnego zakładu 
oraz zapoznać się z produktami, które oferuje.

 fot.  www.perfand.pl
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▶ W niektórych pomieszczeniach rozpoczęł y się roboty tynkarskie. ▶ Tak już niebawem będzie wyglądał gminny żłobek wraz z przedszkolem oraz 
obiekt sportowo-rekreacyjny.

R E K L A M A

Co słychać w nowym przedszkolu? Tężnie solankowe uruchomione

 Na ławeczkach zamontowa-
nych przy tężniach wypoczywają 
już pierwsi mieszkańcy. – Podczas 
spaceru postanowiłem usiąść tu 
na chwilę i odpocząć. Delikatny 
szmer wody spływającej po gałę-
ziach tarni uspokaja. W powietrzu 
czuć solankę, więc pewnie też lecz-

niczo wpływa na zdrowie, zgodnie 
z założeniem tężni – mówi jeden 
z mieszkańców. Inny dodaje: – Te-
raz mamy tu prawdziwe miejsce 
rekreacji i relaksu. Wieczorami 
przychodzimy oglądać pokazy 
kolorowych fontann na stawach, 

a w ciągu dnia oddychamy uzdro-
wiskowym powietrzem. Cieszę się 
też z ujęcia bieżącej wody wypo-
sażonego w poidełko dla zwierząt. 
Korzystamy z niego, gdy z naszym 
czworonogiem przychodzimy do 
Parku Dla Psów. 
 Warto zaznaczyć, że wspomnia-
ne ujęcie wody jest dostępne dla 
wszystkich mieszkańców oraz ich 
zwierząt. Niebawem w tym miej-
scu pojawią się odpowiednie ozna-
czenia. Same tężnie solankowe 
wytwarzają mikroklimat zbliżony 
do tego, jakim możemy cieszyć 
się podczas nadmorskich wakacji. 

Oddychanie przez godzinę powie-
trzem nasyconym solankowym 
aerozolem sprawia, że dawka jodu, 
jaką pochłaniamy jest równa daw-
ce przyjętej w ciągu trzech dni pla-
żowania. Jod odpowiada m.in. za 
prawidłowe funkcjonowanie tar-
czycy, powoduje także rozrzedze-
nie śluzu, co szczególnie docenią 
osoby zmagające się z chorobami 
górnych dróg oddechowych.
 – Teraz nie musimy wybierać 
się już na turnusy sanatoryjne do 
Ciechocinka, gdzie stoją jedne 
z  najbardziej rozpoznawalnych 
i charakterystycznych tężni solan-

kowych. Możemy się cieszyć z fak-
tu, że podobne obiekty działają 
w Trzebnicy i wytwarzają uzdro-
wiskowy mikroklimat na stawach 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima wizytując inwestycję. 
– Projektując przestrzeń naszego 
miasta staramy się, by każdy jego 
rejon posiadał strefę relaksacyj-
no-rekreacyjną, a dzięki tężniom 
mieszkańcy zyskali zaciszne miej-
sce z leczniczym klimatem. Zapra-
szam do spacerów i korzystania 
z ławeczek ustawionych w bliskim 
sąsiedztwie tężni – dodał.

[sh]

Tężnie przy trzebnickich stawach już działa-
ją i wytwarzają lecznicy mikroklimat. To jedne 
z nielicznych tego typu konstrukcji w regionie. Są 
też nawiązaniem do historii Trzebnicy posiadają-
cej niegdyś status uzdrowiska. 

▶ Burmistrz Marek Długozima uczestniczył w odbiorze inwestycji.  Na zdj.  rów-
nież sekretarz Daniel Buc zak oraz pracownic y w ydzia łu TI Stanis ław Kosza ł-
ko oraz Pawe ł Jędrzejewski. 

▶ Tężnie solankowe już działają, a pierwsi mieszkańcy korzystają z leczniczego 
mikroklimatu. Co ważne, przy tężniach znalazło się też ujęcie wody pitnej dla 
ludzi i dla zwierząt. 

 Także teren wokół budynków 
nabiera kształtów. Wyrównywana 
jest ziemia, zasypano nierówno-
ści. Przypomnijmy, że powstaną 
tu: edukacyjny plac zabaw oraz tor 
pumptrack. W bliskim sąsiedztwie 
obu budynków znajdą się też dwa 
duże parkingi. – Plan zagospo-
darowania ul. 3 Maja jest bogaty, 
większość z inwestycji udało się 
już zrealizować, bądź są w trak-
cie realizacji. Powstał tu kompleks 
edukacyjny Szkoły Podstawowej 
nr 2 i Gminnej Szkoły Muzycznej, 
nowe boisko wielofunkcyjne z bież-
nią, park przed szkołą muzyczną. 
W trakcie budowy jest żłobek wraz 
z przedszkolem i obiekt sporto-
wo-rekreacyjny oraz hala widowi-
skowo-sportowa z widownią, która 
pomieści do 1000 osób. Co ważne 
posłuży ona przede wszystkim 

dzieciom ze szkoły podstawowej. 
W trosce o ich bezpieczeństwo za-
decydowałem, że oba obiekty połą-
czy podziemny łącznik. W obrębie 
tego terenu powstaną także prze-
stronne parkingi, tak by dostęp do 
każdego z wymienionych obiektów 
nie stwarzał żadnego problemu. 
Niebawem rozpoczniemy również 
budowę toru pumptrack, o który 
zabiegała trzebnicka młodzież – 
powiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima wizytując obiekt i dodał: 
–  Sam żłobek wraz z przedszkolem 
będzie jednym z najnowocześniej-
szych obiektów w regionie, spełnia-
jącym najwyższe normy dotyczące 
nauki dzieci żłobkowych i przed-
szkolnych. Modułowa konstrukcja 
niektórych sal pozwoli na odpo-
wiednie gospodarowanie powsta-
łą przestrzenią, w taki sposób, by 

np. z trzech mniejszych pomiesz-
czeń stworzyć przestrzeń, w któ-
rej będą mogły być organizowane 
uroczystości dla rodzin i bliskich. 
Co ważne nad bezpieczeństwem 
i rozwojem dzieci czuwać będzie 
wykwalifikowany personel. Zależy 
mi na tym, by w naszej gminie żyło 
się dobrze mieszkańcom w każdym 

wieku, stąd również moja decyzja 
o reorganizacji sieci szkół i przed-
szkoli. Dzięki temu mogliśmy 
w tym roku przyjąć wszystkie dzie-
ci 3-letnie, które teraz rozwijają się 
i bawią w najlepszych warunkach – 
zakończył.  
 Żłobek, przedszkole oraz obiekt 
sportowo-rekreacyjny buduje firma 

BERGER BAU z Wrocławia. Budo-
wa ma się zakończyć – odpowied-
nio – w grudniu bieżącego roku 
i w kwietniu 2018 r. Natomiast par-
king w postaci centrum przesiadko-
wego zrealizuje PUB „BRUKPOL” 
ze Strzelec Wielkich. 

[sh]

Strop nad ostatnią kondygnacją budynku go-
towy. Wewnątrz pomieszczeń trwa tynkowa-
nie oraz montaż okien i instalacji. Nowy żłobek 
i przedszkole to już zamknięta bryła, w której 
trwają prace wykończeniowe. Obok powstaje 
obiekt sportowo-rekreacyjny, który będzie uzu-
pełnieniem Strefy Aktywności przy Gminnym 
Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ. Znajdą się 
w nim m.in. cztery sale do squasha oraz sale do 
spinningu, fitnessu i jogi.  

▶ Wewnątrz trwa montaż okien oraz instalacji.▶ Burmistrz Marek D ługozima wiz y towa ł inwest ycję. Na zdj.  z sekretarzem 
Danielem Buc zakiem oraz pracownikami w ydzia łu TI Stanis ławem Kosza ł ką 
oraz Pawłem Jędrzejewskim. 

▶ Strop nad ostatnią kondygnacją budynku jest gotowy. W miejscu gdzie powstanie edukacyjny 
plac zabaw trwa wyrównywanie terenu.
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 – Igrzyska The World Games, 
jedno z największych sportowych 
wydarzeń w dziejach Polski, prze-
szły do historii, ale pozytywne 
skutki tego wielkiego sportowego 
święta będą nam jeszcze długo 
towarzyszyć. Wszystkim orga-
nizatorom i partnerom pragnę 
serdecznie podziękować i pogra-
tulować – mówił rozpoczynając 
spotkanie Jan Widera, Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki.  
 – Impreza okazała się sukcesem 
na każdym polu: organizacyjnym, 
medialnym i sportowym. Stojąc 
pod koroną stadionu we Wrocła-
wiu podczas ceremonii otwarcia 
byłem niezwykle dumny. Dzięku-
ję, to była dobra robota – zaznaczył 
z kolei Andrzej Banasiak, radca 
Ministra Sportu i Turystyki. A wi-
ceprezydent Wrocławia Wojciech 
Adamski podkreślał niepowta-
rzalny klimat. – Nigdy wcześniej 
nie miałem okazji oglądać zawo-
dów przebiegających w tak znako-
mitej atmosferze – zapewniał.
 Po krótkich przemówieniach 
nastąpił uroczysty moment na-

grodzenia partnerów the World 
Games 2017. Burmistrz Marek 
Długozima odebrał podziękowa-
nie i pamiątkową statuetkę z rąk 
wiceprezydenta Wrocławia – Woj-
ciecha Adamskiego oraz prezesa 
Wrocławskiego Komitetu Organi-
zacyjnego Marcina Przychodnego. 
Podobne podziękowanie otrzymali 
również pozostali partnerzy mi-
strzostw, w tym m.in. Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki Jan Widera i Prezes 
Polskiego Komitetu Olimpijskie-
go Andrzej Kraśnicki. Następ-
nie przedstawiciele Ministerstwa 
Sportu i Turystyki wręczyli spe-
cjalne podziękowania wszystkim 
polskim medalistom mistrzostw 
The World Games Wrocław 2017.
 – Odebranie podziękowań za 
współorganizację mistrzostw w tak 
znamienitym gronie jest dla mnie 
wielkim wyróżnieniem i powodem 
do dumy – mówił burmistrz Ma-
rek Długozima i dodał: –  Ogrom-
nie się cieszę, że Gmina Trzebnica 
sprostała wyzwaniu, jakim była 
organizacja Biegów na Orienta-
cję w ramach jednej z dyscyplin 

rozgrywanych na mistrzostwach. 
Udowodniliśmy po raz kolejny, że 
jesteśmy wiarygodnym, solidnym 
i sprawnym organizacyjnie part-
nerem oraz że nie boimy się du-
żych wyzwań. Znów mogliśmy być 
częścią wielkiego, międzynarodo-
wego wydarzenia, co przekłada się 
bezpośrednio na ogromne korzy-
ści promocyjne oraz jeszcze bar-
dziej umacnia naszą silną i rozpo-
znawalną markę jako nowoczesnej 
i dynamicznie rozwijającej się gmi-
ny. Jestem również dumny z tego, 
że wywiązaliśmy się wzorowo z na-
szych obowiązków jako partnera 
igrzysk oraz z bardzo wysokich 
ocen, jakie otrzymaliśmy zarówno 
od samych organizatorów jak rów-
nież polskiego i światowego związ-

ku orientacji sportowej. Cenię so-
bie także wysoką ocenę naszego 
wydarzenia, którą miałem okazję 
usłyszeć bezpośrednio od wice-
prezydenta Światowego Związku 
Sportów Nieolimpijskich Maxa Bi-
shopa, który zaszczycił nas swoją 
obecnością podczas trzebnickich 
zawodów The World Games 2017 – 
zakończył burmistrz.
 The World Games Wrocław 
2017 to m.in. 3500 zawodników 
ze 112 krajów świata, 31 dyscyplin 
sportowych, 219 wręczonych kom-
pletów medali, łączny zasięg trans-
misji TV – 460 milionów widzów, 
12 milionów widzów w Polsce, 700 
dziennikarzy z 50 krajów świata, 
1600 wolontariuszy – to tylko nie-
które z liczb podsumowujących 

całe igrzyska. Bez wątpienia mi-
strzostwa były największym wy-
darzeniem Sportowym w Polsce 
w ostatnich latach, dlatego tym 
bardziej cieszy fakt, że Trzebnica 
mogła być jego częścią.

[jus]
R E K L A M A

 Studio składa się z dwóch po-
mieszczeń: reżyserki oraz po-
mieszczenia do miksowania 
i masteringu, który jest finalnym 
etapem produkcji muzycznej.  
W skład wyposażenia wchodzą: 

dwa wysokiej klasy monitory od-
słuchowe, komputer iMAC, pro-
fesjonalny zestaw mikrofonów do 
rejestracji wokalu i instrumentów, 
a także wysokiej jakości słuchawki 
i głośniki do odsłuchu nagrań.

– Decyzję o stworzeniu nowo-
czesnego studia nagrań podjąłem 
z myślą o lokalnych zespołach mu-
zycznych. Już na etapie tworzenia 
projektu modernizacji budynku 
domu kultury postanowiłem za-
dbać o to, aby w planach znalazło 
się pomieszczenie pod profesjo-
nalne studio muzyczne. Dzięki 
wysokiej klasy wyposażeniu nasi 
trzebniccy artyści będą mogli 
w komfortowych warunkach na-
grywać swoje płyty – powiedział 
burmistrz Marek Długozima, któ-
ry wspólnie z trzebnickim muzy-
kiem Krzysztofem Nartowskim 
odwiedził studio podczas pierw-

szych testów.
– Cieszę się, że zespół IM FANKI 
TIM jako pierwszy będzie miał 
przyjemność wypróbować trzeb-
nickie studio nagrań. W tym miej-
scu chciałbym podziękować bur-
mistrzowi Markowi Długozimie 
za to, że wspiera talenty swoich 
mieszkańców, stwarzając im moż-
liwości rozwoju – mówi członek 
zespołu IM FANKI TIM Krzysztof 
Nartowski. – Już pracujemy nad 
nowymi  kompozycjami, a dzięki 
temu, że będziemy mogli korzystać 
z najwyższej jakości sprzętu, nasze 
nagrania będą w pełni profesjonal-
ne – dodaje.

Gmina Trzebnica we wrześniu bieżącego 
roku zakończyła realizację zadania pn. „Re-
mont, rozbudowa, przebudowa Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy( 
które było beneficjentem programu ) wraz 
z zakupem wyposażenia do studia nagrań” 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020. GCKiS na niniejszą inwe-
stycję pozyskało dotację w wysokości 597 
356,19 zł zaś całkowita wartość projektu 
wyniosła 3 591 788,93 zł. W ramach projek-
tu w siedzibie Gminnego Centrum Kultury 
zostały realizowane roboty ogólnobudow-
lane i instalacyjne wraz z zagospodarowa-
niem terenu oraz wyposażeniem studia na-
grań. Celem głównym projektu jest wzrost 
dostępności do zasobów kulturowych 
w Gminie. 

[mc]

Trwają ostatnie przygotowania związane z rozpo-
częciem działalności pierwszego w powiecie profe-
sjonalnego studia nagrań, które będzie mieścić się 
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzeb-
nicy. W specjalnie zaprojektowanym pomieszcze-
niu już wkrótce rozpoczną się pierwsze nagrania.

▶ W obecności najwyższych władz Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego posumowano The World Games Wrocław 2017.

▶ Wsp ó lne z dję c ie ws z yst k ic h uc ze st ników sp ot k ania p o d sumowuj ące go mist r zost wa p r ze d sie d z ibą Ce nt rum O limp ijs k ie go w War s z awie.

▶ Trzebnickie studio nagrań w yposażone jest w nowoc zesny sprzęt w ysokiej 
jakości.

▶ Na zdjęciu burmistrz Marek D ługozima wraz basistą zespo łu IM FANKI TIM 
Krz ysztofem Nar towskim oraz nac zelnikiem w ydzia łu promocji Jakubem 
Szurkawskim.

25 września w Centrum Olimpijskim – siedzibie 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, 
odbyło się uroczyste podsumowanie Mistrzostw 
Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017, 
których miastem partnerskim była Trzebni-
ca. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Gminy 
Trzebnica – Marek Długozima. 

Podsumowanie WORLD GAMES

▶ Pa m i ą t kowe z d j ę c i e  n a g r o d z o nyc h p a r t n e r ów m i s t r z o s t w.  O d l e we j :  Po d -
s e k r e t a r z  St a n u w M i n i s t e r s t w i e S p o r t u i  Tu r y s t y k i  J a n W i d e r a ,  w i c e p r e -
z yd e n t  Wr o c ł aw i a Woj c i e c h Ad a m s k i ,  b u r m i s t r z  M a r e k D ł u g o z i m a ,  P r e -
z e s  Po l s k i e g o Ko m i t e t u O l i m p i j s k i e g o A n d r z e j  K r a ś n i c k i  o r a z n a c z e l n i k
W yd z i a ł u P r o m o cj i  J a k u b S z u r k aw s k i .

▶ B u r m i s t r z  M a r e k  D ł u g o z i m a  o d b i e r a  p o d z i ę k o w a n i e  o d 
w i c e p r e z y d e n t a  Wr o c ł a w i a  –   Wo j c i e c h a  A d a m s k i e g o .
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R E K L A M A

R E K L A M A

 Obecnie dzieci uczą się w dwóch 
oddzielnych budynkach, które znaj-
dują się w różnych częściach miej-
scowości. Dzięki temu, że do starego 
budynku szkoły zostanie dobudo-
wane nowe skrzydło, wkrótce na-

uczanie będzie odbywać się w jed-
nej nowoczesnej placówce. Projekt, 
który przygotowała Pracownia 
Architektoniczno-Konstrukcyjna 
FULLBET s.c. J. i R. Szota zakłada 
m.in.  termomodernizację obecnej 

szkoły, w tym  docieplenie ścian ze-
wnętrznych, dachu i stropu, a także 
wymianę okien i drzwi, moderniza-
cję instalacji ciepłowniczej i oświe-
tleniowej. Nowe skrzydło pomieści 
sześć sal dydaktycznych, świetlicę 
oraz sanitariaty. Z myślą o osobach 
niepełnosprawnych zadbano, aby 
w planach znalazła się również win-
da. Oprócz tego, w kolejnym etapie 
obok szkoły powstanie nowa hala 
sportowa.
 – Rozbudowa Szkoły Podstawo-
wej w Kuźniczysku to kolejna waż-
na inwestycja, która pod względem 
infrastruktury pozwoli jej dogonić 

inne placówki edukacyjne w gmi-
nie, a co za tym idzie, w znaczący 
sposób podniesie komfort nauki 
uczniów. Podjąłem także decyzję 
o budowie nowoczesnej hali gim-
nastycznej, która będzie doskona-
łym uzupełnieniem już powstałych 
– boiska wielofunkcyjnego i placu 
zabaw – mówił podczas spotka-
nia burmistrz Marek Długozima. 
– Konsekwentnie dążę do rozwoju 
infrastruktury oświatowej w całej 
gminie, dlatego regularnie prowa-
dzone są prace remontowe innych 
placówek, jak chociażby te w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Trzebnicy, 

która w związku z wprowadzoną 
reformą oświaty musiała przejść ge-
neralny remont – dodaje.
 Radości z planowanej moder-
nizacji szkoły nie kryje dyrektor 
szkoły w Kuźniczysku. – Cieszę się, 
że burmistrz dostrzega potrzeby 
mieszkańców całej gminy, również 
tych najmłodszych, bo to właśnie 
z myślą o nich szkoła zostanie roz-
budowana. Najbardziej cieszy fakt, 
że wszystkie dzieci będą uczyć się 
w jednym miejscu –  podkreśla dy-
rektor Elżbieta Taraszczuk-Gaweł.

[mc]

PRZEBUDOWA SZKOŁY
15 września w Szkole Podstawowej w Kuźniczy-
sku odbyło się spotkanie burmistrza Marka Dłu-
gozimy z panią dyrektor Elżbietą Taraszczuk-
Gaweł i rodzicami uczniów, podczas którego 
omówiono projekt rozbudowy szkoły wraz z bu-
dową hali sportowej.

Nowa świetlica w Ksieginicach już niebawem

▶ Na spotkanie z burmistrzem w sprawie planowanej rozbudowy szkoły w Kuźni-
czysku licznie przybyli mieszkańcy oraz rodzice uczniów.

▶ Obecnie dzieci uczą się w dwóch różnych budynkach. Projekt 
zakłada m.in. remont starych pomieszczeń wraz z termomo-
dernizacją, wymianę okien i drzwi. W planach jest także bu-
dowa hali sportowej.

▶ Dzięki temu, że do starej placówki zostanie dobudowane 
nowe skrzydło nauczanie będzie odbywać się w jednym no-
woczesnym budynku.

▶ Obecnie tak wygląda korytarz szko-
ły w Kuźniczysku.

▶ Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima oraz dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kuźniczysku Elżbieta Taraszczuk-Gaweł.

 Wykonawcą została firma NO-
VBAU Krzysztofa Nowickiego. 
Termin zakończenia prac, pozwoli 
jeszcze w tym roku uczcić sylwe-

stra w nowym obiekcie. – Cieszymy 
się, że powstanie świetlica, że jest 
nowa ul. Łabędzia i że nasze so-
łectwo stale się rozwija. W planach 

jest przecież budowa sieci dróg we-
wnątrz miejscowości oraz chodnik 
wzdłuż ul. Milickiej, który da nam 
bezpieczną drogę do miasta – mówi 
jeden z mieszkańców Księginic. 
Również sołtys Maria Ciepluch nie 
kryje swej radości: – To będzie ko-
lejny bodziec do rozwoju. Ważne, 
że burmistrz dostrzega nasze po-
trzeby, za co w imieniu własnym 
i mieszkańców, których stale przy-
bywa, dziękuję. 
 – To bardzo dobra współpraca 
z panią sołtys, a jednocześnie rad-
ną Rady Miejskiej Marią Ciepluch 
owocuje tą i kolejnymi inwesty-

cjami, które już za moment się 
rozpoczną. Budowa tej świetlicy 
oraz sieci dróg jest obietnicą, którą 
złożyłem mieszkańcom i z której 
już teraz w części się wywiązuję – 
mówi burmistrz Marek Długozima 
i dodaje: – Ważnym dla mnie jest 
rozwój tak miasta, jak i wszystkich 
41 sołectw naszej gminy. Stąd re-
gularne inwestycje w infrastruk-
turę, edukację czy bezpieczeństwo. 
W czasie trwania mojej kadencji 
powstało i powstaje wiele nowych 
dróg, chodników, wraz z oświetle-
niem, świetlic czy placów zabaw. 
Remontowane i rozbudowywane są 

szkoły, a dzięki działaniom zaan-
gażowanych sołtysów, lokalna spo-
łeczność jest mocno zintegrowana.
 Gmina Trzebnica konsekwent-
nie realizuje projekt rozwoju wsi, 
dzięki czemu w 41 sołectwach po-
wstało już wiele świetlic, placów 
zabaw, boisk czy dróg. Budowa no-
wych świetlic planowana jest tak-
że w m.in. w Skarszynie, Nowym 
Dworze, Świątnikach, Koczurkach, 
Brzeziu, Ligocie Trzebnickiej, Ma-
słowcu, Będkowie i Kuźniczysku. 

[sh]

Dzięki podpisanej przez burmistrza Marka 
Długozimę umowie, mieszkańcy jednego z naj-
większych sołectw w Gminie Trzebnica, zy-
skają miejsce integracji i rozrywki. Świetlica 
w Księginicach będzie nowoczesnym obiektem, 
który w 216 m² pomieści kuchnię, sanitariaty 
oraz przestronną salę przeznaczoną do organi-
zacji imprez. 

▶ Podpisanie umowy. Od lewej: soł tys Księginic i radna Rady Miejskiej Maria 
Ciepluch, burmistrz Marek Długozima, Krzysztof Nowicki z f irmy NOVBAU 
oraz Monika Białas z w ydziału techniczno -inwestycyjnego.

▶ Świetlica w Komorowie. Wkrótce mieszkańcy Księginic będą cieszyć się z po -
dobnego obiektu.
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▶ nic

 Relacja między miastami była 
możliwa dzięki osobie Damiano 
Serry właściciela znanej i lubia-
nej włoskiej restauracji w Trzeb-
nicy, który pochodzi z Sardynii. 
Zaproponował on burmistrzowi 
Markowi Długozimie oraz przed-
stawicielom Uri nawiązanie współ-
pracy, na które obie strony przy-
stały. W skład delegacji wchodzili: 
Galia Cristoforo – wiceburmistrz 
Uri, Murru Francesco – inspektor 
ds. rolnictwa, Garroni Angelo – 
prezes stowarzyszenia PROLOCO, 
zajmującego się promocją, Casiddu 
Costantino, Capozzoli Antonietta, 
Onida Mauro Anni, Dore Maria 
Pazienza, Cherchi Luigi i Nurra 
Giorgio. 
 – Jesteśmy bardzo pozytyw-
nie zaskoczeni waszym miastem. 
Świetna infrastruktura, nowocze-

sność, gościnność, ale i tradycja 
w postaci barwnego Święta Sadów. 
Dziękuję burmistrzowi za zapro-
szenie i możliwość zaprezentowa-
nia naszych lokalnych produktów 
podczas tego wielkiego wydarze-
nia. Te cztery dni były niezwykle 
barwne, poznaliśmy bliżej waszą 
historię, a jednocześnie mogliśmy 
przybliżyć nasze tradycje – powie-
dział wiceburmistrz Uri Galia Cri-
stoforo i dodał: – Mam nadzieję, 
że to dopiero początek drogi, która 
doprowadzi nas do partnerstwa. 
Teraz zapraszamy do nas!
 – W ostatnim czasie w naszej 
gminie mieliśmy okazję gościć 
dwie delegacje. Jedną z naszego 
miasta partnerskiego Winniki, 
drugą z miasta Uri. Nasi nowi 
przyjaciele z Włoch zaprezento-
wali podczas Święta Sadów pełną 

barwę swych tradycji i smaków 
Sardynii, dzięki czemu ubogacili 
nasze święto. Ich odwiedziny były 
dla nas nowym doświadczeniem, 
potrzebnym w budowaniu relacji 
między miastami oraz wymianie 
dóbr kulturowych – powiedział 
burmistrz Marek Długozima. 

 Delegacja z miasta Uri miała 
niezwykle bogaty program zwie-
dzania, dzięki któremu bliżej po-
znaćli Trzebnicę i Dolny Śląsk. Od-
wiedzili m.in. bazylikę św. Jadwigi 
oraz Wrocław. Na zakończenie wi-
zyty odbyło się spotkanie w Urzę-
dzie Miejskim, w trakcie którego 

burmistrz przybliżył gościom 
historię miasta oraz partnerstwa 
z miastami Kitzingen i Winnika-
mi. Spotkanie było również okazją 
do przekazania drobnych upomin-
ków i pamiątek. 

[sh]

WŁOSI W TRZEBNICY
W dniach 8-11 września w Trzebnicy prze-
bywała delegacja z zaprzyjaźnionego miasta 
Uri na Sardynii. Włosi zainteresowani są 
podjęciem współpracy i podpisaniem umo-
wy partnerskiej. Ich wizyta zbiegła się w cza-
sie z XXXVIII Trzebnickim Świętem Sadów, 
podczas którego mieli okazję zaprezentować 
bogactwo swoich produktów lokalnych.

▶ P a m i ą t k o w e  z d j ę c i e  c z ł o n k ó w  d e l e g a c j i  z  m i a s t a  U r i  n a  S a r d y n i i  w r a z  z  b u r m i s t r z e m 
M a r k i e m  D ł u g o z i m ą .  W  s p o t k a n i u  u c z e s t n i c z y l i  t a k ż e  s e k r e t a r z  D a n i e l  B u c z a k ,  p r z e -
w o d n i c z ą c y  R a d y  M i e j s k i e j  M a t e u s z  S t a n i s z ,  n a c z e l n i k  w y d z i a ł u  p r o m o c j i  J a k u b  S z u r -
k a w s k i  o r a z  p r a c o w n i c y  U r z ę d u  M i e j s k i e g o  J o a n n a  R a f a l s k a  i  B a r b a r a  S m a ś .

▶ Goście z Sardynii zwiedzili m.in. bazylikę św. Jadwigi oraz klasztor sióstr boro-
meuszek.

▶ Kolejnym z punktów wizyty Włochów w Trzebnicy był obiad w restauracji Da-
miano Serry jednego z inicjatorów wizyty delegacji z Uri.

Sukces w wędkarstwie spławikowym

R E K L A M A

 Bartosz Korban jest członkiem 
Koła Wędkarskiego PZW nr 23 
w Trzebnicy oraz należy do Sekcji 
Sportów Wędkarskich Gozdawa. 
W tym roku Bartosz po raz pierwszy 
został powołany do Reprezentacji 
Polski PZW do lat 15. Dzięki temu 
otrzymał szansę na start w Mistrzo-
stwach Świata Kadetów w węd-
karstwie spławikowym. Zawody 
odbyły się w dniach 12-13 sierpnia 
na jeziorze w Inniscara w Irlandii. 
Ostatecznie po dwóch dniach zma-
gań na łowisku Bartosz Korban 
zdobył piąte miejsce w klasyfikacji 
indywidualnej, co jest ogromnym 
sukcesem. Ponadto wraz z trzema 
innymi reprezentantami Polski: Ty-
moteuszem Plaskotą (Okręg PZW 
Tarnobrzeg), Wojciechem Działo 
(Okręg PZW Przemyśl) i Pawłem 
Terszkowskim (Okręg PZW Kato-
wice) zdobył srebrny medal i tytuł 
drużynowego wicemistrza świata 
w dyscyplinie wędkarstwa spławi-

kowego kadetów, pokonując najlep-
sze ekipy z Anglii, Włoch i Węgier. 
Jedynie drużyna z Francji okazała 
się lepsza.
 – Ogromnie cieszę się z sukcesu, 
który osiągnąłem. Start w mistrzo-
stwach świata był dla mnie spełnie-
niem marzeń i wielkim przeżyciem. 
Dlatego w tym miejscu chciałbym 
podziękować panu burmistrzowi 
Markowi Długozimie za wsparcie 
finansowe, bez którego mój udział 
w zawodach byłby niemożliwy. 
Dodam, że cały wyjazd był oparty 
o fundusze własne i sponsorów – 
mówił podczas spotkania Bartosz 
Korban.
 Sportowych osiągnięć Bartoszo-
wi pogratulował burmistrz Marek 
Długozima. – Jestem dumny, że 
wśród mieszkańców Gminy Trzeb-
nica mamy młodych, utalentowa-
nych sportowców, którzy repre-
zentują nasz region na zawodach 
o randze światowej. Gratuluję Bar-

toszowi sukcesu i życzę kolejnych 
zwycięstw – powiedział burmistrz 
i dodał: – To ważne, aby pomagać 
młodym ludziom rozwijać ich pasje 
i talenty. Dlatego jako gmina wspie-
rająca sport stale inwestujemy w in-
frastrukturę sportowo-rekreacyjną, 
nie tylko w mieście, ale też w sołec-
twach.
 – Bartek bierze udział tylko w za-
wodach na żywej rybie, nie uczest-
niczymy w zmaganiach, w których 
ryba jest zabijana. To dla nas bardzo 
ważne – mówi Rafał Chwaliński 
opiekun Bartka. – W Irlandii po-
szło mu bardzo dobrze. Inne grupy, 
które brały udział w mistrzostwach 
próbowały podpatrzeć Bartka tak-
tykę łowienia, jest bowiem bardzo 
zdolnym, młodym wędkarzem 
i wielu mogłoby się od niego uczyć 
– dodaje.
 Okazuje się, że wędkarstwo 
spławikowe to wybitny sport tech-
niczny, który podczas mistrzostw 
świata jest ograniczony czasowo 
oraz limitem zanęty i robactwa. 
Dodatkową trudność sprawia fakt, 
że każda ryba w zależności od dnia 
inaczej żeruje. Jednocześnie o sku-
teczności i szybkości odławianych 
ryb decyduje między innymi ilość 
robaków jak również to, co zakłada 
się na hak oraz rozmiar samego ha-
czyka. Przez trzy godziny w jakich 
rozgrywają się zawody trzeba po-
dejmować szybkie decyzje i zmie-

niać zestawy wędkarskie, przynęty 
oraz technikę połowu. Znaczenie 
ma specjalistyczny sprzęt taki jak 
tyczka dla kategorii wiekowej do lat 
15 o maksymalnej długości 10 m, jej 
wyposażenie w amortyzator, gru-
bość żyłki, wielkość haczyka, oraz 
gramatura spławika. Wspomnieć 
należy także o tym, że tyczka Bar-
tosza wykonana jest z maty węglo-
wej, która waży 850 gram i ma dłu-
gość 10 m. To najnowocześniejszy 
profesjonalny sprzęt wędkarski. 
 – Jestem bardzo dumna z syna, 

z jego osiągnięć i podejścia do pasji 
jaką jest wędkarstwo – podkreśla 
pani Katarzyna Kinstler-Korban 
mama Bartosza. – Wspieramy go 
i kibicujemy podczas wszystkich 
zmagań, w jakich bierze udział. 
Cała rodzina żyje jego sportem i pa-
sją. Najbliższe Mistrzostwa Świata 
odbędą się w 2018 roku we Wło-
szech w miejscowości Cavo Lama 
Modema i Bartek już przygotowuje 
się do udziału w nich, a my razem 
z nim – dodaje.

[mc/mw]

26 września w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy 
odbyło się spotkanie burmistrza Marka Długo-
zimy z Bartoszem Korbanem mieszkańcem Kuź-
niczyska, który w sierpniu podczas Mistrzostw 
Świata w Wędkarstwie Spławikowym Kadetów, 
Juniorów i Młodzieży w Irlandii zdobył druży-
nowy tytuł wicemistrza świata w kategorii do lat 
piętnastu.

▶ Burmistrz Marek Długozima pogratulował Bartoszowi Korba-
nowi sukcesu i życzył kolejnych udanych startów w zawodach.

▶ Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima, Bartosz Korban z mamą Katarzyną 
Kinstler-Korban, opiekun Rafał Chwaliński oraz pracownik w ydziału promocji 
Monika Wilga.

▶ Bartosz wraz z trzema reprezentantami Polski zdobył drużynowe wicemistrzo-
stwo świata w wędkarstwie spławikowym kadetów.

R E K L A M A
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Sobota
 Sobotnie Święto Sadów roz-
poczęło się mocnym rockowym 
brzmieniem z oldschoolowym za-

barwieniem zespołu Cran. Następ-
nie na trzebnickiej scenie muzycz-
nej wystąpił finalista armeńskiego 
talent show Grigor Mirzoyan, któ-
ry wraz z przyjaciółmi zaśpiewał 
piękne pieśni ormiańskie. Był to 

charytatywny koncert, podczas 
którego zbierano środki na budo-
wę ośrodka rehabilitacyjnego dla 
niepełnosprawnych dzieci w Ar-
menii. 
 IM FANKI TIM to zespół, który 

tym razem przygotował prawdzi-
wą muzyczną niespodziankę. Ich 
godzinny występ przeniósł słu-
chaczy w niezwykły świat tekstów 
Agnieszki Osieckiej.
 O ciarki na plecach i szybsze bi-

cie serc przyprawiła natomiast ole-
śnicka grupa o nazwie Hipnotyk. 
 Na specjalne zaproszenie bur-
mistrza Marka Długozimy pod-
czas XXXVIII Święta Sadów wy-
stąpił legendarny zespół Lombard. 

▶ Trzebniccy sadownicy zachęcali do spróbowania jabłek.

▶ Swoje wyroby zaprezentowali również członkowie trzebnickiego Stowa-
rzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza”.

▶ Odwiedzających przyciągały pięknie zdobione kramiki oraz swojskie jadło.

▶ X X X V I I I  Tr z e b n i c k i e 
Święto Sadów było jed-
nym z najciekawszych 
wydarzeń na Dolnym 
Śląsku. Od kilku lat od-
bywa się na Placu Piel-
grzymkowym.

▶ N a Tr z e b n i c k i m Św i ę c i e  S a d ów n i e  z a b r a k ł o py s z n e g o m i o d u 
i  i n nyc h w y r o b ów p s z c z e l a r s k i c h .

▶ Sobotnie koncerty zgromadziły liczną publiczność.

▶ Tr a d yc y j n i e  n a k r a m i k a c h k r ó l ow a ł y owo c e i  w a r z y w a z  t r z e b n i c k i c h s a d ów.

▶ Podczas Święta Sadów wystąpił także finalista armeńskiego mu-
zycznego talent show Grigor Mirzoyan. Wraz z przyjaciółmi za-
śpiewał pieśni ormiańskie.

▶ Na scenie pojawił się także trzebnicki zespół 
Cran.

▶ Występ zespołu IM FANKI TIM dostarczył 
wiele pozytywnej energii, prezentując re-
pertuar Agnieszki Osieckiej.

▶ Miłośników mocnych brzmień rockowych zachwycił koncert ze-
społu Hipnotyk.

▶ N a s p e cj a l n e z a p r o s z e n i e b u r m i s t r z a p o d c z a s s o b o t n i e g o w i e c z o r u w y s t ą p i ł  l e g e n d a r ny 
p o l s k i  z e s p ó ł  z  c z a s ów „ S o l i d a r n o ś c i ”  L o m b a r d .

▶ Zespół w tym roku obchodzi 36-lecie istnienia.

Liczne kolorowe kramiki, rękodzieła lokalnych artystów, swojskie jadło i owoce z trzebnickich sadów. Do tego koncerty i wy-
stępy na scenie. Tak wyglądało XXXVIII Trzebnickie Święto Sadów, które jest jedną z ważniejszych imprez w regionie i na stałe 
wpisało się w kalendarz najciekawszych wydarzeń na Dolnym Śląsku. Po raz kolejny dni miasta połączone ze świętem sadowników, 
ogrodników i pszczelarzy zaplanowano na dwa dni. 8 i 9 września na długo pozostaną w pamięci uczestników, tym bardziej, że wspól-
ne świętowanie miało również wymiar charytatywny. 

w a r z y w a z  t r z e b n i c k i c h s a d ów.

▶ O b o k owo c ow yc h k r a m i ków m o ż n a by ł o z n a l e ź ć  s t o i s k a z  w y r o b a m i r ę ko -
d z i e l n i c z y m i .

Odwiedzających przyciągały pięknie zdobione kramiki oraz swojskie jadło.

 fot.  Patryk Buczek
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Niedziela
 W niedzielę również nie zabrakło 
znakomitych występów. Tego dnia 
zaprezentowała się sekcja Trzebnic-
kich Mażoretek działających przy 
Gminnym Centrum Kultury, a tak-
że odbył się pokaz trzebnickiej grupy 
Street Workout, której członkowie, 
wykorzystując siłę własnych mięśni, 
wprawili widzów w zachwyt. To jed-
nak nie wszystko, ponieważ organi-
zatorzy przygotowali prawdziwą 
muzyczną ucztę.
 Wielką i nieposkromioną miłość 
do muzyki można było zauważyć 
podczas występu zarówno zespołu 
Modlyszka, Blackberry Brothers, 

jak i gwiazdy wieczoru. W tym 
roku na trzebnickiej scenie wystą-
pił Mrozu, którego koncertu mimo 
deszczowej aury wysłuchało wielu 
fanów.
 Warto dodać, że na Trzebnickim 
Święcie Sadów obecna była delega-
cja z miasta Uri we Włoszech, która 
na tę okazję przywiozła ze sobą sar-
dyńskie specjały do degustowania.
 – Cieszę się, że tak wiele osób 
zgromadziło się na placu piel-
grzymkowym, aby wspólnie prze-
żyć ten piękny czas, skorzystać 
z proponowanych przez nas atrakcji 
i spróbować dobrodziejstw naszych 
wspaniałych trzebnickich sadów – 
mówił burmistrz Marek Długozi-
ma. – Po raz kolejny organizowana 

przez nas impreza miała wymiar 
charytatywny. W tym roku zbiera-
liśmy pieniądze na rehabilitację i le-
czenie 6-letniej trzebniczanki Leny 
Kmiecik. Dziewczynka od dwóch 
lat leczona jest z powodu wykrycia 
guza móżdżku i przeszła już trzy 
operacje neurochirurgiczne, w wy-
niku których doznała niedowładu 
prawych kończyn. W tym miejscu 
chciałbym podziękować panu Ro-
bertowi Markowskiemu ze studia 
tatuażu, który czynnie włączył się 
w zbiórkę pieniędzy i nieodpłat-
nie wykonywał tatuaże z henny. 
Dziękuję również wszystkim tym, 
którzy bawiąc się podczas Święta 
Sadów, pamiętali o tym, że warto 
pomagać innym – dodał burmistrz.

 Robert Markowski ze studia ta-
tuażu wraz z przyjaciółmi przez 
cały dzień bezpłatnie robił tatu-
aże z henny. Za wykonaną usługę 
należało podziękować, wrzucając 
do puszki 10-15 zł. Zebrane środki 
w kwocie ponad 1700 zł przekazane 
zostały do Wrocławskiej Fundacji 
na Ratunek Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową, której Lenka jest 
podopieczną.
 Tradycją jest, że podczas Trzeb-
nickiego Święta Sadów burmistrz 
Marek Długozima wręcza wyróż-
nienia zasłużonym sadownikom, 
ogrodnikom czy pszczelarzom. 
Tym razem nagroda za wieloletnią 
pracę oraz promowanie gminy poza 
jej granicami, a także za produkcję 

wspaniałych owoców, trafiła w ręce 
Zbigniewa Piziewicza z Księginic.
 Ogłoszono również zwycięz-
ców projektu dofinansowanego ze 
środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu DOM 
KULTURY + INICJATYWY LO-
KALNE 2017, których pomysły 
będą realizowane w najbliższym 
czasie w Trzebnicy.
 Organizatorem XXXVIII 
Trzebnickiego Święta Sadów była 
Gmina Trzebnica, którą wsparli 
sponsorzy: firma ANOTIS, Kliwo 
– Wojciech Klisowski, Bank Spół-
dzielczy w Trzebnicy, firma Krzak, 
U Miodzia, Jucha Beton oraz Ener-
gy Fittnes.

▶ N a stois ku gośc i  z  S ar dy nii  moż na był o s kos z tować w ł os k ic h pr z ysm aków.

▶ Dzieci chętnie brał y udział w zabawach, które przygotowali dla nich harcerze.

▶ S p o r ą  d a w k ę  r o c k a  i  b l u e s a  z a s e r w o w a ł  z e s p ó ł  B l a c k b e r r y  B r o t h e r s .

▶ Trzebnicka grupa Mażoretek zaprezentowała wspaniały układ 
taneczny.

▶ Wsp ó lnie z dję c ie b urmist r z a i  harce r z y z Z H R .

▶ Pu b l i c z n o ś ć r o z g r z a ł  w y s t ę p z e s p o ł u M o d l y s z k a .

▶ W t y m r o k u n a z a p r o s z e n i e b u r m i s t r z a M a r k a D ł u g o z i my n a Tr z e b n i c k i e  Św i ę t o S a d ów 
p r z y j e c h a ł a d e l e g a cj a  z  m i a s t a U r i  n a S a r d y n i i .

▶ K ramik so ł e c t wa M as ł owie c ob f itowa ł w s wojs k ie w y roby.

▶ Mieszkańcy chętnie włączyli się w zbiórkę pieniędzy dla Lenki.▶ Podc zas Święta Sadów prowadzona była 
zbiórka pieniędz y na lec zenie i  rehabili -
tację 6 - letniej mieszkanki Trzebnic y Leny 
Kmiecik .

▶ Mieszkańcy chętnie kupowali plony trzebnickich sadów.

▶ Do akcji  prz yłąc z ył się Rober t Mar-
kowski ze studia tatuażu, k tór y 
przez ca ł y dzień nieodp łatnie w yko -
ny wa ł tatuaże z henny.

▶ S p o r ą  d a w k ę  r o c k a  

▶ N a z d j ę c i u b u r m i s t r z  M a r e k D ł u g o z i m a i  w i c e b u r m i s t r z  m i a s t a U r i  G a l i a 
Cr i s t o f o r o w r a z z  c z ł o n k a m i d e l e g a cj i ,  k t ó r z y p o d c z a s Św i ę t a S a d ów z a -
p r e z e n t ow a l i  t r a d yc y j n e ,  s a r d y ń s k i e  s t r oj e  ś l u b n e z  X V I I I  w i e k u .

▶ Po d c z a s Fi n a ł u Tr z e b n i c k i e g o Św i ę t a S a d ów o g ł o s z o n o z w y -
c i ę s k i e  p r oj e k t y m i e s z k a ń c ów,  k t ó r z y p r z y s t ą p i l i  d o p r oj e k t u 
p n .  „Cy t r y n a .  W yc i ś n i j  s o k i  z  k u l t u r y ”.

▶ B u r m i s t r z  M a r e k  D ł u g o z i m a  p o d z i ę k o w a ł  w i c e -
b u r m i s t r z o w i  U r i  G a l i a  C r i s t o f o r o  z a  p r z y b y c i e , 
w y r a ż a j ą c  c h ę ć  n a w i ą z a n i a  b l i ż s z e j  w s p ó ł p r a c y 
w  p r z y s z ł o ś c i .

▶ Tegoroczną nagrodę dla zasłu-
żonego sadownika otrzymał 
Zbigniew Piziewicz z Księginic.
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ŚWIĘTO SADÓW

TRZEBNICA COVER FESTIWAL
 Podczas drugiego dnia Trzeb-
nickiego Święta Sadów odbył się 
koncert finalistów Trzebnica Co-
ver Festiwal, podczas którego to 
publiczność za pomocą SMS-ów 
wybrała zwycięzców festiwa-
lu. Wszyscy uczestnicy wystąpili 
z akompaniamentem energetyczne-
go zespołu Dziubek Band. W czasie 
trwania koncertu wysłano łącznie 
12 410 głosów na 8 wykonawców. 
Decyzją publiczności z ilością gło-
sów 3872 zwyciężyło trio DSW, tuż 
za nim na drugim miejscu z 3514 
głosami znalazła się Anastazja 
Czapska. 15% wszystkich głosów 
zdobyła Sonia Hornatkiewicz i to 
ona zajęła trzecie miejsce. Specjalne 
wyróżnienie trafiło do rąk trzeb-
niczanki Iwony Hrycewicz, która 
zdobyła 1204 głosy.
 Przypomnijmy, Trzebnica Cover 
Festiwal to pierwszy w Polsce pro-
jekt muzyczny typu „Talent Show” 
promujący artystów wykonujących 
znane i lubiane przez widownię 
przeboje największych gwiazd pol-

skiej i zagranicznej muzyki popu-
larnej, zaaranżowane specjalnie 
pod kątem wykonania utworów na 
żywo przy akompaniamencie or-
kiestry dętej. W czerwcu odbyły się 
preeliminacje oraz warsztaty arty-
styczne dla uczestników, które mia-
ły formę otwartej próby z udziałem 
Orkiestry Dziubek Band oraz Astey 
Dec – absolwentki Akademii Mu-
zycznej w Katowicach, która jest 
wokalistką zespołu DEC, solistką 
w rock operze „Krzyżacy”, a tak-
że uczestniczką II edycji X-Factor 
i The Voice of Poland.  
 – Na finał Trzebnica Cover Festi-
wal czekałyśmy z niecierpliwością. 
Odliczałyśmy dni do wspólnego 
występu z orkiestrą Dziubek Band 
pod dyrygenturą Mariusza Dziubka 
oraz przed trzebnicką publiczno-
ścią, która przyjęła nas niezwykle 
ciepło – relacjonują zwyciężczynie 
pierwszej edycji Trzebnica Cover 
Festiwal. – Był to dla nas wielki za-
szczyt móc wystąpić przy akompa-
niamencie tak wspaniałej orkiestry. 

Czułyśmy się tutaj, jak w naszych 
rodzinnych stronach – Świdnicy. 
Jesteśmy pod wielkim wrażeniem 
osoby burmistrza Marka Długozi-
my, który tak bardzo wspierał ten 
muzyczny festiwal. Była to moż-
liwość poznania wielu wspania-
łych muzyków, nabrania nowych 
doświadczeń, a przede wszystkim 

świetna zabawa. Wśród uczestni-
ków nie było rywalizacji, wszyscy 
nawzajem się wspieraliśmy. Wygra-
na w Trzebnica Cover Festiwal po-
może nam w spełnianiu kolejnych 
marzeń. Na pewno wykorzystamy 
ją do realizacji naszych autorskich 
muzycznych planów – dodają wo-
kalistki z zespołu DSW.

▶ Fi n a l i ś c i  Tr z e b n i c a Cove r  Fe s t i w a l ,  k t ó r z y w y s t ą p i l i  u  b o k u e n e r g e t yc z n e g o z e s p o ł u D z i u b e k 
B a n d .  N a g r o d y i  w y r ó ż n i e n i a  w r ę c z y ł  b u r m i s t r z  M a r e k D ł u g o z i m a w r a z z  D y r e k t o r e m A r t y -
s t yc z ny m f e s t i w a l u M a r i u s z e m D z i u b k i e m .

▶ Decyzją publiczności pierwszy Trzebnica Cover Festiwal zwyciężył zespół 
DSW. Dziewczyny zaśpiewały utwór Donny Summer „Bad Girls/Hot Staff”.

▶ Zespół Dziubek Band pod dyrygenturą Mariu-
sza Dziubka zaserwował prawdziwą ucztę mu-
zyczną.

▶ Drugie miejsce zajęła Anastazja Czap-
ska, która wykonała utwór Natalii Przy-
bysz „Miód”.

▶ Wraz z orkiestrą wystąpiła także znakomita wokalistka Natalia 
Lubrano.

▶ Iwona Hryncewicz w utworze 
Dalidy „Bésame Mucho”.

▶ Natalia Karbowniczekw utwo-
rze Ayo „Down On My Knees”.

▶ Anna Wojtas w utworze Tiny 
Turner „Simply the best”.

▶ Nikola Pągowska w utworze 
Sia „Titanium”.

▶ Małgorzata Bruś-Atamańczuk 
w utworze Blue Cafe „Do nie-
ba”.

▶ Na trzecim miejscu znalazła się Sonia Hor-
natkiewicz z utworem Mieczysława Szcze-
śniaka „Zaczekam”.

▶ Wyróżnienie z rąk burmistrza Marka Długozimy 
otrzymała trzebniczanka Iwona  Hryncewicz.

▶ G w i a z d ą w i e c z o r u X X X V I I I  Tr z e b n i c k i e g o Św i ę t a S a d ów by ł  M r o z u .

▶ Po k a z s i ł y  i  u m i e j ę t n o ś c i  Tr z e b n i c k i e j  G r u py St r e e t  Wo r ko u t z r o b i ł  n a w i -
d z a c h o g r o m n e w r a ż e n i e .

▶ We s o ł e  m i a s t e c z k o  c i e s z y ł o  s i ę  d u ż y m  z a i n t e r e s o w a n i e m .  J a k  z a w s z e  n a  o d -
w i e d z a j ą c y c h  c z e k a  m n ó s t w o  a t r a k c j i .

▶ P o m i m o  d e s z c z u  k o n c e r t  o b e j r z a ł y  t ł u m y.

▶ Z  r o k u  n a  r o k  i m p r e z a  p r z y g o t o w y w a n a  j e s t  z  c o r a z  w i ę k s z y m  r o z m a c h e m ,  a  w s z y s t k o  z  m y ś l ą  o  m i e s z k a ń c a c h  i  t u r y s t a c h ,  k t ó r z y  c h ę t n i e  w  t y m  d n i a c h 
o d w i e d z a j ą  Tr z e b n i c ę .

▶ N a c z a s  Św i ę t a S a d ów p a r -
k i n g p r z y u l .  H .  B r o d a t e g o 
w Tr z e b n i c y z m i e n i ł  s i ę 
w p r aw d z i w y p a r k r o z r y w k i .

 fot.  Patryk Buczek

 fot.  Patryk Buczek
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PODZIEKOWANIA SS

R E K L A M A

„Tylko życie poświęcone innym Warte jest przeżycia.”  Albert Einstein

Dziękujemy!
Panu burmistrzowi Markowi Długozimie za Pomoc w przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy podczas 

XXXVIII obchodów trzebnickiego Święta Sadów, ale przede wszystkim za życzliwość 
oraz dar serca, który okazał naszej córce Lenie.

Panu Robertowi Markowskiemu ze studia Markowski Tattoo 
za zaangażowanie oraz poświęcenie swojego czasu i środków, 

które umożliwiły przeprowadzenie akcji „Tatuaż dla Lenki”.  
Pracownikom Wydziału Promocji Urzędu Miaskiego w Trzebnicy 

za pomoc w realizacji tego projektu.

Wszystkim darczyńcom, którzy wsparli akcję finansowo.
Dzięki takim ludziom, bez obaw spoglądamy w przyszłość 

w nadziei na powrót do zdrowia naszego dziecka.

Wdzięczni rodzice Sylwia i Piotr Kmiecik

Lenie można pomóc w dalszym leczeniu 
i powrocie do zdrowia, wpłacając datki na konto fundacji 

Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową.
Konto fundacji: 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867, 

w tytule przelewu należy wpisać: Lena Kmiecik

 fot.  Patryk Buczek
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R E K L A M A

R E K L A M AR E K L A M A

 Tradycyjnie mobilny punkt po-
boru krwi tzw. krwiobus stacjo-
nował na parkingu przed budyn-
kiem Gminnego Parku Wodnego 
TRZEBNICA-ZDRÓJ.
– Takie akcje w mieście są bar-

dzo potrzebne. Tym bardziej, że 
najbliższe centrum krwiodastwa 
jest we Wrocławiu, a to wiąże się 
z dojazdem. Cieszę się, że Gmina 
Trzebnica dba o swoich mieszkań-
ców, którzy darem krwi chcą po-

dzielić się z innymi i od kilku lat 
regularnie organizuje zbiórki krwi 
w Trzebnicy – mówi pani Anna, 
krwiodawczyni.
Tym, co kieruje ludźmi, to przede 
wszystkim chęć pomocy drugiemu 
człowiekowi.
 – Jestem dawcą od dłuższego 
czasu. W życiu oddałam już kilka 
litrów krwi i dopóki zdrowie mi 
pozwoli nadal będę brać udział 
w takich zbiórkach – mówi pani 
Monika, mieszkanka Trzebnicy 
i dodaje: – Mam świadomość, że 
krew to „lekarstwo”, którego nie da 
się niczym zastąpić. Warto odda-
wać krew, bo dzięki temu możemy 

uratować komuś zdrowie, a nawet 
życie. Poza tym nigdy nie wiadomo 
czy sami nie znajdziemy się w po-
trzebie.
 Personel krwiobusa zapewnia, 
że oddanie krwi nie jest bolesne, 
a każdy dawca podczas donacji 
znajduje się pod stałą opieką pie-
lęgniarską i lekarską. Ponadto mo-
bilne punkty poboru krwi są odpo-
wiednio przystosowane i spełniają 
wszelkie normy bezpieczeństwa, 
dlatego nie ma mowy o poten-
cjalnym zakażeniu. W krwiobusie 
znajduje się kilka stanowisk pobo-
ru krwi, dzięki czemu cała akcja 
przebiega bardzo sprawnie.

 Przypomnijmy, że dawcą krwi 
może zostać osoba w wieku od 18 
do 65 roku życia, ważącą mini-
mum 50 kg i ciesząca się dobrym 
stanem zdrowia. Przed donacją 
każdy kandydat przechodzi bada-
nia laboratoryjne i lekarskie. Po 
zakwalifikowaniu się oddaje 450 
ml krwi, którą pobiera za pomocą 
jednorazowego sprzętu fachowy 
personel. Po oddaniu krwi dawca 
otrzymuje ekwiwalent kaloryczny 
w postaci czekolady.
Do udziału w kolejnej zbiórce krwi 
w Trzebnicy zapraszamy 21 listo-
pada.

[mc] 

SuperW p�  ukiwani w T� ebnicy!
We wtorek 19 września w Trzebnicy odbyła się 
kolejna akcja zbiórki krwi, którą cyklicznie or-
ganizuje Gmina Trzebnica we współpracy z Re-
gionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza 
we Wrocławiu. Chętnych do oddania krwi jak 
zwykle nie brakowało.

▶ Mobilny punkt poboru krwi to specjalnie zaprojektowany i przystosowany autobus, 
który umożliwia przeprowadzenie wyjazdowych akcji zbiórek krwi.

▶ Trzebniczanie chętnie oddają krew. Zgodnie twierdzą, że to szlachetna akcja, dzięki 
której można uratować komuś życie.

SZLACHETNA PACZKA to jeden 
z najbardziej znanych programów 
pomocowych w Polsce. Co roku 
Paczka dociera do dziesiątek ty-
sięcy ludzi żyjących w prawdziwej 
biedzie, dając im nadzieję na lepsze 
jutro. AKADEMIA PRZYSZŁO-
ŚCI to siostrzany projekt Paczki 
– pomaga dzieciom z problemami 
przezwyciężyć szkolne  trudności 
i uwierzyć w siebie. Aby to wszyst-
ko mogło się udać, niezbędni są 
wolontariusze.

Kim jest SuperW? 
SuperW to wolontariusz SZLA-
CHETNEJ PACZKI, jedna z naj-
ważniejszych osób w projekcie. Po-
winien mieć cechy detektywa, bo 
prawdziwa bieda często się ukrywa 
i lekarza, bo dobra diagnoza sytu-
acji potrzebujących jest trudnym 
wyzwaniem.

Jak ie z adania stoją pr ze d 
wolont arius ze m Pac z k i?

• udział w szkoleniach dla wolon-
tariuszy SZLACHETNEJ PACZ-
KI - organizowanych we wrze-
śniu i na początku  października 
w każdym z rejonów

• spotkanie z potrzebującą rodzi-
ną, wskazaną przez lidera rejo-

nu, poznanie jej sytuacji i po-
trzeb oraz decyzja o włączeniu 
do projektu jako tej, dla której 
SZLACHETNA PACZKA może 
być realną szansą na zmianę 
i poprawę warunków życia

• stworzenie opisu rodziny potrze-
bującej, u której został przepro-
wadzony wywiad i wprowadze-
nie go do systemu internetowego 
SZLACHETNEJ PACZKI, z któ-
rego darczyńcy wybierają dla 
kogo chcą przygotować pomoc

• poszukiwanie darczyńcy dla ro-
dziny, którą wolontariusz włą-
czył do projektu

• współpraca i kontakt z darczyń-
cą, który przygotowuje paczkę 
dla potrzebującej rodziny

• spotkanie z darczyńcą w maga-
zynie i dostarczenie przekazanej 
paczki do rodziny potrzebującej, 
zachęcenie rodziny do przekaza-
nia czegoś od siebie dla darczyńcy

• przygotowanie ankiety zwrotnej 
dla darczyńcy z relacją z do-
starczenia paczki i prezentu od 
rodziny (jeżeli został przygoto-
wany)

• przekazanie dokumentacji do li-
dera rejonu.

Jako wolontariusz Paczki możesz 
sprawić, że do najbiedniejszych ro-

dzin w Twojej okolicy dotrze kon-
kretna pomoc, czyli taka, która od-
powie na ich  bieżące potrzeby. To 
wyjątkowy wolontariat, bo masz 
także moc spełniania marzeń!
 Do Drużyny SuperW są zapro-
szeni wszyscy, którzy chcą mądrze 
pomagać. Sama chęć pomagania 
to jednak za mało – poszukiwa-
ne są osoby pełnoletnie, wytrwałe 

w dążeniu do celu, samodzielne 
w działaniu i gotowe wejść w trud-
ny świat biedy.
 W całej Polsce będzie działać 
7200 wolontariuszy, zorganizo-
wanych w ponad 450 rejonach 
we wszystkich województwach. 
Wśród nich jest miejsce dla Ciebie.
 Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku Gmina Trzebnica po raz 

pierwszy przystąpiła do akcji Szla-
chetna Paczka. Dzięki zaangażo-
waniu wolontariuszy, jak i ofiar-
ności darczyńców udało się pomóc 
18 rodzinom z regionu, a wartość 
paczek, które otrzymały wyniosła 
50 000 zł.

Zgłoś się na www.superw.pl
Czekamy na Ciebie!

Ruszyła rekrutacja wolontariuszy do SZLA-
CHETNEJ PACZKI– znanych w całej Polsce 
wolontariatów organizowanych przez Sto-
warzyszenie WIOSNA. 
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▶ Stois ko Sz l ac he t nej Pac z k i  moż na był o o dwie d z ić p o dc z as X X X VI I I  Tr ze b nic k ie go Świę t a 
S adów. N a z dję c iu m . in .  b urmist r z M are k D ł u goz im a w ra z z Lide re m Rejonu Tr ze b nica pro -
gramu Sz l ac he t na Pac z k a Adriane m R y bą.

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

R E K L A M A

U NAS KUPISZ 
WORKI do ODKURZACZY  

wszystkich producentów z Europy
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▶ Nagrody w konkursie #Pozdrawiam Trzebnicę z rąk burmistrza Marka Długozimy odebrały zwyciężczy-
nie: Sabina Kucięba (I miejsce), Agnieszka Krawiec (II miejsce)oraz Marzena Nasiłowska-Brzezińska (III 
miejsce). W spotkaniu uczestniczyli także naczelnik wydziału promocji Jakub Szurkawski oraz pracow-
nik wydziału promocji Marcin Sikora.

 Przypomnijmy, że konkurs 
trwał od 1 lipca do 31 sierpnia 
i był skierowany do mieszkańców 
oraz sympatyków Gminy Trzeb-
nica. Aby wziąć udział w zabawie 
należało udostępnić na jednym 
z portali społecznościowych lub 
przesłać na adres mailowy ciekawe 
zdjęcie z wakacji, które miało nie 
tylko pokazać jak trzebniczanie 
spędzają urlop, ale też zachęcić do 
odwiedzenia tych miejsc. W tego-
rocznej, drugiej edycji konkursu 
#Pozdrawiam Trzebnicę pierwsze 
miejsce zdobyła Sabina Kucięba, 
drugie miejsce zajęła Agnieszka 
Krawiec, natomiast na miejscu 
trzecim znalazła się Marzena Na-
siłowska-Brzezińska.

 Do wygrania był głośnik bez-
przewodowy, powerbank oraz 
wejściówki do Gminnego Parku 
Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ 
i kręgielni. 
 – Cieszę się, że spośród wielu 
nadesłanych zdjęć właśnie moje 
zostało zauważone i wyróżnione. 
Konkurs #Pozdrawiam Trzebnicę 
to naprawdę fajna inicjatywa dla 
mieszkańców Trzebnicy i nie tyl-
ko, bo dzięki niej można podzielić 
się z innymi swoimi wrażeniami 
z wakacyjnej podróży i przy oka-
zji pozdrowić trzebniczan – mówi 
Agnieszka Krawiec, która w kon-
kursie zajęła drugie miejsce. 

[mc]

#Pozdrawiam Trzebnicę ROK W ARKTYCE
21 września w Urzędzie Miejskim w Trzeb-
nicy burmistrz Marek Długozima wręczył 
nagrody zwycięzcom wakacyjnego konkursu 
#Pozdrawiam Trzebnicę.

 Spotkanie było okazją do roz-
mowy na temat przeżyć, których 
Sabina doświadczyła podczas swej 
mroźnej przygody. 
 – Nie sposób opowiedzieć 
o wszystkim, co się wydarzyło 
przez ten czas. Nie sposób tego 
opisać, czy pokazać na zdjęciach 
i filmach, bowiem nigdy nie będzie 
to całkowity obraz zarówno sa-
mych wydarzeń, jak i emocji, które 
towarzyszyły mi w danych sytu-
acjach. Dzikość, czystość i piękno 
– tymi trzema słowami mogę opi-
sać ten jakże odmienny od naszego 
świat, gdzie za oknem zamiast lu-
dzi przechadzają się niedźwiedzie 
polarne – mówi Sabina, która na 
ręce burmistrza przekazała drobne 
upominki w postaci kubka i pa-
miątkowej koszulki z XXXIX Wy-
prawy Polskiej Akademii Nauk.
 Przypomnijmy, że zdjęcie Sabi-
ny, wygrało w konkursie #Pozdra-
wiam Trzebnice – Jestem dumny 
z każdego mieszkańca, który osiąga 
sukces i który pamięta o miejscu, 
z którego pochodzi. Sabina Kucięba 
jako jedna z dziesięciu wybrańców 
spędziła okres 13 miesięcy na ark-
tycznej wyspie Spitsbergen, będąc 
najmłodszą uczestniczką wyprawy. 
Rozmawiając z nią i widząc jej wiel-

ki entuzjazm, mogę jednoznacznie 
stwierdzić, że to nie koniec, lecz do-
piero początek jej wielkiej przygody 
z Arktyką, czego jej osobiście życzę. 
Gratuluję również wielkiej odwagi 
i hartu ducha – powiedział bur-
mistrz.
 Poniżej prezentujemy kilka 
wspomnień opisanych przez Sabinę. 

Nie taka przereklamowana 
zorza, jak się wydawało
 Myślałam sobie: wszystkie peł-
ne barw fotografie przedstawia-
jące zorze są po prostu obrobione 
w programach, nie wspominając 
o długim naświetlaniu fotogra-
fii. I nagle zderzenie z rzeczy-
wistością... Tak niesamowitego 
zjawiska nigdy wcześniej nie wi-
działam!  Ten dynamizm, barwy, 
przyjmowanie przez zorze kształ-
ty kurtyn, pasm, czy też łuków! 
Tego nie da się opisać. Tego nie da 
się przedstawić za pomocą foto-
grafii. Żaden film nie jest w stanie 
zobrazować tego zjawiska. Zo-
rzę po prostu trzeba zobaczyć na 
własne oczy, by się przekonać, 
jak niesamowicie pięknym jest 
zjawiskiem. Emocje, jakie mnie 
ogarniały przy oglądaniu tego 
zjawiska, były mieszanką radości, 

wzruszenia i podekscytowania. 
Nie do opisania. Zdecydowanie 
zorza nie jest przereklamowana.

Bliskie spotkanie z Królem 
Arktyki
 Wielkanoc. Siedzimy z kole-
gą w pokoju, rozmawiamy i na-
gle słyszymy krzyk kogoś z głębi 
korytarza: „Niedźwiedź!” Bie-
gniemy do wyjścia. Okazuje się, 
że niedźwiedź jest 10 metrów od 
stacji. Niedźwiedź jest... przy bu-
dzie Yuki, naszego stacyjnego psa. 
A co tam robi? Wyjada jej chrup-
ki. Dzielny pies szczeka na wroga 
nieustannie. My zaczynamy strze-
lać do niedźwiedzia. Strzelamy 
z rakietnic robiąc dużo huku, by 
przestraszyć nieproszonego go-
ścia. Wcześniej po kilku strzałach 
misie odchodziły. Ten był inny. 
Walczymy z nim dłuższą chwilę. 
Po pewnym czasie wreszcie znu-
dził się i odszedł. Ale czy na dobre? 
W stacji panuje ogólne poruszenie. 
Wszyscy częściej patrzą za okna, 
nasłuchują, czy psy nie ostrzegają 
przed niebezpieczeństwem. Dłu-
go nie trzeba było czekać, by miś 
wrócił. I taka sytuacja powtarza-
ła się wielokrotnie. Niedźwiedź 
zadomowił się przy stacji, dzięki 
czemu mieliśmy okazję widzieć go 
w przeróżnych sytuacjach: jak śpi, 
jak się gimnastykuje. Przychodził 
kilka razy dziennie. Pewnego razu 
o poranku obudził mnie szybki 
marsz kolegi po korytarzu. Zacie-
kawiona wstałam i podążyłam za 
nim. Niedźwiedź stał przy samym 
oknie, nieomal dotykał nosem szy-
by  i na nas patrzył. Znajdował się 
metr ode mnie! Pierwsze, o czym 

pomyślałam, to że muszę pobiec 
po aparat! Widok ten był jednak 
tak niecodzienny, tak egzotycz-
ny i tak zjawiskowy, że chciałam 
jak najdłużej delektować się nim. 
Uczucia, które mną owładnęły, to 
niesamowitość i podekscytowanie.  
Jednak głównym uczuciem był sza-
cunek do króla Arktyki. Potężne 
łapy, kremowe futro, ogrom całe-
go niedźwiedzia. To jest król Ark-
tyki bez wątpienia. Niedźwiedź 
bez problemu mógłby jednym 
lekkim ruchem wyważyć to okno. 
A gdyby dostał się do stacji wyrok 
byłby tylko jeden. Musielibyśmy 
użyć ostrej amunicji. Dlatego nasz 
kierownik wybiegł na zewnątrz 
i strzelił do niego z rakietnicy, by 
go odstraszyć. Niedźwiedź uciekł, 
ale wracał jeszcze wielokrotnie, 

jednak można go było oglądać 
tylko z daleka. W końcu, po ty-
godniu odszedł na dobre. Pewnie 
popłynął na wschód w głąb fiordu, 
by upolować jakąś fokę.
 Wydarzenia które opisałam, to 
jedynie urywki niezliczonej ilo-
ści przygód, które miałam moż-
liwość przeżyć. Każde z nich, tak 
odmienne, wywoływały we mnie 
zupełnie inne odczucia. Każde 
z osobna i wszystkie razem zostaną 
w moim sercu do końca życia. Tak 
samo, jak w moim sercu zostanie 
niezliczona ilość wspólnego śmie-
chu i mądrych rad. Wiem, że choć 
ta wyprawa już się zakończyła, 
przede mną nowe, kolejne wyzwa-
nia, bo najważniejsze, to marzyć 
i dążyć do spełnienia tych marzeń. 

[sh]

Po ponad roku spędzonym na arktycznej wy-
spie Spitsbergen w Polskiej Stacji Polarnej 
Hornsund, do Trzebnicy powróciła Sabina Ku-
cięba, będąca członkiem XXXIX Wyprawy 
Polskiej Akademii Nauk. Z tej okazji do Urzę-
du Miejskiego dzielną trzebniczankę zaprosił 
burmistrz Marek Długozima. 

▶ Zorza polarna.

▶ Lis polarny. ▶ Jak mówi Sabina: „Niedźwiedź towarzyszył 
im na co dzień, spędzając czas w bliskim są-
siedztwie stacji”.

▶ Skutecznym środkiem transportu po lodowcu były skutery śnieżne.

▶ Zdjęcie, które wygrało konkurs #Pozdrawiam Trzebnicę.

▶ Burmistrz Marek Długozima otrzymał od Sabiny Kucięby pamiąt-
kową koszulkę oraz kubek z XXXIX Wyprawy Polskiej Akademii 
Nauk. 

R E K L A M A

R E K L A M A



26 27NR 16  {123}     29.09.2017 NR 16  {123}     29.09.2017

Cerekwica była początkowo wła-
snością biskupów wrocławskich. 
Po sekularyzacji dóbr kościelnych 
w Królestwie Pruskim w 1810 roku, 
Cerekwica przeszła na własność 
państwa pruskiego. W 1814 roku 
Cerekwica wraz z Zawonią została 
podarowana za zasługi dla pań-
stwa pruskiego przez króla Fry-
deryka Wilhelma III pruskiemu 
bohaterowi narodowemu feldmar-
szałkowi, księciu Gebhardowi von 
Blücherowi (dowódca armii pru-
skiej m.in. w bitwie pod Waterloo). 
Książę szybko jednak spieniężył 
majątek i zamieszkał w podwro-
cławskich Krobielowicach. Mają-

tek w Cerekwicy nabyła miejscowa 
rodzina szlachecka von Debschütz 
(mająca dotychczas swoje siedziby 
rodowe w Pierśnie i Boleścinie). 
W 1900 roku von Debschützo-
wie sprzedali zadłużony majątek 
w Cerekwicy hrabiemu Franzowi 
von Ballestremowi, który wów-
czas był prezydentem (przewod-
niczącym) Reichstagu w Berlinie, 
przemysłowcem i  głową drugiej 
najbogatszej rodziny na Śląsku. 
Fraz von Ballestrem kupił niema-
ły majątek w Cerkewicy (oprócz 
pałacu ponad 500 hektarów ziemi) 
dla swojego drugiego syna Johan-
na Baptisa von Ballestrema, który 

na stałe osiadł w Cerekwicy.  Hra-
bia Johann Baptist von Ballestrem 
(1866- 1929) był zasłużonym pa-
tronem kościoła katolickiego w Ce-
rekwicy, dla którego ufundował 
budowę wieży kościelnej,  domu 
parafialnego oraz współfinansował 
budowę szkoły katolickiej.  Hrabia 
Johann Baptist był honorowym 
rycerzem Zakonu Maltańskiego 
i kapitanem IV Pułku Grenadie-
rów Królowej Augusty. W 1905 
roku dokupił on majątek w Sędzi-
cach (307 hektarów), który później 
przejął jego syn Franz- Georg. Jan 
Baptysta był również założycie-
lem ochotniczej straży pożarnej 
w Cerekwicy oraz towarzystwa 
elektryfikacji wsi. Przez ponad 20 
lat pełnił funkcję przewodniczą-

cego Partii Centrum w Powiecie 
Trzebnickim, był również wielo-
letnim członkiem przedwojen-
nej Rady Powiatu Trzebnickiego, 
honorowym przewodniczącym 
Związku Kombatantów oraz klubu 
strzeleckiego w Cerekwicy. Hrabia 
znany był z tego, ze bardzo dobrze 
traktował swoich pracowników- 
był prekursorem budownictwa 
socjalnego dla pracowników swo-
jego majątku. Pod koniec II wojny 
światowej w pałacu w Cerekwicy 
główny konserwator zabytków 
Dolnego Śląska Günther Grund-
mann ulokował jedną ze skrytek, 
w której władze hitlerowskie depo-
nowały szczególnie cenne zabyt-
kowe przedmioty z narażonego na 
zniszczenia wojenne Wrocławia. 
W salonie niebieskim cerekwickie-
go pałacu zdeponowano archiwum 
Biblioteki Katolicko-Teologicznej 

Seminarium z Wrocławia. Nie-
stety zarówno przepiękny pałac 
w Cerekwicy, jak i znajdujące się 
w nim woluminy spłonęły w po-
żarze podłożonym przez żołnierzy 
radzieckich. 

Więcej archiwalnych zdjęć i ar-
tykułów znajdziecie Państwo na 

profilu facebookowym: Przedwo-
jenna Trzebnica i okolica.

▶ Sekretarz Daniel Buczak wraz żoną Joanną 
i Ralphem Hartnerem sekretarzem miasta 
Kitzingen.

▶ Nadburmistrz Kitzingen Siegfried Müller wraz z żoną Elisabeth oraz bur-
mistrz Marek Długozima wraz z żoną Elżbietą.

▶ Delegacja Gminy Trzebnica wzięła udział w Dniach Frankonii w mieście Kitzingen.

Przedwojenna 
Trzebnica i okolica

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. 

R E K L A M A

DANIEL

 To już kolejna wizyta partner-
ska między Trzebnicą a Kitzingen. 
Warto przypomnieć, że oba miasta 
łączy wspólna historia św. Jadwigi, 
patronki pojednania między naro-
dami. Wielokrotnie w tym kontek-
ście wypowiadał się o trzebnickiej 
Świętej śp. ks. prof. Antoni Kiełbasa 
SDS, który wraz z Clausem Luxem 
z Kitzingen stworzyli podwaliny tej 
współpracy, a wspólną historię św. 
Jadwigi nazwali mostem, który łączy 
oba miasta. Po kilkuletniej przerwie, 
współpracę odnowili burmistrzo-
wie – nadburmistrz Siegfried Müller 
z Kitzingen oraz burmistrz Marek 
Długozima, wprowadzając zaini-
cjowane wcześniej partnerstwo na 
nowe tory i szerokie obszary współ-
pracy, m.in. w oświacie, sporcie 
czy kulturze. Efektem wzajemnych 
działań jest wielopłaszczyznowa 
wymiana doświadczeń na wielu 
polach ze szczególnym uwzględnie-
niem integracji dzieci i młodzieży 
oraz mieszkańców obu miast. 

 Tak było również i tym razem.  
Gospodarze zatroszczyli się o trzeb-
nicką delegację oraz szkolną mło-
dzież tak, jak troszczy się o prawdzi-
wych przyjaciół. Ważnym punktem 
było spotkanie z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych Bawarii – Joachi-
mem Herrmannem, na które został 
zaproszony burmistrz Marek Dłu-
gozima wraz z sekretarzem gminy 
Danielem Buczakiem. 
 Młodzież ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 pod opieką pani wicedyrektor 
Renaty Góreckiej miała możliwość 
uczestniczenia we wspólnych zaję-
ciach szkolnych oraz przyjrzenia się 
technikom nauczania w Niemczech.
 Partnerstwo coraz szybciej zbliża 
się do 10-lecia. W 2008 roku doszło 
do odnowienia kontaktów i podpisa-
nia deklaracji współpracy, a w roku 
2009 do uroczystego podpisania 
umowy partnerskiej. Od tego czasu 
nawiązane relacje przerodziły się 
w więzi przyjaźni, które umacniane 
i pielęgnowane są przez cały rok.

[jus]

Partnerska przyjaźń
W dniach 30.06-04.07 delegacja Gminy Trzeb-
nica uczestniczyła w Dniach Frankonii, które 
w tym roku odbywały się w naszym partner-
skim mieście Kitzingen w Niemczech. Na zapro-
szenie gospodarzy, wraz z delegacją do Niemiec 
udała się także grupa dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Trzebnicy.

▶ Oprócz trzebnickiej delegacji do Kitzingen przyjechali także uczniowie wraz z wi-
cedyrektor Renatą Górecką ze Szkoły Podstawowej nr 2. Młodzież przez kilka dni 
nawiązywała relacje z rówieśnikami z Niemiec oraz wspólnie z nimi uczęszczała na 
zajęcia szkolne.

▶ Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima i nadburmistrz Kitzingen Siegfried Muller. Prezentowana 
flaga to prezent, który podarowali trzebnickiej delegacji gospodarze Kitzingen.

Opisy zdjęć: 

1. 2. 
3. 
4. 

▶ Hrabia Johann Baptist von Ballestrem wraz ze 
służbą na schodach przed pałacem w Cerekwicy. 

▶ Kościół katolicki oraz cmen-
tarz w Cerekwicy. 

▶ Pałac w Cerekwicy. ▶ W i d o k  z  l o t u  p t a k a  n a  p a ł a c  i  f o l w a r k  w 
C e r e k w i c y. 

▶ Wioletta Baumgartner-Sauer oraz Claus 
Lux, który wspólnie z śp. ks. prof. Antonim 
Kiełbasą SDS stworzył podwaliny partner-
stwa naszych miast. 
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 Nie był to łatwy mecz dla Orła, 
mimo przewagi w posiadaniu pił-
ki, które w pierwszej połowie nie 
przyniosło efektu bramkowego. 
Natomiast goście wykorzystali 
dwie sytuacje po błędach zawod-
ników Biedaszkowa i do przerwy 
było 0:2. Na drugą połowę, piłka-
rze grający na co dzień na boisku 
w Brzeziu, wyszli jednak z przeko-
naniem, że starty można odrobić. 
Ruszyli do przodu. Długo przewa-
żali, prowadząc grę na połowie 
przeciwnika, jednak bramkę kon-
taktową zdobyli dopiero w 70 mi-
nucie. Jarosław Gogacz po wrzut-
ce z boku przejął piłkę w polu 
karnym i uderzył obok bramkarza, 
zmieniając wynik na 1:2. Zaledwie 

pięć minut później ten sam za-
wodnik zamknął dośrodkowanie 
Kamila Danielaka pięknymi „no-
życami” (2:2). Nie zatrzymało to 
Orła, który nadal atakował, a go-
ście wychodzili z nielicznymi, lecz 
groźnymi kontrami. W 80 minucie 
Mateusz Świątek otrzymał piłkę 
przed polem karnym od Andrzeja 
Janika, minął dwóch zawodników 
gości i strzelił kolejną bramkę. 
Obraz gry nie zmienił się, w 86 mi-
nucie po odbiciu przez bramkarza 
gości piłki po rykoszecie, dobiegł 
do niej ponownie Jarosław Go-
gacz i ustalił wynik spotkania na 
4:2, była to trzecia bramka tego 
zawodnika w tym meczu. Wygry-
wając ten ciężki mecz, gospoda-

rze udowodnili swe aspiracje do 
wygrania grupy. Tym bardziej, że 
to czwarty wygrany mecz w tym 
sezonie. Wcześniej wygrane me-
cze: 3:0 z Sokołem Ujeździec Wiel-
ki, 5:2 z Sokołem Ujeździec Mały, 
4:2 z Piorunem Koniowo. W nie-
dzielę 1 października Orła Bie-
daszków Wielki czeka mecz na 
stadionie w Miliczu z drugą dru-
żyną grupy Sokołem Kaszowo.

Skład drużyny Orzeł Biedasz-
ków Wielki: Dariusz Duży, Dawid 
Klupsz, Daniel Gogacz (Krystian 
Gogacz), Andrzej Danielak (An-
drzej Janik), Kamil Duży, (Błażej 
Kalinowski), Kamil Danielak, Piotr 
Reszyński, Marek Duży (Mateusz 
Świątek), Patryk Koreńczuk, Syl-
wester Gawlik (Jarosław Gogacz), 
Reptak Paweł.

 Gdy Polonia w zeszłym roku 
spadała do klasy okręgowej nie 
brakowało głosów sceptycznych 
co do jej przyszłości. Burmistrz 
Marek Długozima postanowił jed-
nak nadal wspierać stowarzysze-
nie finansowo i zaufał nowemu 
zarządowi, który obiecał wypro-
wadzić klub na prostą. Okazało 
się to bardzo trafną decyzją, gdyż 
drużyna seniorów była najlepsza 
w klasie okręgowej, wygrywając 
dwadzieścia osiem z trzydziestu 
spotkań i ani razu nie zaznając 
smaku porażki. W IV lidze także 
radzi sobie bardzo dobrze. 
 Poważny test dla piłkarzy tre-
nera Sławomira Kołodzieja na-
stąpił już w pierwszej kolejce. Do 
Trzebnicy przyjechał mistrz grupy 
wschodniej IV ligi 2016/2017 Fo-
to-Higiena Błyskawica Gać, która 
nie awansowała do III ligi tylko 
przez przegrany baraż z Zagłę-
biem II Lubin. Polonia na inaugu-
rację zagrała świetnie i pokona-
ła faworyzowanego rywala 2:1, 
a zwycięskiego gola strzelił spro-
wadzony latem Piotr Możdrzech, 
który szybko potwierdził, że wła-
dze klubu nie pomyliły się przy 
jego transferze. 
 Później biało-niebiescy po-
jechali do Kłodzka, gdzie przez 
większość meczu prowadzili 
z tamtejszą Nysą, ale pechowo 
stracili bramkę w ostatnich sekun-
dach i zremisowali 3:3. W trzeciej 
kolejce na Stadion Fair Play Arena 
w Trzebnicy przyjechała Unia Bar-
do i niestety pokonała nasz zespół 
3:1. Z tej porażki Polonia wycią-

gnęła odpowiednie wnioski, bo – 
jak się później okazało – był to je-
dyny przegrany mecz w bieżących 
rozgrywkach. Następne dwa spo-
tkania to dwa remisy – 1:1 z Orłem 
Ząbkowice Śląskie i bezbramkowy 
z Sokołem w Wielkiej Lipie. 
 Mecz prawdy nadszedł nato-
miast w szóstej kolejce. Zawodnicy 
Polonii podejmowali na własnym 
stadionie Sokoła Marcinkowice – 
to rywal nieprzypadkowy. Właśnie 
z drużyną z Marcinkowic graliśmy 
w 2016 roku baraż o utrzymanie 
w IV lidze, przegraliśmy i spadli-
śmy do okręgówki. Teraz zespół 
wrócił szybko na wyższy poziom 
rozgrywkowy i zmierzył się z tym 
samym przeciwnikiem. Było więc 
to starcie o charakterze bardzo 
symbolicznym. Gracze TSSR Po-
lonia wygrali je 2:1 i to najlepiej 
zobrazowało dobrą drogę jaką 

przez ostatnie kilkanaście miesię-
cy przeszedł trzebnicki klub. 
 Polonia zremisowała także bez-
bramkowo na wyjeździe z Piastem 
Żerniki. Warto też podkreślić, 
że zespół przeszedł dwie rundy 
w Pucharze Polski strefy wrocław-
skiej i awansował do 1/8 finału.

[kk]

▶ Dzień Sportu na Orliku to inicjatywa,której celem jest integracja międzypokoleniowa połączona z pro-
mocją aktywnego stylu życia.

„Dzień Sportu na Orliku” to rodzin-
na impreza, której celem jest inte-
gracja międzypokoleniowa, ale 
także popularyzowanie zdrowego 
i aktywnego stylu życia. Tego dnia 
na Orlikach w całym kraju pano-
wała przyjazna atmosfera. Gmi-
na Trzebnica także przygotowała 
atrakcje dla swoich mieszkańców. 
Nie zabrakło też sportowych 
emocji. Uczestnicy wydarzenia 
mogli zmierzyć się w meczu piłki 
nożnej, koszykowej czy w innych 
licznych  konkurencjach przygo-

towanych przez animatora. Miło-
śnicy spokojniejszych rozgrywek 
grali w bule oraz mega gry m.in. 
chińczyka czy twistera. Frekwen-
cja dopisała i każdy znalazł coś 
dla siebie. Najmłodsi uczestnicy 
otrzymali słodkości oraz soczki.
 „Dzień Sportu na Orliku” został 
zrealizowany w ramach programu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
„Lokalny Animator Sportu 2017”, 
którego operatorem jest Fundacja 
Rozwoju Kultury Fizycznej.

[mc]

9 września w całej Polsce po raz pierwszy obcho-
dzono „Dzień Sportu na Orliku”. To ogólnopol-
skie wydarzenie sportowo-rekreacyjne zostało 
skierowane do zarówno do dzieci, młodzieży, 
jak i dorosłych. W ramach obchodów „Dnia Spor-
tu na Orliku” na terenie Kompleksu Boisk Wie-
lofunkcyjnych „Orlik” w Trzebnicy również przy-
gotowano sportowe atrakcje.

TSSR Polonia wygrała klasę okręgową z re-
kordową liczbą dwudziestu ośmiu zwycięstw 
i nowy sezon zaczęła już w IV lidze. Dzięki 
wsparciu Burmistrza Gminy Trzebnica Mar-
ka Długozimy klub wrócił na właściwe tory 
i bardzo dobrze radzi sobie w bieżących roz-
grywkach. Awansował już także do 1/8 finału 
Pucharu Polski strefy wrocławskiej.

▶ W górnym rzędzie od lewej: Piotr Kotyla, Piotr Możdrzech, Jakub Falfura, Marcin Waliszczak , Piotr 
Czarnecki, Bartosz Kaczmarek , Karol Łoposzko. W środkow ym rzędzie od lewej: Przemysław Migdał 
(trener koordynator), Sebastian Szefner, Adam Miazgowski, Marek Pająk , Karol Buchla (kapitan), 
Hubert Jamrozik , Kamil Suppan, Rafał Miazgowski, Robert Kołodziej (kierownik). W dolnym rzędzie 
od lewej: Krzysztof Ostrowski, Łukasz Kuczer, Sławomir Kołodziej (trener), Tomasz Stępień (skarb -
nik), Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Kamil Kwaśniak (prezes), Krzysztof Ulatowski 
(wiceprezes), Adrian Puchała, Przemysław Marduła.

▶ W m e c z u s i ó d m e j  ko l e j k i  g r u py w s c h o d n i e j  I V  l i g i  p i ł k a r z e 
Po l o n i i  b e z b r a m kow o z r e m i s ow a l i  n a w y j e ź d z i e  z  P i a s t e m 
Ż e r n i k i .

 Spotkanie, które miało na celu 
zintegrowanie obecnych człon-
ków klubu z nowymi zawodnika-
mi, którzy od września rozpoczę-
li swoją przygodę z pływaniem 
wspólnie zorganizowali rodzice 
młodych pływaków wraz z trener-
ką i koordynatorką pływania Do-
miniką Duszak. Wśród przygoto-
wanych atrakcji znalazł się słodki 
poczęstunek oraz gra w kręgle.
 W spotkaniu uczestniczył także 
burmistrz Marek Długozima. – Od 
początku wspieram działalność 
Gminnego Klubu Pływackiego 7 
Zdrój, którego zawodnicy startu-
ją w licznych zawodach, zdoby-
wając medale, również na arenie 
międzynarodowej. To m.in. z my-
ślą o kształceniu i rozwoju dzieci 
i młodzieży podjąłem decyzję 
o budowie Gminnego Parku Wod-
nego Trzebnica – ZDRÓJ. Wyniki 
oraz ogólny rozwój młodych pły-

waków potwierdzają, że była to 
dobra decyzja  – powiedział bur-
mistrz i dodał: – Trzymam kciuki 
za kolejny udany sezon pływacki. 
Wierzę, że dzięki ciężkiej pracy 
oraz wytrwałości nasi młodzi za-
wodnicy nadal będą osiągać suk-
cesy i promować naszą gminę, 
czego im z całego serca życzę.
 – Bardzo dziękujemy za wspar-
cie panu burmistrzowi Markowi 
Długozimie, bez którego nie było 
by możliwe nasze funkcjonowa-
nie. Mamy nadzieję, że już niedłu-
go będziemy mogli pochwalić się 
kolejnymi medalami i sukcesami 
naszych pływaków – powiedziała 
trenerka Dominika Duszak.
 Na zakończenie spotkania 
w podziękowaniu za wspomniane 
wsparcie młodzi zawodnicy wrę-
czyły burmistrzowi pamiątkową 
koszulkę klubową.

[mc]

15 września w Strefie Aktywności Sportowej 
przy Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ 
odbyło się spotkanie integracyjne zawodników 
Gminnego Klubu Pływackiego 7 Zdrój połączone 
z otwarciem nowego sezonu pływackiego.

▶ Pamiątkowe zdjęcie burmistrza Marka D ługozimy z zawodnikami Gminnego Klubu Pł y wack iego 
7 Zdrój i  trenerką Dominiką Duszak .

TABELA LIGOWA IV LIGA   SEZON 2017/2018    

Msc. Klub Meczy   Punkty

1. Śląsk II Wrocław 7 16

2. Foto-Higiena Błyskawica Gać 7 16

3. Górnik Wałbrzych 7 16

4. Bielawianka Bielawa 7 13

5. Unia Bardo 7 12

6. Orzeł Ząbkowice Śląskie 7 12

7. Polonia-Stal Świdnica 7 11

8. Polonia Trzebnica 7 10

9. Sokół Marcinkowice 7 9

10. Nysa Kłodzko 7 8

11. Piast Żerniki 7 8

12. Karolina Jaworzyna Śląska 7 7

13. Sokół Wielka Lipa 7 6

14. MKP Wołów 7 5

15. Wiwa Goszcz 7 5

16. Pogoń Oleśnica 7 1

TA B E L A

nr. nazwa

m
ecze

pkt.

1. Orzeł Biedaszków
Wielki 4 12

2. Sokół Kaszowo 3 9

3. Victoria Zawonia 4 7

4. Sokół Ujeździec 
Wielki 4 7

5. KS Łazy Wielkie 2 6

6. Olimpia 
Bukowinka 4 6

7. Sokół 
Ujeździec Mały 4 3

8. Polonia 
Grabowno Wielkie 2 0

9. Piorun Koniowo 3 0

10. KS Postolin 4 0

Drużyna Orła Biedaszków Wielki po zwycię-
stwie 4:2 nad zespołem Polonii Grabowno 
Wielkie została liderem tabeli.

▶ Na trzebnickim orliku rozegrano m.in. mecze piłki nożnej i koszykówki. ▶ Były też mega gry m.in. chińczyk i twist.
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 Na takie wyjątkowe dni czekają 
wszystkie przedszkolaki. 20 wrze-
śnia podopieczni Przedszkola nr 2 

w Trzebnicy świętowali Ogólno-
polski Dzień Przedszkolaka pod 
hasłem „Na Dzikim Zachodzie”. 
 Tuż po śniadaniu ogród przed-
szkolny wypełnił się kowbojkami 

i kowbojami, którzy z uśmiechem 
wyruszyli na podbój „Dzikiego 
Zachodu”. Na wszystkich czeka-
ło mnóstwo atrakcji. Pierwsze 
zadanie polegało na odszukaniu 
złotych figur w sianie, następnie 
kowboje rywalizowali w przecią-
ganiu liny, po czym udali się na 
wyścigi. Tor przeszkód należało 
pokonać, jadąc na papierowym 
koniu. Oczywiście dzielne przed-
szkolaki wykazały się sprytem, 
odwagą i wytrwałością. Ostat-
nim punktem było „strzelanie do 
puszek”, i tu zręczność dzieci nie 
zawiodła. Wzajemny doping do-
dawał tylko motywacji i wparcia 
nawet w najtrudniejszych zada-
niach. Nie mogło zabraknąć słod-
kich niespodzianek i dyplomów 
dla wszystkich grup. Dzień był pe-
łen radości, która malowała się na 
twarzach wszystkich przedszko-
laków. Bo przecież „kiedy śmieje 
się dziecko - śmieje się cały świat”. 
Właśnie uśmiechu życzymy na-
szym przedszkolakom każdego 
dnia.                                               J.B.

 W ramach realizacji programu 
,,Sierżant Uśmiech” 21 września 
klasę I C odwiedziły funkcjo-
nariuszki Komendy Powiatowej 

Policji i Straży Miejskiej w Trzeb-
nicy oraz bajkopisarka Wiesława 
Kucięba. Podczas niezwykle waż-
nej prezentacji uczniowie poznali  
zasady prawidłowego poruszania 
się na drodze oraz zagrożeń, ja-
kie  wynikają z ich nie przestrze-

gania. Na zakończenie spotkania 
każdy uczeń otrzymał odblask na 
plecak oraz komiks z mini testem, 
sprawdzającym wiedzę na temat 
bezpiecznego poruszania się po 
drodze. W podziękowaniu za cie-
kawą prezentację uczniowie klasy 
I C zrewanżowali się  gościom pio-
senką „Światła drogowe”.

 Beata Wojda

 Dnia 21 września w klasie I C 
pani Ewelina Fąfara wraz z wycho-
wawcą klasy panią Beatą Wojdą 
przeprowadziły na zajęciach spor-
towych zabawy ruchowe z „Edu-
ballami”. O szczególnej wartości 
zajęć wychowania fizycznego z wy-
korzystaniem „Eduballi” decydu-
je możliwość ich oddziaływania 

jednocześnie na sferę ruchową, 
emocjonalną, intelektualną i spo-
łeczną uczniów. Wykorzystanie 
piłek edukacyjnych w zajęciach 
ruchowych przyczynia się  przede 
wszystkim do rozwijania pamięci 
wzrokowej i słuchowej uczniów, 
spostrzegawczości oraz orienta-
cji w przestrzeni. Poprawiają one 
również relacje integracyjne gru-
py, wzmacniają poczucie warto-
ści oraz dają możliwość udziału 

w decyzjach grupowych. Podczas 
zajęć sportowych uczniowie klasy 
I C wykonali wiele ciekawych ćwi-
czeń. Wykorzystanie piłek eduka-
cyjnych na zajęciach sprawiło, iż 
uczniowie w interesujący sposób 
zrealizowali treści matematycz-
ne i polonistyczne przewidziane 
w programie szkolnym. Wspo-
mogło to ich proces uczenia się, 
przy jednoczesnym zaspokojeniu 
podstawowej potrzeby jaką jest 
ruch. Widocznym było, iż zajęcia 
z „Eduballami” sprawiły uczniom 
ogromną radość.

Beata Wojda, 
Ewelina Fąfara

 23 września sześciu uczniów 
z Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wiel-
kim pod opieką katechetki Iwony 
Mędryk wzięło udział w XI Piel-

grzymce Dużą Ścieżką św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy. Choć pogoda 
nie rozpieszczała, uczestnicy pod-
jęli trud wędrówki. Trasa została 
skrócona, uczniowie dotarli tylko 
do czterech spośród siedmiu ka-

mieni symbolizujących cnoty św. 
Jadwigi. Na zakończenie na trzeb-
nickiej wyspie wszyscy pielgrzymi 
otrzymali poczęstunek oraz certy-
fikaty uczestnictwa w pielgrzymce.
  Dziękuję wszystkim uczestni-
kom za wspólne pielgrzymowanie.   

Iwona Mędryk

 W ramach działań prewen-
cyjnych skierowanych do naj-
młodszych uczestników ruchu 
drogowego przedszkolaków w Ze-
spole Szkół w Ujeźdźcu Wielkim 
odwiedzili policjanci z Komendy 

Powiatowej Policji w Trzebnicy. 
Aspirant sztabowy Piotr Dwojak, 
młodszy aspirant Grzegorz Zając  
i młodszy aspirant Grzegorz Kar-
piński przypomnieli dzieciom za-
sady bezpiecznego poruszania się 
po drodze. Wyjątkowym gościem 
spotkania był Komisarz Lew. 
Przedszkolaki bardzo ucieszyły 

się, kiedy go zobaczyły. Odważnie 
witały się z policyjną maskotką  
i pozowały do zdjęć. Po spotkaniu 
w sali przedszkolaki z policjantami 
obserwowały ruch drogowy i ćwi-
czyły bezpieczne przechodzenie 
przez jezdnię na przejściu dla pie-
szych znajdującym się przed szko-
łą.
 

Beata Wyszyńska-Borys

ZS Ujeździec Wielki

ZS Ujeździec Wielki

SP 3

SP 3

Przedszkole nr 2

Pierwszaki w akademii Puchatka

XI Pielgrzymka Dużą Ścieżką św. Jadwigi Śląskiej

Sierżant Uśmiech” w klasie I C

„Eduballe” na zajęciach sportowych

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA Jubileusz 50- lecia 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy

Szanowni Państwo!
Drodzy Absolwenci, Rodzice i Przyjaciele SP nr 3

Mamy zaszczyt poinformować, że w roku szkolnym 
2019/ 2020 Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy będzie 

obchodzić jubileusz 50-lecia istnienia placówki. Z tej 
okazji zaplanowaliśmy wiele różnorodnych przedsięwzięć 

ukazujących historię i rozwój naszej szkoły. 
W bogatym programie planowanych działań znalazło się

m. in. wydanie okolicznościowej monografii i zorganizowanie 
wystawy ukazującej szkołę na przestrzeni lat. W związku z tym 

zwracamy się z uprzejmą prośbą do absolwentów i byłych  
pracowników  o przekazywanie pamiątek z czasów szkolnych 

tj. zdjęć, dokumentów, przedmiotów.  
Materiały można dostarczyć do sekretariatu szkoły lub poprzez 

przesłanie kopii na adres mailowy albo facebookowy. Zachęcamy 
też do napisania i przesłania nam wspomnień o szkole.

 
  tel: 71-312-08- 74

e-mail: sp3-strona@wp.pl  / facebook:  SP3 Trzebnica – 50 lat

sekretariat czynny:  pn - pt 8:00-15:00

Za wszelką pomoc i zaangażowanie składamy serdeczne 
podziękowania. Dyrekcja i Komitet Organizacyjny.

R E K L A M A

 – Z okazji Dnia Przedszkolaka 
na ręce pani wicedyrektor Kata-
rzyny Stępień wręczyłem dzieciom 
słodki upominek. Dzięki podjętej 
przeze mnie decyzji o reorganiza-

cji sieci szkół i przedszkoli mogły 
one w tym roku przyjąć wszyst-
kie dzieci 3-letnie, które teraz ba-
wią się i rozwijają w najlepszych 
warunkach. Dokładamy również 

wszelkich starań, aby w gminnych 
placówkach oświatowych stworzyć 
miejsca przyjazne i bezpieczne dla 
wszystkich dzieci, które są przy-
szłością naszej gminy. Dziękuję za 
tą miłą i niespodziewaną wizytę.
 W podziękowaniu za troskę, 
burmistrz otrzymał od przedszko-
laków miły upominek w postaci 
herbu gminy, który własnoręcznie 
wykonał Karol Zdrajkowski oraz 
oprawionego wiersza, który dzieci 
wyrecytowały podczas spotkania. 

[sh]

W piątek 22 września burmistrza Marka Długozimę 
w Urzędzie Miejskim odwiedziły dzieci z Przedszkola 
nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy. Tego bo-
wiem dnia przypadał Ogólnopolski Dzień Przedszko-
laka. Z tej okazji dzieci postanowiły podziękować bur-
mistrzowi za okazywaną im troskę. 

R E K L A M A

▶ Wspólne zdjęcie burmistrza wraz z przedszkolakami i nauczycielkami 
z Przedszkola nr 2.

▶ Przedszkolaki w podziękowaniu za wsparcie wrę -
czył y burmistrzowi Markowi Długozimie prezent – 
własnoręcznie w ykonany herb Gminy Trzebnica.

▶ Wiersz , k tór y dzieci w yrecy tował y podczas wizy ty 
w Urzędzie Miejskim.

▶ Prace wykonał
 Karol Zdrajkowski.
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 19 września uczniowie z klas I-III 
ze Szkoły Podstawowej w Kuźniczy-
sku pojechali na kolejną już wyciecz-
kę edukacyjną do „Domu drzewa” 
w Wałkowej. Współpraca z pracow-
nikami Nadleśnictwa Milicz rozpo-
częła się we wrześniu 2016 roku i od 
tamtego czasu cyklicznie organizo-
wane są wyjazdy z zakresu edukacji 
przyrodniczej.
 Tuż przed godziną dziewiątą 
dojechaliśmy do celu, gdzie bardzo 
serdecznie przywitała nas zaprzyjaź-
niona pani Magdalena Wieczorek. 
Następnie rozpoczęła się prelekcja 
na temat grzybów. Edukatorka przy-

bliżyła budowę grzyba, przedstawiła 
podział grzybów na jadalne, nieja-
dalne i trujące oraz udzieliła cen-
nych wskazówek, jak należy prawi-
dłowo zbierać „dary lasu”.
 Po prelekcji przyszedł czas na 
zajęcia praktyczne. Udaliśmy się 
do „Laboratorium Przyrody”, gdzie 
czekały na nas trzy zadania do wy-
konania. Pierwsze dwa sprawdzały 
umiejętność rozpoznawania grzy-
bów, a trzecie najprzyjemniejsze, 
polegało na wykonaniu grzybków 
z makaronu. Wielką przyjemność 
sprawiły uczniom również zajęcia 
w terenie. W pobliskim lesie, pani 
Magda podzieliła dzieci na dwie 
drużyny. Zadanie polegało na roz-
poznaniu grzybów i zastosowaniu 

zdobytej wiedzy w praktyce. „Dru-
żyna grzybiarzy” zbierała ukryte 
w lesie tablice z grzybami jadalnymi, 
a „drużyna ślimaczków” z niejadal-
nymi i trującymi.

Ostatnim punktem naszej wycieczki 
było wspólne podsumowanie wiado-
mości przy ognisku i podziękowanie 
pani prowadzącej za fantastyczne 
warsztaty.

Pani Magdalenie Wieczorek oraz 
Nadleśniczemu z Nadleśnictwa Mi-
licz wyrazy podziękowania za owoc-
ną współpracę składa organizatorka 
wycieczki Magdalena Jucha-Bobela.

 Mnóstwo wrażeń czekało na 
uczniów z klasy IV B, którzy nie 
spodziewając się niczego,  przybyli 
na lekcję języka polskiego. Dzie-
ci z zaciekawieniem wysłuchały 
wstępu nawiązującego do tematu 

przewodniego lekcji. Potem równie 
chętnie podjęły działania, realizując 
założenia Międzynarodowego Dnia 
Kropki. Przy okazji została przy-
bliżona im sylwetka Petera H. Rey-
noldsa, autora książki pt. ,,Kropka” , 
który to zapoczątkował Międzyna-
rodowy Dzień Kropki, obchodzony 
na całym świecie 15 września jako 

święto kreatywności, talentu i od-
wagi w pokonywaniu trudności. Dla 
zainteresowanych książka właśnie 
ukazała się w Polsce.
 Uczniowie pilnie pracowali z tek-
stem, dokonywali korekty, uzupeł-
niając go brakującymi kropkami. 
Przypomnieli sobie rolę jaką pełni 
opisywany znak interpunkcyjny, 
a także konstruowali zasadne wnio-
ski potwierdzające konieczność ist-
nienia kropek. 

          I. Rudkiewicz 

 Dnia 15 października piątko-
we przedpołudnie, uczniowie klas 
VII Szkoły Podstawowej i klas II 
gimnazjum z Ujeźdźca Wielkiego 
spędzili w Hydropolis – centrum 
nauki i wiedzy o wodzie, gdzie 
poznawali jego tajemnice i ogrom-
ne możliwości. Jest to miejsce, 
w którym różnorodne technolo-
gie multimedialne, interaktywne 
instalacje, wierne repliki i modele 
oraz bogate w informacje ekrany 

dotykowe służą jednemu celowi: 
ukazaniu potęgi wody z różnych, 
fascynujących perspektyw.
 Młodzież uczestniczyła w zwie-
dzaniu wystawy oraz w interak-
tywnych warsztatach edukacyj-
nych, dzięki którym odkrywała 
związane z wodą zjawiska z po-
granicza biologii, geografii, fizyki 
i chemii - zarówno od strony teo-
retycznej, jak i praktycznej.
 Największą frajdą dla „młodych 
laborantów” było wykonywanie 
doświadczeń, tworząc np. „pastę 

słonia” czy „płyn Newtona”. Dzię-
ki tym doświadczeniom, dzieci 
mogły  badać właściwości wody 
w reakcjach z różnymi substan-
cjami chemicznymi poddanymi 
działaniu wysokiej temperatury. 
Kolejny raz potwierdza się zasada: 
najlepsza nauka poprzez praktykę.
 Warto dodać, że Hydropolis 
zostało otwarte w grudniu 2015 
roku. To jedyny taki obiekt w Pol-
sce i jeden z nielicznych na świecie. 
Wystawa znajduje się w zabytko-
wym, XIX-wiecznym podziem-
nym zbiorniku wody czystej o po-
wierzchni 4000 m².
Zbiornik pełnił swą pierwotną 
funkcję do 2011 roku, kiedy to 

został wyłączony z użytku. Po 
przeprowadzeniu niezbędnych 
remontów i rewitalizacji budowlę 
przekształcono w Centrum Edu-
kacji Ekologicznej Hydropolis. 

Obiekt znajduje się na liście zabyt-
ków.

                       Katarzyna Żebrowska
                    Adrianna Pieczykolan
                            Małgorzata Tarka

 Dnia 8 września 2017 roku od-
był się klasowy piknik w skateparku 
w Trzebnicy. Uczniowie przybyli na 
plac zabaw wraz z rodzicami, za-

opatrzeni w hulajnogi, rowery oraz 
rolki. Niektórzy nie mieli ochoty 
na sportowe wyczyny... a obserwa-
cję sportowych wyczynów innych.   
W ten sposób celebrowali czas wol-
ny. Piknik był sprzyjającą okazją do 

rozmów o naszej klasie i dalszych 
planach. Stał się także inspiracją do 
wykonania zdjęć klasowych w ple-
nerze. Bardzo dziękujemy wszyst-
kim rodzicom za przybycie i wspól-
ną zabawę. I czekamy na kolejne 
spotkania. Pozdrawiamy klasa I C 
z wychowawcą.

[bw]

SP 2

Ujeździec Wielki

SP 3

SP Kuźniczysko

Dzień kropki w klasie IV b

W otchłani wodnego świata

Spotkanie integracyjne klasy I C 

Wycieczka do „Domu drzewa”

DANUTA TYLUS

*        *        *
Idziesz boso po cierniach
po wodę życia
na nieśmiertelność

wiara czyni cuda
na skrzydłach
wzlecisz do słońca...

do wolności mimo wszystko
ocalisz marzenia
ocalisz przyszłość
pożegnasz przeszłość
zostawisz cierpienia

Dziś prezentujemy 
utwór Danuty Tylus, 

aktywnej uczestniczki 
warsztatów literackich 
UTW „Tęcza”. Z satys-

fakcją obserwujemy 
duże postępy Autor-

ki w sztuce pisania 
wierszy. Niosą one 

refl eksje nad życiem, 
powołaniem człowie-

ka. Autorka często 
powraca do czasów 

swojego dzieciństwa 
czerpiąc z nich istotne 

inspiracje.

Rubryka redagowana 
przez Stefana Jurkow-

skiego i Annę Marię 
Musz. Osoby zaintereso-
wane literaturą, a także 

pisaniem i publikowa-
niem własnych utworów 
zapraszamy od nowego 

sezonu na Warsztaty 
literackie do Gminnego 

Centrum Kultury. 

okienko 
z wierszem

 Szkoła w Ujeźdźcu Wielkim 
przystąpiła do realizacji projektu 
edukacyjnego o charakterze spo-
łecznym, którego beneficjentami 
są uczniowie klas I. Powstał on 

przy współpracy Biura Prewencji 
i Ruchu Drogowego, a patronatem 
honorowym objęła go Komen-
da Główna Policji oraz Kuratoria 
Oświaty. Pani Beata Kowalska 
oraz pani Marzena Nasiłowska 
we wrześniu oraz w październiku 
realizują cykl zajęć związanych 

z bezpieczeństwem, zasadami 
udzielania pierwszej pomocy oraz 
zagrożeniami wynikającymi z ko-
rzystania z Internetu. W drugiej 
połowie listopada odbędzie się 
Ogólnopolski Test Wiedzy o Bez-
pieczeństwie sprawdzający zdoby-
te przez pierwszoklasistów umie-
jętności.

Beata Kowalska

ZS Ujeździec Wielki

Pierwszaki w akademii Puchatka

FESTYN 
ŚREDNIOWIECZNY

Gmina Trzebnica jest otwarta na inicjatywy swoich 
mieszkańców! Kolejnym tego przykładem jest udział 

Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy 
w projekcie dofinansowanym ze środków Narodowego 

Centrum Kultury w ramach programu 

DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2017 

Jego celem jest inicjowanie działań mających służyć 
wzmocnieniu relacji domów kultury z mieszkańcami. 

7 października 2017  sobota 

odbędzie się I Festyn Średniowieczny pod nazwą 
„STRZYGA” realizowany z inicjatywy lokalnej 
mieszkańców Gminy Trzebnica. W programie 

liczne występy artystyczne, gawędy, gra terenowa 
z szukaniem amuletu, liczne pokazy i konkursy 

z nagrodami. Wydarzenie odbędzie się w amfiteatrze 
między stawami oraz na wyspie.

ZAPRASZAMY

KULTURA
---GCKiS ul. Prusicka 12    tel. 71 312 09 47
---pon. – pt. 7:30-15:30

WYSTAWY
wrzesień – listopad / NAUKA I SZTUKA / Wystawa prac studyjnych 

Pracowni Technik Malarskich Rysunkowych oraz Działań Innowa-
cyjnych / prowadzący dr hab. Jacek Jarczewski prof. ASP/ Galeria 
Poddasze

do 20 października / MÓJ ŚWIAT / malarstwo / dzieci z Pracownia Ma-
larstwa GCKiS / S. im. Feliksa Mułki i S. Kameralna

do 20 października / HIGH KEY LOW KEY / fotografia / młodzież z Pra-
cowni Fotograficznej GCKiS / Galeria Parter

WYDARZENIA KULTURALNE:
PROJEKT CYTRYNA. Wyciśnij soki z kultury:
16 września – 4 listopada/ 16:00-18:00 / MAŁA GALERIA

U KASI – weekendowe spotkania ze sztalugą /  Rynek / więcej 
na gckis.trze bnica.pl

w każdy czwartek od 21 września do 9 listopada /Trzebnicki Wachlarz 
Flamenco – warsztaty tańca flamenco / więcej inf. joanna.sztyma@
wp.pl i na stronach

Od 29 września / HISTORYzuj się. Integracja międzypokoleniowa. / wię-
cej na plakatach i gckis.trzebnica.pl

7 października / Strzyga – festyn średniowieczny / amfiteatr między sta-
wami

ARTKawiarnia  Miejsce dla Ciebie! 
--- GCKiS ul. Prusicka 12
--- pon. - czw. 12:00 – 20:00 /  pt. – niedz. 12:00 – 22:00

organizujemy urodziny dl a dzieci 
Szczegóły: 724-574-580

KINO POLONIA 3D
--- GCKiS ul. Prusicka 12   tel. 71 713 12 43 / 71 713 09 47
--- Kasy Kina / pt.– wt. od 14:00 - zamykamy 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu

CENNIK - bilet normalny 18 zł / ulgowy 14 zł / Rodzina 3+ 50% zniż-
ki / Karta Dużej Rodziny - b. normalny 14zł / b. ulgowy 9 zł / więcej
na stronie
REPERTUAR – bieżący tydzień na plakacie / kolejny na stronie
gckis.trzebnica.pl
każda sobota / 12:00 / Kino Juniora / wstęp wolny
tanie wtorki / bilety norm. 14 zł, ulg. 9 zł
DKF / 4 października / 18:00 / „Sami Swoi”  gość specjalny: reżyser Sylwe-

ster Chęciński /S. Widowiskowa
12 października / 18:00 / Babski Wieczór / S. Widowiskowa / bilety 25zł/

os / zapisy 71312-12-43
13 października / Śmiechokalipsa / 10 lecie kabaretu Nowaki  / S. Wido-

wiskowa

PREMIERY! 

Od 29 września / Botoks
Od 6 października / MY LITTLE PONY

SPORT
---  Hala Sportowa   ul. Kościelna 9    tel. 71 312 11 71 / pon. – pt. 7:30 – 15:30

WYDARZENIA SPORTOWE

22 października /  Leśne Przedbiegi
GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH: 
Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA i bieżnia dla biegaczy na Stadionie 
poniedziałek – piątek / 8.00-21.00, sobota / 13:00-20:00, niedziela / nieczyn-
ny poza godzinami meczy 
Kompleks Boisk Orlik ul. Oleśnicka
poniedziałek - piątek / 13:30-21:30, sobota – niedziela / 13:00-20:00

BIBLIOTEKA
--- Rynek Ratusz, parter, tel. 669 767 871  /  pon. 10:00 – 17:00  /  wt.  9:00 – 16:00  

/ śr. nieczynne  - prace wewnętrzne /  czw. 11:00 – 18:00  /  pt.  9:00 – 16:00

każdy czwartek / 16:30 / W 80 pomysłów dookoła biblioteki 
ostatni czwartek miesiąca / 16:30 / Klub Miłosników Origami
4 października / Spotkanie autoskie z pisarką Magdaleną Knedler / Art 

Kawiarnia

PA Ź D Z I E R N I K
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ROZWIĄZANIE  Z NUMERU   15 (122)

NAGRODĘ za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:  

Agnieszka Pietrzak
H A S Ł O :  ROBERT LEWANDOWSKI

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 16 (123)

R E K L A M A
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TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO TV TRWAM 

TV6TTVStopklatka 

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.35 Komisariat - serial
 9.05 Weterynarze z sercem - /19/
 9.35 Nienasyceni - magazyn
 10.10 Północ - Południe, Księga I (1) 

- serial kostiumowy
 11.05 Dr Quinn - seria V (25) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Agropogoda - magazyn
 12.35 To się opłaca
 12.55 Gwadalkiwir. Wielka rzeka 

Hiszpanii, Austria
 14.00 Elif (104) - serial
 14.55 Muzeum Polskiej Piosenki
 15.10 Obserwator 
 15.45 Wiadomości
 15.55 Pogoda
 16.05 Serial fabularny
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 18.00 Klan (3173) - telenowela
 18.30 Rodzina wie lepiej - teleturniej
 18.55 Komisariat - serial
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Biało czerwoni kroniki
 20.10 Pogoda
 20.25 Riviera (6) - serial
 21.20 American Crime Story - Sprawa 

O. J. Simpsona (6) - serial
 22.25 El Principe - dzielnica zła (40) 

- serial
 23.20 Skazani na Shawshank - dra-

mat, USA, reż. Frank Darabont, 
wyk. Tim Robbins, Morgan 
Freeman, Bob Gunton

 1.50 Dom (14) - Ta mała wioloncze-
listka - serial

 3.30 Notacje - Zdzisław Skwara. 
Z Warszawy do jenieckiego 
obozu - cykl dok.

 3.40 Zakończenie dnia

8.00 Dziennik fi lozofa - 22 8.10 Wyda-
rzenie aktualne 8.40 Informacje kultural-
ne 9.00 Życie za życie. Maksymilian Kolbe 
- dramat  11.00 Lalka - serial 12.30 War-
szawa - fi lm obyczajowy 14.35 Okno za-
bite deskami - fi lm TVP 15.20 Tygodnik 
Kulturalny 16.15 Życie za życie. Maksymi-
lian Kolbe - dramat  18.00 Studio Kultura 
- Rozmowy 18.20 Mapa polskiego doku-
ment 20.00 Informacje kulturalne 20.20 
Miesiąc z Andrzejem Sewerynem - Dzien-
nik czeczeński Poliny Zerebcowej - spek-
takl teatralny 21.55 Dezerterzy - rozmo-
wa 22.30 Dziennik fi lozofa - 22 - felieton 
22.40 Lekkie obyczaje - Duża ryba - Film 
fantasy 0.55 Antychryst - fi lm kr.metr. 

7.00 Magazyn Trans World Sport 8.10 Pił-
ka nożna Liga czeska 9.10 Piłka nożna Liga 
czeska 10.20 Piłka nożna Nice 1. liga 12.30 
Magazyn ATP World Tour Uncovered 13.00 
Polsat Sport News fl ash 13.07 Mistrzostwa 
Europy kobiet w siatkówce: fi nał 14.07 Mi-
strzostwa Europy kobiet w siatkówce: fi -
nał 15.00 Polsat Sport News fl ash 15.07 
Tenis ATP 500 Rakuten Japan Open Tennis 
Championships Tokyo  16.07 Tenis ATP 500 
Rakuten Japan Open Tennis Champion-
ships Tokyo 17.00 Polsat Sport News fl a-
sh 17.07 Magazyn 1. ligi 19.00 Polsat Sport 
News fl ash 19.07 Magazyn Cafe Futbol 
21.00 Tenis ATP 500 China Open 23.00 Pił-
ka nożna Liga holenderska: SC Heernveen 
- Ajax Amsterdam 1.10 MMA KSW 

6.30 Tenis ziemny - Turniej WTA - Pekin 
8.30 Tenis ziemny - Turniej WTA - Pekin. 2 
runda 3 10.30 Tenis ziemny - Turniej WTA 
- Pekin. 2 runda 4 12.30 Piłka ręczna ko-
biet - eliminacje ME 2018. Słowacja - Pol-
ska 13.30 Tenis ziemny - Turniej WTA - Pe-
kin. 2 runda 5 15.30 Pełnosprawni 16.00 
4 - 4 - 2 16.25 4 - 4 - 2 16.55 Wioślar-
stwo - MŚ. Sarasota - podsumowanie 
17.55 Zapasy - Krajowa Liga Zapaśnicza 
. WKS Grunwald Poznań - AKS Piotrków 
Trybunalski 20.05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin. 2 runda 4 21.05 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA - Pekin. 2 runda 5 22.30 
Sportowy Wieczór 23.00 Zapasy - Krajo-
wa Liga Zapaśnicza . WKS Grunwald Po-
znań - AKS Piotrków Trybunalski 

8.30 Snooker. European Masters, Bel-
gia 10.30 Kolarstwo. Puchar Włoch 11.30 
Watts 12.30 Piłka nożna: Orlando City SC 
- Dallas 13.30 Piłka nożna. Major League 
Soccer MLS Highlights 14.00 Kolarstwo. 
Eurometropole, Belgia 15.00 Kolarstwo. 
Puchar Włoch 16.30 Skoki narciarskie. 
Letnia Grand Prix, Klingenthal, Niemcy HS 
140 17.30 Jeździectwo. Magazyn Horse 
Excellence 18.00 Piłka nożna. Major Le-
ague Soccer MLS Highlights 18.30 Żeglar-
stwo. Spîrit of Yachting 19.00 Snooker. Eu-
ropean Masters, Belgia 23.00 FIA WTCC. 
Na Półmetku Sezonu 23.15 Wyścigi sa-
mochodowe. Blancpain Endurance Series, 
Barcelona, Hiszpania 0.15 Superbike. MŚ, 
Magny - Cours, Francja

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje 
dnia 12.20 Filmowe Życiorysy 13.40 Ma-
ma Limma 14.00 Mojżesz - 10  przy-
kazań 14.55 Guadalupe - żywy obraz 
15.50 Ma się rozumieć 16.00 Informacje 
dnia 16.10 Jestem mamą 16.30 Chcę żyć 
16.50 Express Studencki 17.00 Życie mo-
nastyczne 17.20 Zambia - Kabwe 17.30 
Okiem kamery 18.00 Anioł Pański 18.05 
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedo-
kończone 19.25 Święty na każdy dzień 
19.30 Każdy maluch to potrafi  19.45 Mo-
dlitwa z telefonicznym udziałem dzie-
ci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasno-
górski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski 
Punkt Widzenia 22.00 Wołyń - nierozli-
czone ludobójstwo 23.15 Misericordia. 
Głos Boga 0.00 Programy powtórkowe 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny16.30 Panorama In-
fo 16.52 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 
Teleexpress Extra 17.32 Serwis Info 18.00 
Panorama 18.27 O co chodzi - magazyn 
publicystyczny 18.51 Flesz Info Wieczór 
19.00 To jest temat - magazyn 19.20 Ser-
wis Info 19.30 Wiadomości 19.57 Gość 
Wiadomości 20.12 Minęła 20ta 21.00 
Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz 
Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.50 
W tyle wizji 22.24 Flesz Info Wieczór 
22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wie-
czór 23.23 W akcji 23.55 Widziane z Pol-
ski - magazyn 0.10 Serwis Info 0.22 Pogo-
da 0.30 Nie da się ukryć - magazyn 0.58 
Flesz Info Wieczór 1.20 Minęła 20ta 

 6.05 Rodzinka.pl (149) - Nerwy 
w konserwy - serial

 6.40 Program ekumeniczny
 7.05 M jak miłość (134) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.00 Panorama
 11.20 Barwy szczęścia (1710) - serial 

obyczajowy
 11.55 Na dobre i na złe (462) - Dymi-

sja - serial
 12.55 Tysiąc i jedna noc (154) - serial 

obyczajowy, Turcja 
 13.50 Na sygnale (48) - Lewizna 

góry - serial fabularyzowany TVP
 14.30 Cuda z odzysku - urządź 

mieszkanie za darmo (5)
 15.30 M jak miłość (1317) - serial
 16.30 Koło fortuny (20) - teleturniej
 17.05 Nadzieja i miłość (23) - serial 

obyczajowy, Turcja 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.30 Barwy szczęścia (1710) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1711) - serial 

obyczajowy
 20.50 M jak miłość (1318) - serial
 21.40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
 23.00 Świat bez fi kcji - E - papierosy. 

Wybawienie czy zagrożenie? 
- fi lm dok. reż. Emma Hartherley

 0.05 Miasto skarbów (3) - serial kry-
minalny TVP

 0.55 Pierwsza randka
 2.00 Artyści (5) - serial
 3.00 Magazyn Ekspresu Reporterów
 4.00 E - papierosy. Wybawienie czy 

zagrożenie? - fi lm dok. 
 5.00 Zakończenie programu

 5.10 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.40 Mango - Telezakupy
 6.50 Kuchenne rewolucje
 7.50 Doradca smaku 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 19 + - serial
 13.30 Szpital - program obyczajowy
 14.30 Kuchenne rewolucje
 15.30 Szkoła - serial
 16.30 19 + - serial
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

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

 20.10 Doradca smaku 

 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.55 Milionerzy 
 21.30 Diagnoza - serial 
 22.30 Kuba Wojewódzki - talk show 
 23.30 Superwizjer - magazyn reporte-

rów 
 0.05 36,6 - magazyn medyczny 
  Drugi sezon programu prezentu-

jącego sprawdzone, skuteczne i 
pewne metody walki z chorobami. 
Zespół ekspertów oraz konsultan-
tów zapozna widzów z najnow-
szymi technologiami medycznymi, 
zdradzi też, jak do nich dotrzeć.

 1.05 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 2.05 Mroczne zagadki Los Angeles 

- serial 
 3.05 Uwaga! - program interwencyjny 
 3.30 Moc Magii 
 4.50 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 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.50 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Na ratunek 112
 17.00 Gliniarze
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 The Brain. Genialny Umysł

 21.40 Niezniszczalni - fi lm akcji, USA, 
2010, reż. Sylvester Stallone, wyk. 
Sylvester Stallone, Eric Roberts, 
Jet Li, Dolph Lundgren, Jason Sta-
tham, Bruce Willis 

  Doświadczony przez życie Barney 
Ross dowodzi grupą najemników 
specjalizujących się w misjach, któ-
rych inni nie mają odwagi podjąć. 
Oprócz niego w skład ekipy wcho-
dzą. niezrównany w walce nożem 
Lee Christmas, specjalista od 
wschodnich sztuk walki Yin Yang 
znawca broni Hale Caesar i ekspert 
od ładunków wybuchowych Toll 
Road. Po jednej z akcji od grupy 
zostaje odsunięty nieprzewidy-
walny, mający problemy z narkoty-
kami snajper Gunner Jensen 

 23.50 Dorwać byłą - komedia roman-
tyczna, USA, 2010

 2.25 Tajemnice losu

 6.00 Dragons’ Den - Jak zostać 
milionerem

 7.00 Przygody Kota w butach
 7.30 Pan Peabody i Sherman Show
 8.00 Przygody Kota w butach
 8.30 Pan Peabody i Sherman Show
 9.00 V.I.P.
 10.00 Esmeralda - telenowela obycza-

jowa
 11.00 Detektywi w akcji
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Detektywi w akcji
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Esmeralda - telenowela obycza-

jowa
 17.00 V.I.P.
 18.00 Policjantki i Policjanci
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kry-

minalny
 21.00 Rozjemca - fi lm akcji, Fran-

cja, Kanada, 1997, reż. Frederic 
Forestier, wyk. Dolph Lundgren, 
Michael Sarrazin 

 23.05 Trampolina
 0.05 Spadkobiercy VII
 1.05 9. miesiąc
 2.05 Interwencja
 2.25 Interwencja
 2.45 Magazyn Atleci Polsat Sport 

2017
 3.10 Trans World Sport 2017
 4.25 Cafe Futbol

 5.50 W - 11 Wydział Śledczy - pro-
gram kryminalny

 7.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.15 Chirurdzy III - serial
 9.10 Brzydula - serial obyczajowy
 9.45 Brzydula - 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 Chirurdzy III - serial
 16.55 Zaklinaczka duchów - serial
 17.55 Brzydula - serial obyczajowy
 18.30 Brzydula - serial obyczajowy
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Polowanie na „Czerwony 

Październik” - fi lm sensacyjny, 
USA 1990, reż. John McTiernan, 
wyk. Sean Connery, Alec Baldwin, 
Scott Glenn, Sam Neill, James Earl 
Jones, Joss Ackland, Richard Jor-
dan, Peter Firth, Tim Curry, Court-
ney B. Vance, Stellan Skarsgard, 
Jeff rey Jones, Timothy Carhart

 22.50 Zaginiony w akcji III - fi lm sen-
sacyjny, USA 1988, reż. Aaron 
Norris, wyk. Chuck Norris, Aki Ale-
ong, Roland Harrah III, Miki Kim

 1.00 Nie z tego świata - serial
 1.55 Moc Magii 
 4.05 Druga strona medalu - talk show
 5.15 Koniec programu

 6.00 To moje życie! - telenowela
 7.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 8.00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze 

- serial
 9.00 Napisała: Morderstwo - serial
 10.00 Napisała: Morderstwo - serial
 11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 12.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
 13.50 Zbuntowany anioł - telenowela
 15.45 Lekarze na start - serial
 16.25 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 17.20 Gwiazdy lombardu
 17.50 Gwiazdy lombardu
 18.20 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 19.25 Lekarze na start - serial
 20.00 Bez litości - fi lm akcji, USA, 

Kanada 2011, wyk. Meghan Ory, 
Sarah Lind, Steven Seagal, Warren 
Christie, William Stewart

 21.50 Wanted - Ścigani - fi lm akcji, 
USA 2008, reż. Timur Bekmam-
betov, wyk. Angelina Jolie, James 
McAvoy, Morgan Freeman, 
Terence Stamp

 0.05 Z Nation - serial
 1.05 Ale numer!
 1.35 Z archiwum policji
 2.05 Dyżur
 2.40 Biesiada na cztery pory roku
 4.25 Menu na miarę
 4.50 Z archiwum policji
 5.10 Twój Puls
 5.35 Menu na miarę

Wtorek, 3.10.2017

6.30 Na planie 7.00 Prywatna historia ki-
na 7.40 Złotopolscy - serial 8.50 Komisarz 
Rex - serial 9.50 Niania - serial 11.20 Ka-
tastrofy w  przestworzach - serial 13.20 
Pułapki umysłu - serial 13.55 Umrzesz ze 
śmiechu 15.20 Złotopolscy - serial 16.25 
Niania - serial 18.00 Katastrofy w  prze-
stworzach - serial 19.00 Komisarz Rex 
- serial 20.00 Awanturyści - komedia 
22.00 Twarda sztuka - komediodramat

14.35 Damy i wieśniaczki. 15.45 Express 
- informacje 16.05 Uwaga! 16.25 Idealna 
niania 17.10 DeFacto Extra 17.45 Express 
- informacje 18.05 10 zadań specjalnych 
Michela Morana 18.40 Kuchenne kosz-
mary Gordona Ramsaya 19.45 Express 
- informacje 20.05 Wojny magazynowe 
21.00 Królowe życia - serial 21.45 Express 
- informacje 22.00 Nauka jazdy 22.30 
Usterka 23.00 Dżentelmeni i wieśniacy 

6.00 Dekoratornia 7.00 Dom nie do po-
znania 8.00 Nieśmiertelny 9.00 Galileo 
10.00 Niegrzeczny pies 11.00 Rodzina za-
stępcza 12.00 Miodowe lata 13.00 Mio-
dowe lata 13.45 Na patrolu 14.15 Disco 
Polo Life 15.15 Czarodziejki 16.15 Strażnik 
Teksasu 17.15 Hawaje 5 - 0 18.15 Miodo-
we lata 19.00 Miodowe lata 20.00 Galileo 
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 
Jorku 23.00 Wysokie loty - komedia

8.35 Krakowscy Artyści dla Krakowa  9.05 
W labiryncie (86) - serial 9.40 Obóz Pła-
szów 10.40 Life - Życie, cz. 5. - serial 11.40 
Bitwa Pod Rząbcem - fi lm dok. 12.30 Ta-
jemnice Państwa Podziemnego , Broń 
cenna jak życie -13.35 Było, nie minęło 
14.15 Sensacje XX wieku 15.05 Encyklo-
pedia II wojny światowej 15.45 W poszu-
kiwaniu Wikingów (3) - serial 16.50 Kurier 
z Waszyngtonu, kurier z Warszawy 17.50 
Czas honoru (7) - serial 19.05 Kryptonim 
muzeum 19.30 Sensacje XX wieku 20.30 
Nowe Ateny (56) 21.20 Było, nie minęło 
- Komorowo w nowym blasku 21.50 Do-
rastanie (4) - 1975 - 1976 - serial 23.05 
Konwój. Bitwa o Atlantyk (2) - serial dok. 
0.15 Prymas, trzy lata z tysiąca - dramat 
2.05 Wojciech Cejrowski - boso 2.40 Do-
rastanie (4) - 1975 - 1976 - serial 

TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO

TV6TTVStopklatka 

TV TRWAM 

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.40 Okrasa łamie przepisy 
 9.10 Rok w ogrodzie
 9.35 Rok w ogrodzie extra
 9.45 Łap Startup
 10.10 Korzenie. następne pokolenia 

(14) - serial
 11.05 Dr Quinn - seria V (24) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Agropogoda - magazyn
 12.40 Magazyn Rolniczy
 12.55 U wybrzeży Nowej Zelandii
 14.00 Elif (103) - serial
 14.55 Muzeum Polskiej Piosenki
 15.10 Obserwator 
 15.45 Wiadomości, Pogoda
 16.05 Serial fabularny
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 18.00 Klan (3172) - telenowela
 18.30 Rodzina wie lepiej - teleturniej
 18.55 Komisariat - serial
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.05 Biało czerwoni kroniki 
 20.09 Vienna Life Lang Team (6)
 20.25 Teatr Telewizji - Przerwanie 

działań wojennych - spektakl 
teatralny, reż. Juliusz Machulski, 
wyk. Piotr Fronczewski, Krzysz-
tof Stelmaszczyk, Jerzy Schejbal, 
Adam Woronowicz, Grzegorz 
Damięcki, Marek Kalita

 21.55 James Bond w Jedynce - W taj-
nej służbie Jej Królewskiej 
Mości - fi lm sensacyjny, Wielka 
Brytania, reż. Peter Hunt, wyk. 
Diana Rigg, Telly Savalas, George 
Lazenby

 0.20 Gol Ekstra - felieton
 0.50 Ride. Smak życia. - fi lm obycza-

jowy, USA, reż. Helen Hunt, wyk. 
Helen Hunt, Brenton Thwaites, 
Julie Dretzin, Luke Wilson

 2.35 Powiedz tak - komedia roman-
tyczna, USA, Niemcy

 4.20 Zakończenie dnia

8.00 Dziennik fi lozofa 8.10 Scena Kla-
syczna. Młody Chopin 9.05 Eurokultura  
9.35 Krótki dzień pracy - fi lm TVP 11.00 
Lalka - serial 12.35 Wichry Kołymy - dra-
mat  14.35 Trzynaste piętro - fi lm TVP 
15.20 Niedziela z… Teresą Budzisz - Krzy-
żanowską 16.15 Dzień czwarty - fi lm TVP 
17.40 Studio Kultura - Rozmowy 17.55 
Portrety - Sound City  20.00 Informa-
cje kulturalne 20.20 Lo i stało się. Zadu-
ma nad światem w sieci - fi lm dok. 22.05 
Którędy po sztukę - Krzysztof Wodiczko 
22.10 Videofan - Portrety. Krzysztof Wo-
diczko 22.25 Dziennik fi lozofa - 21 - felie-
ton 22.40 Rzym - komediodramat 0.45 
Informacje kulturalne 

7.00 Pro Bull Riding 2017 8.10 Piłka noż-
na Liga rosyjska: Lokomotiw - Dynamo 
9.10 Piłka nożna Liga rosyjska: Lokomotiw 
- Dynamo 10.20 Piłka nożna Liga holen-
derska: AZ Alkmaar - Feyenoord 11.20 Pił-
ka nożna Liga holenderska: AZ Alkmaar 
- Feyenoord 12.30 Reportaż Cracovia Tour 
13.00 Polsat Sport News fl ash 13.07 Piłka 
nożna Nice 1. liga 15.00 Polsat Sport News 
fl ash 15.07 Magazyn Cafe Futbol 17.00 
Polsat Sport News fl ash 17.07 Piłka noż-
na Liga rosyjska: Lokomotiw - Dynamo 
19.00 Polsat Sport News fl ash 19.07 Tenis 
ATP 500 China Open 21.00 Piłka nożna Li-
ga ukraińska 23.00 Piłka nożna Liga ho-
lenderska: AZ Alkmaar - Feyenoord 1.10 
Boks Polsat Boxing Night 

6.30 Tenis ziemny - Turniej WTA - Pe-
kin. 1 runda 1 7.30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin. 1 runda 1 8.30 Tenis ziemny 
- Turniej WTA - Pekin. 1 runda 2 9.30 Te-
nis ziemny - Turniej WTA - Pekin. 1 runda 2 
10.30 Tenis ziemny - Turniej WTA - Pekin. 1 
runda 3 12.30 Gwiazdy tenisa 13.00 Piłka 
ręczna kobiet - eliminacje ME 2018. Sło-
wacja - Polska 15.00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin. 2 runda 1 17.00 Dream Team 
17.30 Zwarcie 18.10 Piłka nożna - Liga Eu-
ropy - faza grupowa 20.15 4 - 4 - 2 20.40 
4 - 4 - 2 21.20 Tenis ziemny - Turniej WTA 
- Pekin. 1 runda 1 22.30 Sportowy wieczór 
23.05 Wioślarstwo - MŚ. Sarasota. dz. 3 
- Finały 0.50 Zakończenie dnia 

9.30 Superbike. MŚ, Magny - Cours 
10.30 Piłka nożna: Orlando City SC - Dal-
las 12.00 Igrzyska Olimpijskie: siatkówka, 
Rio 2016 13.00 Igrzyska Olimpijskie: re-
kordy olimpijskie 13.30 Igrzyska Olimpij-
skie: nowinki technologiczne 14.00 Igrzy-
ska Olimpijskie: nowinki technologiczne 
14.30 Igrzyska Olimpijskie: bohaterowie 
przyszłości 15.00 Igrzyska Olimpijskie 
15.30 Igrzyska Olimpijskie: najdziwniej-
sze momenty 16.00 Piłka nożna: Orlando 
City SC - Dallas 17.00 Kolarstwo. Puchar 
Włoch 18.00 Kolarstwo. Eurometropole, 
Belgia 19.00 Snooker. European Masters, 
Belgia 23.05 Piłka nożna. Major League 
Soccer 23.30 Piłka nożna: Orlando City SC 
- Dallas 1.00 Watts 1.15 Watts 

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Hildegarda z Bingen. Światło Boga 
13.20 Koncert życzeń 14.10 Trinity Go-
odheart 15.40 Niezwykłości przyrody No-
wej Zelandii - Prehistoryczny ptak kiwi 
15.50 Ma się rozumieć 16.00 Informacje 
dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 Syria 
16.50 Świadkowie 17.20 Święty na każdy 
dzień 17.25 Kartka z kalendarza - Powsta-
nie Warszawskie 17.30 Spotkanie Rodziny 
Radia Maryja w Sanktuarium Krwi Chry-
stusa w Poznaniu 19.45 Przygody Mon-
ster Trucków 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 23.30 Różaniec 
Święty - modlitwa Jana Pawła II 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny16.30 Panorama In-
fo 16.52 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 
Teleexpress Extra 17.32 Serwis Info 18.00 
Panorama 18.27 O co chodzi - magazyn 
publicystyczny 18.51 Flesz Info Wieczór 
19.00 To jest temat - magazyn 19.20 Ser-
wis Info 19.30 Wiadomości 19.57 Gość 
Wiadomości 20.12 Minęła 20ta 21.00 
Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz 
Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.49 
W tyle wizji 22.24 Flesz Info Wieczór 
22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wie-
czór 23.23 W akcji 23.55 Widziane z Pol-
ski - magazyn 0.10 Serwis Info 0.22 Pogo-
da 0.30 Nie da się ukryć - magazyn 0.58 
Flesz Info Wieczór 1.20 Minęła 20ta 

 7.05 M jak miłość (133) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.00 Panorama
 11.20 Barwy szczęścia (1709) - serial 

obyczajowy
 11.55 Na dobre i na złe (461) 

- Publicznie chory - serial
 12.55 Tysiąc i jedna noc (153) - serial 

obyczajowy, Turcja 
 13.55 Na sygnale (47) - Kubeł zimnej 

wody - serial fabularyzowany
 14.30 Pies - mój przyjaciel - fi lm dok. 
 15.30 O mnie się nie martw - s. VII (4) 

- serial komediowy
 16.30 Koło fortuny (19) - teleturniej
 17.05 Nadzieja i miłość (22) - serial 

obyczajowy, Turcja 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu  - teleturniej
 19.30 Barwy szczęścia (1709) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1710) - serial 

obyczajowy
 20.50 M jak miłość (1317) - serial
 21.40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Bake off  - Ale ciacho! 
 22.55 Bake off  - Ale przepis
 23.20 Czy świat oszalał? - Archiwum 

spisku. kto zestrzelił MH17? 
- cykl dok.

 0.20 Pod wspólnym niebem (3) 
Silvergold - serial komediowy

 0.55 Rodzinka.pl (213) - Jak myśmy 
się postarzeli - serial

 1.30 Stulatek, który wyskoczył 
przez okno i zniknął - komedia, 
Szwecja, reż. Felix Herngren, wyk. 
Robert Gustafsson, Iwar Wiklan-
der, Mia Skaringer, David Wiberg

 3.35 Archiwum spisku. kto zestrze-
lił MH17? - cykl dok. 

 4.30 Zakończenie programu

 5.15 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.40 Mango - Telezakupy
 6.50 Kobieta na krańcu świata 
 7.20 Kobieta na krańcu świata 
 7.50 Spotkanie ze smakiem 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Ukryta prawda - program oby-

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

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

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

 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.55 Milionerzy 
 21.30 Druga szansa - serial 
 22.30 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 23.35 300 - fi lm przygodowy, USA 

2006, reż. Zack Snyder, wyk. 
Gerard Butler, Lena Headey, 
Dominic West, David Wenham, 
Vincent Regan, Michael Fassben-
der, Rodrigo Santoro

 1.55 Co za tydzień - magazyn 
 2.25 The Following - serial
 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 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.50 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 Kingsman - tajne służby - fi lm 
akcji, Wielka Brytania, USA, 2014, 
reż. Matthew Vaughn, wyk. 
Michael Caine, Colin Firth, Samuel 
L. Jackson, Mark Strong 

  Kingsman to elitarna organizacja 
pozarządowa, zrzeszająca wybit-
nych tajnych agentów - dżen-
telmenów, którzy uważają się 
za współczesnych arturiańskich 
rycerzy. Kiedy podczas akcji ginie 
jeden z nich, pozostali mają za 
zadanie znaleźć jego godnego 
zastępcę. Harry Hart, zwany 
Galahadem, postanawia dać 
szansę Eggsy’emu, niepokornemu 
nastolatkowi z niższych sfer, 
który wpadł w tarapaty i trafi ł do 
aresztu. 

 23.00 Snajper 3 - fi lm akcji, USA, 2004
 1.00 Niezniszczalni - fi lm akcji, USA, 

2010, reż. Sylvester Stallone
 3.20 Tajemnice losu

 6.00 Dragons’ Den - Jak zostać 
milionerem

 7.00 Przygody Kota w butach
 7.30 Pan Peabody i Sherman Show
 8.00 Przygody Kota w butach
 8.30 Pan Peabody i Sherman Show
 9.00 V.I.P.
 10.00 Esmeralda - telenowela obycza-

jowa
 11.00 Detektywi w akcji
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Detektywi w akcji
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Esmeralda - telenowela obycza-

jowa
 17.00 V.I.P.
 18.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 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 STOP Drogówka
 1.00 9. miesiąc
 2.00 Interwencja
 2.20 Interwencja
 2.45 Cafe Futbol
 4.25 Magazyn Atleci Polsat Sport 

2017
 4.55 Trans World Sport 2017

 5.20 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.20 Szpital - program obyczajowy
 7.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.15 Dr House VIII - serial
 9.10 Brzydula - serial obyczajowy
 9.45 Brzydula - 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 Chirurdzy III - serial
 16.55 Zaklinaczka duchów - serial
 17.55 Brzydula - serial obyczajowy
 18.30 Brzydula - serial obyczajowy
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Bez mojej zgody - fi lm oby-

czajowy, USA 2009, reż. Nick 
Cassavetes, wyk. Cameron Diaz, 
Alec Baldwin, Abigail Breslin, 
Jason Patric, Thomas Dekker, Joan 
Cusack

 22.20 Lista klientów - serial
 23.20 Masters of Sex - serial
 0.35 Wielki Gatsby - fi lm obycza-

jowy, USA, Australia 2013, reż. Baz 
Luhrmann, wyk. Leonardo DiCa-
prio, Tobey Maguire, Carey Mul-
ligan, Joel Edgerton, Isla Fisher, 
Jason Clarke

 3.35 Moc Magii 
 5.45 Koniec programu

 6.00 To moje życie! - telenowela
 7.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 8.00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze 

- serial
 9.00 Napisała: Morderstwo - serial
 11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 12.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
 13.50 Zbuntowany anioł - telenowela
 15.45 Lekarze na start - serial
 16.25 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 17.20 Gwiazdy lombardu
 17.50 Gwiazdy lombardu
 18.20 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 19.25 Lekarze na start - serial
 20.00 Fujary na tropie - komedia, 

USA 2010, reż. Kevin Smith, wyk. 
Adam Brody, Bruce Willis, Cory 
Fernandez, Juan Hernández, Tracy 
Morgan

 22.10 Tożsamość Bourne’a - fi lm 
sensacyjny, USA 2002, reż. Doug 
Liman, wyk. Brian Cox, Chris 
Cooper, Clive Owen, Franka 
Potente, Julia Stiles, Matt Damon

 0.30 Bez litości - fi lm akcji, USA, 
Kanada 2011, wyk. Meghan Ory, 
Sarah Lind, Steven Seagal, Warren 
Christie, William Stewart

 2.35 Taki jest świat
 3.10 Ale numer!
 3.35 Biesiada na cztery pory roku
 4.30 Z archiwum policji
 4.50 Twój Puls

Poniedziałek, 2.10.2017

6.40 Na planie 7.00 Prywatna historia ki-
na 7.40 Złotopolscy - serial 8.50 Komisarz 
Rex - serial 9.50 Niania - serial 11.20 Ka-
tastrofy w  przestworzach - serial 13.20 
Pułapki umysłu - serial 13.55 Umrzesz ze 
śmiechu 15.20 Złotopolscy - serial 16.25 
Niania - serial 18.00 Katastrofy w  prze-
stworzach - serial 19.00 Komisarz Rex 
- serial 20.00 Bezprawie - dramat 22.50 
Rekin w Wenecji - horror 

14.35 Damy i wieśniaczki. Ukraina 15.45 
Express - informacje 16.05 Uwaga! 16.25 
Idealna niania 17.10 DeFacto Extra 17.45 
Express - informacje 18.05 Pogromcy 
brudu 18.40 Licytuj i niszcz 19.10 Nauka 
jazdy 19.45 Express - informacje 20.10 
Uwaga! po Uwadze 21.15 Świat bez fi kcji 
13 21.45 Express - informacje 22.00 Gog-
glebox. Przed Telewizorem 22.45 DeFacto 
23.45 Betlejewski. Prowokacje 

6.00 Dekoratornia 7.00 Dom nie do po-
znania 8.00 Nieśmiertelny 9.00 Galileo 
10.00 Najgroźniejsze zwierzęta świata 
11.00 Rodzina zastępcza 12.05 Miodowe 
lata 13.45 Na patrolu 14.15 Disco Polo Li-
fe 15.15 Czarodziejki 16.15 Strażnik Tek-
sasu 17.15 Hawaje 5 - 0 18.15 Miodowe 
lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne 
zagadki Nowego Jorku 23.00 Braterstwo 
broni - dramat wojenny, Korea Płd

p
8.10 Wojciech Cejrowski - boso 8.45 Urok 
życia - Zbigniew Wodecki 9.10 W labiryn-
cie (85) - serial 9.45 Osso moje Osso, 
Polska 10.50 Dawne światy (5) - serial 
dok. 11.55 Pożegnanie z Marią - dramat 
13.30 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV 
(5) - magazyn 14.05 Sensacje XX wieku 
15.00 Encyklopedia II wojny światowej. 
15.40 Spór o historię - debata 16.25 Zie-
mia, planeta roślin (2) - cykl dok. 17.20 
Ex Libris 17.45 Czas honoru (6)  - serial 
18.35 Powstanie Warszawskie dzień po 
dniu (63)  18.50 Flesz historii (358) 19.15 
Sensacje XX wieku 20.10 Było, nie minę-
ło 20.45 W poszukiwaniu Wikingów (3) 
- serial dok. 21.50 Dorastanie (3) - serial 
23.05 Tajemnice Państwa Podziemnego 
- Piekło kanałów, Broń cenna jak życie 
- cykl dok. 

TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO TV TRWAM 

TV6TTVStopklatka 

 4.25 Galeria (76) - serial
 4.50 Klan (3169 - 3171) - telenowela
 6.10 Słownik polsko@polski 
 6.35 Pełnosprawni (222) - magazyn 

dla niepełnosprawnych
 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 8.00 Tydzień
 8.40 Ziarno - Ziarnowa anielarnia 
 9.50 Biblia - Jezus, cz. 1 - serial
 10.40 Zakochaj się w Polsce (44) 

Wielki Gościniec Litewski 
 11.10 Weterynarze z sercem
 11.40 Sekrety mnichów - Wolność 
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański, Watykan
 12.15 Między ziemią a niebem
 13.05 BBC w Jedynce - Atlantyk. 

Góry wyrastające z głębin 
 14.05 Ranczo (130) - Cuda, cuda 

ogłaszają - serial
 15.05 Festiwal Niepokorni Niezłomni 

Wyklęci 2017. Gala zamknięcia
 16.10 Jaka to melodia?
 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.25 Program rozrywkowy
 17.50 Koncert Krajowych Eliminacji 

Eurowizji Junior 2017
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.10 Pogoda
 20.15 Dziewczyny ze Lwowa (17) 

- Koncert - serial
 21.10 Rolnik szuka żony seria IV (4) 

- reality show
 22.10 Zakochana Jedynka - Ride. 

Smak życia. - fi lm obyczajowy, 
USA, reż. Helen Hunt, wyk. Helen 
Hunt, Brenton Thwaites, Julie 
Dretzin, Luke Wilson

 23.50 Książę Persji. Piaski czasu - fi lm 
przygodowy, USA, reż. Mike 
Newell, wyk. Jake Gyllenhaal, 
Gemma Arterton, Ben Kingsley, 
Alfred Molina

 1.50 Jaka to melodia?
 2.35 Biblia - Jezus, cz. 1 - serial
 3.25 Zakończenie dnia

8.00 Detektywi na wakacjach - serial 
8.45 Pierścień i Róża - serial 9.25 Histo-
ria muzyki - Romantyzm 10.25 Scena 
Klasyczna. Młody Chopin - koncert 11.15 
Trzeci punkt widzenia 11.50 Vistuliada 
12.25 Mała sprawa - fi lm TVP 13.20 Te-
stament - dokument 14.15 Chuligan Li-
teracki 14.50 Dwaj Foskariusze - opera 
17.00 Pomniki Historii - Tarnowskie Góry 
17.15 Niedziela z… Teresą Budzisz - Krzy-
żanowską - Z biegiem lat, z biegiem dni 
- Kraków 1898 - serial 19.45 Niedziela z… 
Teresą Budzisz - Krzyżanowską - Goni-
twa - fi lm TVP 21.15 Yuma - fi lm obycza-
jowy  23.10 Scena altenatywna - Koncert 
23.40 Trzeci punkt widzenia 

7.00 Magazyn Trans World Sport 8.10 
Piłka nożna Puchar Polski: Chojniczanka 
Chojnice - BrukBet 10.20 Koszykówka 
Superpuchar: Anwil Włocławek - Stelmet 
BC Zielona Góra 12.30 Magazyn kolarski 
13.00 Polsat Sport News fl ash 13.07 Piłka 
nożna Puchar Polski: Chrobry - Piast 15.00 
Polsat Sport News fl ash 15.07 Magazyn 
clip 15.30 Piłka nożna Liga rosyjska: Loko-
motiw - Dynamo 17.00 Polsat Sport News 
fl ash 17.07 Piłka nożna Liga holenderska: 
PSV Eindhoven - Willem II 19.00 Polsat 
Sport News fl ash 19.07 Piłka nożna Liga 
holenderska: SC Heernveen - Ajax Am-
sterdam 21.00 Mistrzostwa Europy ko-
biet w siatkówce: mecz o 3. miejsce 23.00 
Mistrzostwa Europy kobiet w siatkówce

7.45 Judo - Grand Prix Chorwacji 8.50 
Piłka nożna - Barca TV 10.00 Piłka noż-
na - Barca TV 11.25 Piłka nożna - Barca 
TV 12.00 Pływanie - PŚ, Hongkong - dz. 
2 13.00 Pływanie - PŚ, Hongkong - dz. 
2 14.05 triathlon - Ironman 15.10 Piłka 
ręczna kobiet - eliminacje ME 2018. za-
powiedź meczu 15.50 Piłka ręczna kobiet 
- eliminacje ME 2018. Słowacja - Polska  
16.50 Piłka ręczna kobiet - eliminacje ME 
2018. Słowacja - Polska 18.05 Wioślar-
stwo - MŚ. Sarasota. dz. 3 - Finały 20.00 
Kajakarstwo górskie - MŚ. Pau - Podsu-
mowanie 21.00 Judo - Grand Prix Chor-
wacji 22.00 Sportowa niedziela 22.40 
Piłka ręczna kobiet - eliminacje ME 2018. 
Słowacja - Polska 0.25 Zakończenie dnia 

8.30 Piłka nożna: Orlando City SC - Dal-
las 10.00 Kolarstwo. Puchar Włoch 11.00 
Superbike. MŚ, Magny - Cours 14.00 Sko-
ki narciarskie. Letnia Grand Prix, Hinzen-
bach 15.45 Kolarstwo. Eurometropole, 
Belgia 17.30 Superbike. MŚ, Magny - Co-
urs, Francja Wyścig 2. 18.00 Skoki narciar-
skie. Letnia Grand Prix, Hinzenbach 19.00 
Piłka nożna: Philadelphia Union - Seattle 
Sounders 21.00 Kolarstwo. Eurometro-
pole, Belgia 22.00 Skoki narciarskie. Let-
nia Grand Prix, Hinzenbach 23.15 Super-
bike. MŚ, Magny - Cours, Francja Wyścig 
2. 0.00 Kolarstwo. Eurometropole, Belgia 
1.30 Superbike. MŚ, Magny - Cours, Fran-
cja Wyścig 1. 2.15 Superbike. MŚ, Magny 
- Cours

9.30 Teresa. Historia świętej Teresy z Lisie-
ux 10.55 Kruszynka 11.30 Olkusz - Kon-
sekracja Kościoła 14.05 Przegląd Ka-
tolickiego Tygodnika „Niedziela” 14.10 
W rytmach Kryniczanki - Melodie Świa-
ta 15.10 Edward Stachura z tego świata 
16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert ży-
czeń 17.00 Tam, gdzie Bóg płacze 17.30 
Okiem kamery 17.55 Kartka z  kalenda-
rza - Powstanie Warszawskie 18.00 Anioł 
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Roz-
mowy niedokończone 19.25 Retrospek-
cja 19.30 Brat Ogień 20.00 Informacje 
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczy-
zna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Infor-
macje dnia 21.40 Cuda Jezusa 22.30 Va-
tican Magazine 23.00 Jak my to widzimy 
- z daleka widać lepiej 23.30 Generał John 
Roth 0.00 Programy powtórkowe 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Panorama In-
fo 16.50 Pogoda 16.53 Serwis sportowy 
17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 
17.32 Serwis Info weekend 18.00 Pano-
rama 18.30 Prawdę mówiąc - magazyn 
19.00 Serwis Info weekend 19.30 Wia-
domości 19.57 Gość Wiadomości 20.12 
Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć - ma-
gazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.40 Stu-
dio LOTTO 21.49 Bez retuszu - magazyn 
23.00 INFO Wieczór 23.30 Magazyn 
śledczy 0.00 Serwis Info weekend 0.15 
Nie da się ukryć - magazyn 0.43 Flesz In-
fo Wieczór 1.00 Minęła 20ta 2.00 Wia-
domości 2.27 Gość Wiadomości 2.55 Te-
leexpress 3.10 Teleexpress Extra

 6.35 M jak miłość (1316) - serial
 7.35 Barwy szczęścia (1705 - 1709) 

- serial obyczajowy
 10.15 Ostoja (175) - magazyn
 10.50 Rodzinne oglądanie - 300 

milionów lat - Wielka kolizja 
 11.55 Makłowicz w podróży 

- Morawy - W stronę Śląska 
 12.35 Bake off  - Ale ciacho! 
 13.35 Bake off  - Ale przepis
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Koło fortuny (18) - teleturniej
 15.20 Na dobre i na złe (679) Dobry 

interes - serial
 16.20 The Voice of Poland - Przesłu-

chania w ciemno - widowisko
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Pod wspólnym niebem (3) 

Silvergold - serial komediowy
 19.25 Lajk!
 20.05 Igrzyska śmierci. Kosogłos, cz.  I 
   - fi lm akcji, USA, reż. Francis 

Lawrence, wyk. Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, 
Woody Harrelson, Philip Seymour 
Hoff man, Donald Sutherland

 22.20 Kino bez granic - Stulatek, 
który wyskoczył przez okno 
i zniknął - komedia, Szwecja, 
reż. Felix Herngren, wyk. Robert 
Gustafsson, Iwar Wiklander, Mia 
Skaringer, David Wiberg

 0.25 Bejbi blues - fi lm obyczajowy, 
reż. Katarzyna Rosłaniec, wyk. 
Magdalena Berus, Klaudia Bułka, 
Nikodem Rozbicki, Michał Trze-
ciakowski, Renata Dancewicz, 
Magdalena Boczarska, Kata-
rzyna Figura, Jan Frycz, Mateusz 
Kościukiewicz, Danuta Stenka

 2.15 Bandyta - dramat, Polska, Wielka 
Brytania, Francja, Niemcy, reż. 
Maciej Dejczer, wyk. Til Schwe-
iger, Polly Walker, John Hurt, Pete 
Postlethwaite, Ida Jabłońska, Bar-
tek Pieniążek, Wojciech Brzeziń-
ski, Witold Wieliński, Rafał Walen-
tynowicz, Jolanta Lothe

 5.25 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.45 Mango - Telezakupy
 7.55 Nowa Maja w ogrodzie 

- magazyn ogrodniczy 
 8.25 Akademia ogrodnika - maga-

zyn ogrodniczy 
 8.30 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Kobieta na krańcu świata 
 11.35 Co za tydzień - magazyn 
 12.10 Diagnoza - serial 
 13.10 Druga szansa - serial 
 14.10 Mam talent 
 15.50 Shrek Forever - komedia, USA 

2010, reż. Mike Mitchell, wyk. 
Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie 
Murphy, Antonio Banderas, Julie 
Andrews, John Cleese 

 17.50 Spotkanie ze smakiem 
 18.00 Drzewo marzeń 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.00 MasterChef - program rozryw-

kowy 

 21.35 300 - fi lm przygodowy, USA 
2006, reż. Zack Snyder, wyk. 
Gerard Butler, Lena Headey, 
Dominic West, David Wenham, 
Vincent Regan, Michael Fassben-
der, Rodrigo Santoro

 23.55 Kac Vegas w Bangkoku 
- komedia, USA 2011, reż. Todd 
Philips, wyk. Bradley Cooper, Ed 
Helms, Zach Galifi anakis, Justin 
Bartha, Ken Jeong, Paul Giamatti, 
Mike Tyson

 2.10 Uwaga! - program interwencyjny 
 2.30 Moc Magii 
 3.40 Nic straconego

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.35 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata
 8.05 Scooby Doo i Brygada Detek-

tywów
 8.35 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata
 9.10 Dawno, dawno temu w Idolu 

- fi lm anim., USA, 2004
 9.25 Bystry Bill - fi lm anim.
 11.10 Rycerze z Szanghaju - komedia 

przygodowa, USA, 2003
 13.50 Epoka lodowcowa 3: Era dino-

zaurów - fi lm anim., USA, 2009
 15.45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 17.50 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.00 W rytmie serca
 21.05 Kabaret na żywo 

 23.05 Konspiracja Echelon - fi lm akcji, 
USA, 2009, wyk. Edward Burns, 
Tamara Feldman, Jonathan Pryce, 
Ving Rhames, Shane West

  Max Peterson zajmuje się insta-
lowaniem komputerowych sys-
temów bezpieczeństwa. Podczas 
pobytu w Tajlandii otrzymuje 
tajemniczy podarunek - telefon, 
który wysyła wiadomości pozwa-
lające na wygrywanie w kasynie. 
Wkrótce okazuje się, że Max stał 
się celem szefa kasyna i agentów 
CIA. Kto wysyła wiadomości? 
Gdzie leży źródło spisku? 

 1.20 Kingsman - tajne służby - fi lm 
akcji, Wielka Brytania, USA, 2014

 4.15 Tajemnice losu

 6.00 Niesamowite rekordy
 6.40 Turbo Fast
 7.10 Pan Peabody i Sherman Show
 7.40 Przygody Kota w butach
 8.10 Pan Peabody i Sherman Show
 8.40 Mulan - fi lm przygodowy, USA
 11.00 Galileo
 13.00 Asteriks i Osiedle bogów - fi lm 

anim., Belgia, Francja, 2014, reż. 
Alexandre Astier, Clichy Louis 
Obeliks: 

 14.50 Piłki z jajami - komedia, USA, 
2007, reż. Robert Ben Garant, 
wyk. Dan Fogler, George Lopez, 
Christopher Walken 

 16.45 Czarna błyskawica - fi lm sci - fi , 
Rosja, 2009, reż. Dmitriy Kiselev, 
Aleksandr Voytinskiy, wyk. Grigo-
riy Dobrygin, Viktor Verzhbitskiy, 
Ekaterina Vilkova 

 19.00 Galileo
 20.00 Skazany na piekło - film akcji, 

USA, 2003, reż. Rodrigo Lam, 
wyk. Lloyd Battista, Jean - Claude 
Van Damme 

 22.00 Mecenas Lena Barska
 23.00 Prima aprilis - horror, USA, 

2008, reż. Mitchell Altieri, Phil 
Flores, wyk. Taylor Cole, Josh Hen-
derson, Scout Taylor - Compton, 
Jennifer Siebel Newsom 

 1.00 STOP Drogówka
 2.00 9. miesiąc
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów

 4.45 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.45 Mango - Telezakupy
 8.50 Dwóch i pół - serial
 9.20 Dr House VIII - serial
 10.15 Wojny magazynowe Teksas 
 10.50 Property Brothers 
 11.50 Property Brothers 
 12.50 Brzydula - serial obyczajowy
 13.25 Brzydula - serial obyczajowy
 15.05 Zielone berety - fi lm wojenny, 

USA 1968, reż. John Wayne, Ray 
Kellogg, wyk. John Wayne, David 
Janssen, Jim Hutton, Aldo Ray, 
Raymond St Jacques, Jack Soo

 18.10 Tysiąc słów - komedia, USA 
2012, reż. Brian Robbins, wyk. 
Eddie Murphy, Kerry Washington, 
Emanuel Ragsdale, Cliff  Curtis

 20.00 Surogaci - fi lm s-f, USA 2009, 
reż. Jonathan Moslow, wyk. 
Bruce Willis, Radha Mitchell, 
Rosamund Pike, James Cromwell, 
Ving Rhames

 21.50 Zabójcza broń - serial
 22.50 Historia przemocy - fi lm sen-

sacyjny, USA, Niemcy 2005, reż. 
David Cronenberg, wyk. Viggo 
Mortensen, Maria Bello, Ed Har-
ris, William Hurt, Ashton Holmes, 
Peter MacNeill, Stephen McHattie

 0.55 Lista klientów - serial
 1.50 Moc Magii 
 4.00 Druga strona medalu - talk show
 4.55 Koniec programu

 6.00 Columbo - serial
 7.30 Co ludzie powiedzą? - serial
 9.00 Lekarze na start - serial
 12.55 Ale numer!
 13.30 Najpiękniejsze baśnie braci 

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

 14.45 Najpiękniejsze baśnie braci 
Grimm: Śpiąca Królewna - fi lm 
familijny, Niemcy 2009

 16.00 Lassie - fi lm familijny, Wielka 
Brytania 2005, reż. Charles Stur-
ridge, wyk. John Lynch, Jonathan 
Mason, Peter Dinklage, Peter 
O’Toole, Samantha Morton

 18.00 Ostatni legion - fi lm przygo-
dowy, Francja, Wielka Brytania, 
Włochy 2007, reż. Doug Lefl er, 
wyk. Colin Firth, Ben Kingsley, 
John Hannah, Aishwarya Rai 
Bachchan

 20.00 Wanted - Ścigani - fi lm akcji, 
USA 2008, reż. Timur Bekmam-
betov, wyk. Angelina Jolie, James 
McAvoy, Morgan Freeman, 
Terence Stamp

 22.15 Tunel - thriller, USA 1996, reż. 
Rob Cohen, wyk. Amy Brenne-
man, Dan Hedaya, Sylvester Stal-
lone, Viggo Mortensen

 0.45 Wikingowie - serial
 1.35 Ale numer!
 2.10 Z archiwum policji
 2.45 Taki jest świat
 3.25 Biesiada na cztery pory roku

Niedziela, 1.10.2017

10.25 Świat rzeki cz. 1 - fi lm science fi c-
tion 12.15 Zostańmy przyjaciółmi - ko-
media romantyczna 14.10 Stożkogłowi 
- komedia 16.00 Rzeź - komedia 17.40 
Asterix i Obelix: W służbie jej królewskiej 
mości - fi lm przygodowy, Francja 19.50 
100 kultowych fi lmów: Sok z żuka - ma-
gazyn publicystyczny 20.00 Jeden bilet na 
dwóch - komedia 22.00 Niczego nie żału-
ję - Edith Piaf - dramat biografi czny 

14.00 Kraksa TV II 14.30 Anatomia głupo-
ty 15.00 Gogglebox. Przed Telewizorem 
15.45 Express - informacje 16.05 Dżen-
telmeni i wieśniacy 17.15 Nauka jazdy 
17.45 Express - informacje 18.05 Uster-
ka 19.10 Świat okiem Kala Penna 19.45 
Express - informacje 20.00 DeFacto Extra 
21.30 Kossakowski. Inicjacja 22.00 Dru-
ga twarz 22.50 Betlejewski. Prowokacje 
23.20 Outsiderzy są wśród nas

8.50 Klub przyjaciół Myszki Miki 9.50 
Strażnicy fantazji Juliusza Verne - fi lm 
anim. 11.40 Mythica: Pogromca bogów 
- fi lm fantasy 14.05 Kacze opowieści 
15.00 Niegrzeczny pies 16.00 Dragons 
Den - Jak zostać milionerem 18.00 An-
thony Bourdain - bez rezerwacji 19.00 
Podwodni łowcy 20.00 Włatcy móch 
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
23.00 Galileo: Tajemnicze historie 

9.20 Czarne chmury (7) - serial 10.15 
Okrasa łamie przepisy 10.50 Ginące cywi-
lizacje (31) - cykl dok. 12.00 Ziemia, pla-
neta roślin (2) - cykl dok. 13.05 Źródła na-
szej cywilizacji (5) - serial 14.05 Szerokie 
tory - reportaż 14.40 ABC miłości - kome-
dia 16.35 Wielka Gra - teleturniej 17.30 Ex 
Libris (310) - magazyn 18.00 Wszystkie 
pieniądze świata (1) - serial 19.00 Powsta-
nie Warszawskie dzień po dniu (62) 19.10 
Z archiwum IPN - WSGO Warta 19.45 Pod 
biało - czerwoną banderą - Od listopada 
do września. 20.25 Śmieciarz (2) - serial 
22.05 …bo jestem stąd - fi lm dok. 22.55 
Hubal - dramat wojenny 1.15 Pierwsza 
wojna światowa (7) Odległe fronty The 
War to End Wars 1914 - 1918 - serial dok. 
2.10 Pierwsza wojna światowa (8) Re-
wolta The War to End Wars 1914 - 1918 
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  8.10 Kowboj - western, USA, reż. Del-
mer Daves, wyk. Jack Lemmon, 
Glenn Ford, Donald Randolph, 
Vaughn Taylor, King Donovan

 9.55 Rozdarte serca (80) - 81) - serial
 11.55 Studio Raban
 12.30 Fascynujący świat - Sprytna 

pamięć - fi lm dok.
 13.35 Okrasa łamie przepisy 
 14.15 Ojciec Mateusz (230) - Randka 

- serial
 15.05 Zagadka Hotelu Grand (60) 

- serial
 16.00 Dziewczyny ze Lwowa (16) 

- Kontrabanda - serial
 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.30 Rolnik szuka żony seria IV (3) 

- reality show
 18.30 Rodzina wie lepiej - teleturniej
 18.55 Jaka to melodia?
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.25 Komisarz Alex (121) - Na prośbę 

matki - serial
 21.20 Hit na sobotę - Książę Persji. 

Piaski czasu - fi lm przygodowy, 
USA, reż. Mike Newell, wyk. Jake 
Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben 
Kingsley, Alfred Molina

 23.25 Festiwal Niepokorni Niezłomni 
Wyklęci 2017. Studio Festiwa-
lowe

 23.45 Powiedz tak - komedia roman-
tyczna, USA, Niemcy, reż. Adam 
Shankman, wyk. Jennifer Lopez, 
Matthew McConaughey, Brid-
gette Wilson

 1.35 O jeden most za daleko - cz. II 
- dramat wojenny, USA, reż. 
Richard Attenborough, wyk. Dirk 
Bogarde, James Caan, Michael 
Caine, Sean Connery, Gene 
Hackman, Anthony Hopkins, 
Laurence Olivier, Robert Redford, 
Ryan O’Neil

 3.10 Zagadka Hotelu Grand (60) 
- serial

 4.00 Zakończenie dnia

8.00 Detektywi na wakacjach - serial 
9.20 Wdech - wydech - fi lm dok. 9.55 
Criminale tango - czyli rewia gangsterska, 
cz. 2 - widowisko 11.00 Kierunek Kultura 
12.00 Folkogranie - Trebunie Tutki - Dzi-
wożony 12.35 Tygodnik Kulturalny 13.30 
Czarny Orfeusz - dramat 15.25 Informa-
cje kulturalne 15.45 Wydarzenie aktu-
alne 16.25 Szatan z siódmej klasy - fi lm 
fabularny 18.20 Dranie w kinie - maga-
zyn 19.00 Legendy Rocka - Roy Orbison , 
The Carpenters 20.00 Eurokultura  20.20 
Nietykalni - komediodramat 22.25 Ma-
de in Polska - ORGANEK - koncert 23.45 
Pusher III - Jestem aniołem śmierci - thril-
ler 1.45 Bez litości - fi lm sensacyjny 

7.00 Pro Bull Riding 2017 8.10 Piłka noż-
na Liga czeska 10.20 Mistrzostwa Euro-
py kobiet w siatkówce 12.30 Magazyn 
ATP World Tour Uncovered 13.00 Polsat 
Sport News fl ash 13.07 Koszykówka Su-
perpuchar: Anwil Włocławek - Stelmet BC 
Zielona Góra 15.00 Polsat Sport News fl a-
sh 15.07 Piłka nożna Puchar Polski: Choj-
niczanka Chojnice - BrukBet 17.00 Pol-
sat Sport News fl ash 17.07 Piłka nożna 
Puchar Polski: Chrobry - Piast 19.00 Pol-
sat Sport News fl ash 19.07 Magazyn clip 
19.40 Piłka nożna Liga holenderska: PSV 
Eindhoven - Willem II 21.50 Piłka nożna 
Nice 1. liga 0.00 Piłka nożna Nice 1. liga 
2.00 MMA KSW 

8.00 Wioślarstwo - MŚ. Sarasota. dz. 
1 - Półfi nały i Finały 8.30 Wioślarstwo 
- MŚ. Sarasota. dz. 1 - Półfi nały i Finały 
9.30 PN - Bayern TV 10.30 PN - Bayern 
TV 11.25 Nieśmierletlni 12.00 Pływanie 
- PŚ, Hongkong - dz. 1 13.00 Pływanie 
- PŚ, Hongkong - dz. 1 13.40 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA - Wuhan - Finał 14.40 
Tenis ziemny - Turniej WTA - Wuhan - Fi-
nał 15.40 Gwiazdy tenisa 16.20 Wioślar-
stwo - MŚ. Sarasota. dz. 2 - Finały 18.25 
Magazyn piłkarski FIFA 18.55 Hokej na 
lodzie - mecz towarzyski. Węgry - Pol-
ska 21.30 Kajakarstwo górskie - MŚ. Pau 
- dz. 2 22.30 Sportowa Sobota 23.05 
Boks - mecz kobiet. Polska - Ukraina 
0.50 Zakończenie dnia 

8.30 Snooker. World Open, YUSHAN, Chi-
ny 10.00 Piłka nożna. Major League Soc-
cer MLS Highlights 10.30 Superbike. MŚ, 
Magny - Cours 11.15 Superbike. MŚ, Por-
timao, 12.30 Superbike. MŚ, Magny - Co-
urs. 14.00 Kolarstwo. Szosowe mistrzo-
stwa świata, Bergen 15.30 Kolarstwo. 
Puchar Włoch 17.15 Superbike. MŚ, Ma-
gny - Cours 17.45 Superbike. MŚ, Magny 
- Cours 18.15 Kolarstwo. Puchar Włoch 
19.15 Superbike. MŚ, Magny - Cours, 
Francja superpole 19.45 Superbike. MŚ, 
Magny - Cours, Francja Wyścig 1. 20.30 
Kolarstwo. Puchar Włoch 22.00 Piłka noż-
na: Orlando City SC - Dallas 0.00 Kolar-
stwo. Puchar Włoch 

13.45 Misyjna Eucharystia w Gahunga 
13.55 Święty na każdy dzień 14.00 Józef 
z Egiptu 14.40 Nowy kształt wiary - ka-
tolicyzm 15.30 Jak sobie radzić z cierpie-
niem? 16.00 Informacje dnia 16.10 Ikona 
Miłości 16.55 Kartka z  kalendarza - Po-
wstanie Warszawskie 17.00 Uroczystość 
50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bo-
żej Nieustajacej Pomocy w Toruniu 19.00 
Ben Hur. Wyścig po chwałę 19.25 Przegląd 
Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 19.30 
Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza 
19.45 Modlitwa z telefonicznym udzia-
łem dzieci 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 
W rytmach Kryniczanki - Melodie Świata 
23.00 Prawdziwie spadła z nieba 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Panorama 
Info 16.50 Pogoda 16.53 Serwis sporto-
wy 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Studio Wschód - magazyn 
18.00 Panorama 18.30 Młodzież kontra 
19.18 Serwis Info weekend 19.30 Wia-
domości 19.57 Gość Wiadomości 20.12 
Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć - ma-
gazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.40 Stu-
dio LOTTO 21.50 Studio Polska - magazyn 
23.00 Serwis Info weekend 23.04 Studio 
Polska - magazyn 23.30 INFO Wieczór 
0.00 Nie da się ukryć - magazyn 0.28 
Flesz Info Wieczór 0.50 Minęła 20ta 1.50 
Wiadomości 2.17 Gość Wiadomości 2.45 
Teleexpress 3.00 Teleexpress Extra 
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 5.25 Pielęgnacja włosów - niezły 

biznes, Wielka Brytania
 6.30 M jak miłość (1315) - serial
 7.30 Pytanie na śniadanie
 11.15 Lajk!
 11.50 O mnie się nie martw - s. VII (4) 

- serial komediowy
 12.50 Na sygnale (156) - Słaba płeć 

- serial fabularyzowany TVP
 13.20 Podróże z historią (47) Skarb 

polskich pól - cykl dok.
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Było… nie minęło - extra 

- magazyn
 15.15 Rodzinka.pl (213) - Jak myśmy 

się postarzeli - serial
 15.50 The Voice of Poland - Prze-

słuchania w ciemno Łódzkie 
i Świętokrzyskie - widowisko

 17.45 Słowo na niedzielę
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Kulisy - Postaw na milion
 19.05 Postaw na milion - teleturniej
 20.05 The Voice of Poland - Przesłu-

chania w ciemno - widowisko
 21.10 The Voice of Poland - Przesłu-

chania w ciemno - widowisko
 22.20 Miasto skarbów (3) - serial
 23.15 Nocny recepcjonista (6) - serial 
 0.15 Igrzyska śmierci. Kosogłos, cz.  I 
   - fi lm akcji, USA, reż. Francis 

Lawrence, wyk. Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, 
Woody Harrelson, Philip Seymour 
Hoff man, Donald Sutherland

 2.25 Uśpieni - dramat, USA, reż. 
Barry Levinson, wyk. Kevin Bacon, 
Robert De Niro, Dustin Hoff man, 
Brad Pitt

 5.00 Rodzinka.pl (213) - Jak myśmy 
się postarzeli - serial

 5.30 Zakończenie dnia

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

obyczajowy 
 12.50 Drzewo marzeń 
 13.50 MasterChef - program rozryw-

kowy 
 15.25 Azja Express 
 17.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 18.00 36,6 - magazyn medyczny 
  Drugi sezon programu prezen-

tującego sprawdzone, skuteczne 
i pewne metody walki z choro-
bami. Zespół ekspertów oraz 
konsultantów zapozna widzów 
z najnowszymi technologiami 
medycznymi, zdradzi też, jak do 
nich dotrzeć.

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

 21.45 Kac Vegas w Bangkoku 
- komedia, USA 2011, reż. Todd 
Philips, wyk. Bradley Cooper, Ed 
Helms, Zach Galifi anakis, Justin 
Bartha, Ken Jeong, Paul Giamatti, 
Mike Tyson

 23.55 Oszukać przeznaczenie - hor-
ror, USA 2000, reż. James Wong, 
wyk. Devon Sava, Ali Larter, Kerr 
Smith, Tony Todd, Kerr Smith

 2.00 Uwaga! - program interwencyjny 
 2.20 Moc Magii 
 3.40 Nic straconego

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata
 9.15 Przygody Kota w butach
 10.15 Ewa gotuje
 10.45 #SUPERMODELKA - PLUS SIZE 
 12.15 The Brain. Genialny Umysł
 13.45 Wyspa przetrwania
 15.45 Kabaret na żywo
 17.45 Chłopaki do wzięcia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich 

 20.05 Epoka lodowcowa 3: Era dino-
zaurów - fi lm anim., USA, 2009, 
reż. Mike Thurmeier, Carlos Sal-
danha 

  Zwierzaki z epoki lodowcowej 
- mamut Maniek, leniwiec Sid, 
tygrys szablozębny Diego oraz 
oposy Zdzich i Edek - próbują 
znaleźć swoje miejsce do życia, 
zwłaszcza że Maniek ma zostać 
ojcem i traktuje ten fakt bardzo 
poważnie. Sid, który dotychczas 
czuł się jak młodszy brat Mańka, 
obawia się, że po narodzinach 
małego mamuta przyjaciel zupeł-
nie o nim zapomni. Zmartwienie 
ma też Diego, który jest przeko-
nany, że zamienił się w niegroź-
nego koteczka. Aby odzyskać 
dawny pazur, postanawia wyru-
szyć samotnie w daleką podróż. 

 22.15 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 0.15 Kung Fu Szał - komedia akcji, 

Hongkong/Chiny, 2005, reż. Ste-
phen Chow, wyk. Stephen Chow, 
Xiaogang Feng, Zhi Hua Dong

 2.30 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 6.00 Garfi eld Show
 6.15 Turbo Fast
 6.45 Pan Peabody i Sherman Show
 7.15 Przygody Kota w butach
 7.45 Pan Peabody i Sherman Show
 8.20 Wszystkie psy idą do nieba 

- fi lm anim., Irlandia, USA, Wielka 
Brytania, 1989, reż. Dan Kuenster, 
Don Bluth, Gary Goldman 

 10.00 Policjantki i Policjanci
 13.00 STOP Drogówka
 14.15 K - 19 - dramat, Niemcy, USA, 

Wielka Brytania, 2002, wyk. Har-
rison Ford, Liam Neeson 

 17.00 Piłki z jajami - komedia, USA, 
2007, reż. Robert Ben Garant, 
wyk. Dan Fogler, George Lopez, 
Christopher Walken 

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

minalny
 23.00 Sprawiedliwi - Wydział Kry-

minalny
 0.00 Demon: Historia prawdziwa 

- horror, Kanada, Rumunia, USA, 
Wielka Brytania, 2005, reż. Court-
ney Solomon, wyk. Rachel Hurd 
- Wood, Sissy Spacek, Donald 
Sutherland 

 1.55 9. miesiąc
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.45 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.45 Mango - Telezakupy
 8.50 Wojny magazynowe Teksas 
 9.55 Property Brothers 
 11.50 Brzydula - serial obyczajowy
 15.00 Strażnicy marzeń - fi lm przygo-

dowy, USA 2012, reż. Peter Ram-
sey, wyk. Chris Pine, Alec Bald-
win, Jude Law, Isla Fisher, Hugh 
Jackman

 17.10 Dobry piesek - fi lm familijny, 
USA 2003, reż. John Hoff man, 
wyk. Molly Shannon, Liam Aiken, 
Kevin Nealon, Brittany Moldo-
wan, Matthew Broderick, Brit-
tany Murphy, Vanessa Redgrave

 19.00 Duży - komedia, USA 1988, reż. 
Penny Marshall, wyk. Tom Hanks, 
Elizabeth Perkins, Robert Loggia, 
John Heard, Mercedes Ruehl

 21.15 Rodzinny weekend - komedia, 
USA 2013, reż. Benjamin Epps, 
wyk. Kristin Chenoweth, Mat-
thew Modine, Olesya Rulin, Joey 
King, Shirley Jones, Eddie Hassell

 23.35 Obłęd - horror, USA 2008, reż. 
David R. Ellis, wyk. Sarah Roemer, 
Jake Muxworthy, Mark Rolston, 
Travis Van Winkle, Ellen Hollman

 1.25 Mroczny sekret Hollywood 
- fi lm dok. 2014, reż. Amy Berg, 
wyk. Evan Henzi, Michael Egan III, 
Mark Ryan

 3.30 Moc Magii 

 5.55 Niesamowite!
 7.05 Taki jest świat
 8.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 10.55 Gwiazdy lombardu
 12.50 Columbo - serial
 14.30 Czyściciel - komedia, USA 2007
 16.10 Aniołki Charliego - komedia 

sensacyjna, USA 2000
 18.20 Guardians: Misja superboha-

terów - fi lm akcji, Rosja 2017, 
reż. Sarik Andreasyan, wyk. Alina 
Lanina, Anton Pampushnyy, San-
jar Madi, Sebastien Sisak, Sta-
nislav Shirin

 20.00 Tożsamość Bourne’a - fi lm 
sensacyjny, USA 2002, reż. Doug 
Liman, wyk. Brian Cox, Chris 
Cooper, Clive Owen, Franka 
Potente, Julia Stiles, Matt Damon

 22.30 Underworld: Przebudzenie 
- fi lm akcji, USA 2012, reż. Björn 
Stein, M?ns M?rlind, wyk. India 
Eisley, Kate Beckinsale, Michael 
Ealy, Stephen Rea, Theo James

 0.10 8 Mila - dramat biografi czny, 
USA 2002, reż. Curtis Hanson, 
wyk. Brittany Murphy, Eminem, 
Kim Basinger, Mekhi Phifer, Omar 
Miller

 2.20 Ale numer!
 2.50 Taki jest świat
 3.30 Kręcimy z gwiazdami
 4.15 Na jedwabnym szlaku
 5.10 Z archiwum policji

Sobota, 30.09.2017

6.00 Taaaka ryba 7.00 Benny Hill 8.15 Ga-
lileo 9.15 Kacze opowieści 10.15 Looney 
Tunes Show 10.45 Bohater ostatniej akcji 
- komedia sensacyjna 13.20 Mythica: Że-
lazna korona - fi lm fantasy 15.30 Wielka 
historia 15.55 Najgroźniejsze zwierzęta 
świata 17.00 Światowe rekordy Guinessa 
18.00 Dragons Den - Jak zostać milione-
rem 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami 23.00 Fuck VIP. Orgazm

6.50 Komisarz Rex - serial 8.50 Bajki 9.15 
Kumba - fi lm anim. 10.50 Impostor: Test 
na człowieczeństwo - fi lm sensacyjny 
12.50 Uśmiech Mony Lizy - dramat 15.25 
Bitwa El Alamein - dramat wojenny 17.55 
Poirot: Rendez - vous ze śmiercią - fi lm 
kryminalny 20.00 Asterix i Obelix: W służ-
bie jej królewskiej mości - fi lm przygodo-
wy, Francja 22.25 Uniwersalny żolnierz: 
Regeneracja - fi lm sensacyjny 

15.00 Ostre cięcie 15.45 Express - infor-
macje 16.05 Damy i wieśniaczki. Ukra-
ina 17.15 Kossakowski. Inicjacja 17.45 
Express - informacje 18.05 Moja matka 
chce być sexy! 19.10 Anatomia głupoty 
19.45 Express - informacje 20.00 Nauka 
jazdy 20.30 Usterka 21.00 Dżentelmeni 
i wieśniacy 22.00 Pierwszy raz za grani-
cą… 22.45 Gogglebox. Przed Telewizorem 
23.30 Królowe życia - serial

j ę
8.40 Regiony z Historią - Otwock - cykl 
dok. 9.10 Szaleństwo Majki Skowron (7 
- 8) - serial 10.20 Okrasa łamie przepisy  
10.55 Ginące cywilizacje (30) 12.00 Life 
- Życie, cz. 5 - serial 13.05 Dawne światy 
(5) - serial 14.05 Szerokie tory - reportaż 
14.35 Wielka Gra - teleturniej 15.35 Spór 
o historię - debata 16.20 Żołnierze wyklę-
ci - fi lm dok. 17.25 Z archiwum porucz-
nika Broka - fi lm dok. 18.00 Droga (6) 
- Stan wyjątkowy - serial 19.05 Powstanie 
Warszawskie dzień po dniu (61) - felieton 
19.20 Najdziwniejsza broń na świecie (3) 
- serial dok. 20.15 Rzeka kłamstwa (6) 
- serial 22.00 Odkryć tajemnicę - 4 - serial 
dok. 23.00 Dubler - fi lm dok. 23.30 Ko-
mandoria - cz. 2 - serial 0.30 Antek puka 
do raju - fi lm dok. 1.40 Śmieciarz (2) - se-
rial 3.10 Zakończenie dnia 



40 41NR 16  {123}     29.09.2017 NR 16  {123}     29.09.2017

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

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

tel.  607636024 / 713870938

LOGOPEDA 
KLINICZNY

• Neurologopeda kliniczny
  z wczesną interwencją
• Pedagog specjalny - surdopedagog
• Pedagog
• Kinesioteping w neurolopedii
• Komunikacja alternatywna 
  i wspomagająca
• Masaż Shantala
• Terapia wg S. Massgutowej

tel.  504 234 127
 mgr Agnieszka Franieczek

dojazd do pacjenta neurologicznego

NEUROLOG

lek. med. 
Monika Susz-Kołodyńska

TRZEBNICA  
ul. Św. Jadwigi 25A

śr. i czw. w godz.  16 - 19
REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911

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

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

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
TRZEBNICA  ul. 1 Maja 3 

tel.  71 312 09 85
   601 76 29 57

pon. / śr. / pt. 11 - 19
wt. / czw. 8 - 16
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

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

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 

KIERUNEK  I  GODZINA  ODJAZDU PRZYSTANKI

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA
 6:10   7:15   10:25  15:10  16:05  17:20    

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

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

KONIOWO – TRZEBNICA     8:20    11:35

TRZEBNICA – 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 czwartek 
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 12 czerwca 2017 r. - 31.12.2017 r.

APTEKI
DYŻUR NOCNY
przez cały 2017 rok pełni

apteka:  Panaceum

 ul. Daszyńskiego 65

TRZEBNICA 

CENTRUM TERAPII  
Gabinet diagnozy i terapii 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie i dzieci 

z trudnościami rozwojowymi
- diagnoza gotowości szkolnej-
 Bateria 5-6,
- trening przed klasą pierwszą,
- dysleksja, dysgrafia, dysortografia
- skuteczne metody nauki czytania, 

ortografii,
- skuteczne metody nauki tabliczki 

mnożenia,
- terapia ręki, rozwój umiejętności 

ruchowych,
- skuteczne metody wspomagające 

rozwój mowy,
- wczesne wspomaganie rozwoju,
- diagnoza funkcjonalna osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, 
terapia,

- doradztwo żywieniowe.

• Gabinet wystawia informację 
o stanie funkcjonalnym dziec-
ka według obowiązującym 
norm- nie opinię.

• Zajęcia w gabinecie lub 
 u klienta w domu. Zapraszam.

Beata Szymańska
tel. 695 037 146

Czeszów, ul. Zielona 6a 

PSYCHODIETETYK

mgr Iwona Rumińska

PSYCHODIETETYK 
DZIECIĘCY

PSYCHODIETETYK 
DLA DOROSŁYCH

WSPOMAGANIE 
ODCHUDZANIA

 

w stałej współpracy
z dietetykiem

Katarzyną Gedigą
 

Centrum Zdrowia 

E MV I T
ul. Głowackiego 7

TRZEBNICA
tel. 722 395 256

PSYCHOLOG 
PSYCHOTERAPEUTA

Dzieci Młodzież Dorośli
• Kryzysy życiowe
• Problemy wieku rozwojowego
• Zaburzenia lękowe
• Depresja
• Objawy psychosomatyczne
• Zaburzenia odżywiania
• Trudności w relacjach
• Stres
• Przezwyciężanie skutków traumy

mgr Renata Wójcicka
tel. 608 485 186

PSYCHOLOG
mgr Joanna Płuska

Terapia dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym

• Całościowe zaburzenia rozwojowe 
(Autyzm,Zesp.Aspergera)

• Zaburzenia lękowe
• Zaburzenia zachowania
• Problemy wychowawcze
• Diagnoza i korekcja niepożądanych 

zachowań seksualnych
• Edukacja i szkolenia dot. seksualności

tel. 883 964 804

MOBILNY 
FIZJOTERAPEUTA

mgr Aleksandra Fabiś
•  Masaż klasyczny  / •  Masaż relaksacyjno-prze-
ciwbólowy kobiet w ciąży / •  Masaż i mobilizacja 
blizny po cesarskim cięciu i zabiegach ginekolo-
gicznych / •  Terapia rozejścia mięśnia prostego 

brzucha  / •  Terapia w nietrzymaniu moczu 
i w obniżeniu narządów miednicy mniejszej / 

•  Ćwiczenia profilaktyczne mięśni dna miednicy / 
•  Gimnastyka dla kobiet w ciąży / •  Masaż Shantala / 

•  BuggyGym- fitness dla mam z dzieckiem / 
•  Kinesiology Taping / •  Certyfikowany Doradca 

Noszenia ClauWi® / •  Drenaż limfatyczny 

Możliwość dojazdu do pacjenta

tel. 603 382 805

AKUPUNKTURA

mgr  Łukasz Łagoda 
TRZEBNICA 

ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

 bóle głowy, migreny,
zatoki, bóle kręgosłupa,

urazy sportowe

tel. 693 280 758 
www.aktiv-rehabilitacja.pl

PEDAGOG  SPECJALNY 
terapeuta oferuję zajęcia:

• korekcyjno-kompensacyjne (dysgrafia, dysor-
tografia, dysleksja, dyskalkulia)

• dydaktyczno-wyrównawcze (trudności 
w nauce pisania, czytania, liczenia),

• o charakterze stymulującym rozwój dziecka, 
profilaktycznym, wspomagającym,

• usprawniające wzrok, słuch, motorykę małą 
i dużą, świadomość ciała i jego odczuwanie,

• terapia ręki,
• arteterapia,
• muzykoterapia,
• biblioterapia.

Dojazd w okolice Trzebnicy, Oleśnicy 
lub zajęcia na terenie Zawoni.

tel. 791 982 806 
Marcela Szymańska
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MIESZKANIE16) bezczynszowe 91 mkw, 
3-pokojowe, w tym strych, 2 piwnice 
i 2 ogródki, Domanowice koło Trzebnicy, tel. 
504 556 312.
MIESZKANIE(16) bezczynszowe,2 pokoje ta-
nio, po pożarze kuchni, do małego remontu. 
Do mieszkania należy garaż, ogródek i piw-
nica. Lokalizacja: Trzebnica, cena: 105 tyś, tel. 
733 774 664.

MIESZKANIE(14) własnościowe 53mkw, 2 
pokojowe, osobna kuchnia, wc, łazienka, piw-
nica, duży balkon, blok lata 90, w centrum 
Trzebnicy ul. Św. Jadwigi, tel. 503 340 037.
MIESZKANIE(14) NOWE, na "Bukowym Osie-
dlu" 68m2, na parterze, komfortowo urządzo-
ne, z miejscem garażowym, tel. 533 488 448.
MIESZKANIE(14) 52 mkw, I piętro przy ul. Ko-
ścielnej w Trzebnicy, umeblowane, 2 pokoje, 
osobna kuchnia, łazienka, piwnica, własność 
Księga Wieczysta, parking zamykany szablo-
nem, park zabaw dla dzieci, tel. 537 337 567.
MIESZKANIE(14) na osiedlu Panorama 
w Trzebnicy, 50 mkw, ul. Wrocławska - drugi 
piętro, 3 pokoje w tym aneks kuchenny, łazien-
ka, balkon,  piwnica, miejsce parkingowe. Osie-
dle zamknięte, monitorowane, tel. 785 899 389.
MIESZKANIE(14) w Trzebnicy , 3 piętro, 3 po-
koje, tel. 723 080 260.
MIESZKANIE + DZIAŁKA(14) własnościo-
we w Trzebnicy ul. Ogrodowa, w domku wie-
lorodzinnym.  Pow. 46 mkw, I piętro, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Dodatkowo 
strych, piwnica i działka o pow. 600 mkw. Cena: 
170 000 zł, e-mail: boro-82@wp.pl, tel. 577 147 
489 lub 603 465 240.
MIESZKANIE(14) Sprzedam lub zamienię na 
mniejsze z dopłatą: 70mkw, parter- 4 pokoje + 
toaleta, łazienka, kuchnia- jasna, do remontu. 
Zlokalizowane w centrum miasta w pobliżu 
przychodnia, ZUS, urząd miasta, przedszkole, 
szkoła, siłownia, przystanek autobusowy, skle-
py i deptak. -dzwonić po16;00, tel. 663 113 723.
MIESZKANIE(14) w Miliczu, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, o powierzchni 44,6 m2, wraz z piwnicą, 
na parterze, z wyposażeniem, tel. 785 314 670.
MIESZKANIE(14) 2 pokojowe, w Trzebnicy, ul. 
Prusicka, 44 mkw, kuchnia, łazienka, I piętro, co 
gazowe, cena 168.000 zł, tel. 501 717 504.

MIESZKANIE(12) 4-pokojowe w Prusicach 
o powierzchni 72 mkw. Parkiet dębowy, okna 
plastikowe, duży balkon, piwnica, domofon. 
Do zamieszkania. Cena 225 000 zł do negocja-
cji, tel 723 176 491.
MIESZKANIE(14) w TRZEBNICY nad nowym 
deptakiem – na III piętrze w bloku,przestronne, 
4-pokojowe o powierzchni 71 mkw, z dużym 
balkonem i dużą piwnicą, pełna własność, księga 
wieczysta. Nie wymaga remontu. Szybki i tani in-
ternet stacjonarny, telewizja kablowa. W łazience 
okno, miejsce parkingowe zamykanym szlaba-
nem. Plac zabaw dla dzieci. Blok administrowa-
ny przez Spółdzielnię Mieszkaniową (SMLW) 
w Trzebnicy. Cena za m. kw. 3.890,- zł., adres e-mail: 
mkanios74@gmail.com , tel. 727 343 744.
MIESZKANIE(12) w centrum  Trzebnicy, ul. 
Żeromskiego, 50 mkw, własnościowe spół-
dzielcze - 2 pokoje z balkonem, osobno łazien-
ka i wc, parter, piwnica, wspólny parking za-
mykany na pilota. Mieszkanie do odświeżenia 
/ remontu. Niski czynsz (ok 360 zł za 2 osoby) 
Cena 185 tyś zł. (do negocjacji) tel. 519 814 691.
MIESZKANIE(11) wygodne, dwupokojowe, 
jasne, w centrum Trzebnicy ul. Głowackiego, 57,6 
mkw, z dużym balkonem skierowanym na wzgó-
rza trzebnickie. 1 pokój 13 mkw, 2 pokój 22 mkw, 
kuchnia z oknem 11mkw, toaleta 1.3 mkw, łazienka 
2.7 mkw, balkon 8,2 mkw, przedpokój z dużą szafą 
wnękową z drzwiami przesuwnymi NEVES. Cicha 
i bezpieczna okolica. Blisko do Przychodni, ZUS-u, 
Urzędu Miasta i Gminy, szkół (od przedszkola do 
liceum), Rynku oraz sklepów, tel. 601 625 803.
MIESZKANIE(11) wygodne trzypokojowe 
jasne mieszkanie na parterze w centrum Wro-
cławia, 57,6 mkw, z dużym balkonem. Blok 
w otoczeniu zieleni, w pobliżu plac zabaw, 
przedszkole, żłobek, szkoła podstawowa. 3 
przystanki tramwajowe do rynku. Do miesz-
kania przynależą dwie piwnice oraz dostęp do 
suszarni. tel. 601 625 803.

klimatyzacja. Cena 6.500 zł, tel. 604 692 346.

OPEL ASTRA(15) 1999, biały, 1.4 benzyna, za-
mek centralny, immobilizer, 5-drzwiowy, 180 
tyś. przebieg, blacharka do remontu, cena 
1000 zł. Trzebnica, tel. 605 475 438.

FORTEPIAN(16) skrzypce, śpiew - muzyk 
- emerytka pomoże w ćwiczeniach domo-
wych uczniom szkoły muzycznej. Prowadzi 
też zajęcia muzykoterapii  dla dzieci i doro-
słych. Zgłoszenia wyłącznie po uprzednim 
wysłaniu sms  (  oddzwonię )na  tel.  509 
170 171.
MATEMATYKA(14) szkoła średnia, matura, tel. 
603 548 603. 
JĘZYK NIEMIECKI(17) nauczycielka pomoże 
w nauce języka niemieckiego, tanio już od 20 
zł, tel. 783 164 357.

MOTO / BUDOWLANE / AGD

SPR ZE DAM

OPEL(16) Astra 1,4 bordo, sedan, benzyna, 
bezwypadkowy, 1998 r, 260 tyś + komplet 
kół zimowych, ważny przegląd i OC, w cią-
głej eksploatacji, tanio, cena do uzgodnie-
nia, tel. 782 012 977.
MERCEDES(16) diesel 223 klasa C 1994 r, tel. 
793 880 443.
BARAKOWÓZ(16) Trzebnica , tel. 883 394 355.
PŁUG(16) dwuskibowy, konny, Trzebnica, tel. 
883 394 355.
SEAT(16) Toledo rocznik 1996, benzyna + gaz, 
tel. 663 951 072.
TOYOTA(15) Corolla , rok 1996, 1,6 benzyna, 

ubezpieczony (do zrobienia uszczelka pod 
głowicę), cena 900 zł, Trzebnica, tel. 886 607 274.

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 10 października 2017 r. 

MIESZKANIE(12) 73 mkw (duży holl), ul. Milic-
ka lub zamienię z dopłatą, tel. 603 290 185.

PÓŁ BLIŹNIAKA(16) w Trzebnicy, na osiedlu 
Grunwald, 110 mkw na działce 365 mkw, piw-
nica, garaż, cena 380 tys zł, do negocjacji, tel. 
663 572 490.
DOM(16) jednorodzinny parterowy o pow. 
132 mkw plus użytkowe poddasze (niewy-
kończone), działka 13 arów. W strefie krajo-
brazowej 1 km od Trzebnicy, tel. 609 110 868.
DOM(16) duży, ok. 200 m kw. Radziądz, gm. 
Żmigród. Prąd, woda, kanalizacja miejska, 
gaz ziemny cena 280 tys. Zł, tel. 696 625 552.

DOM(14) w centrum wsi Kużniczysko o po-
w.140mkw z poddaszem do zaadoptowania, 
budynek gospodarczy o pow. 40mkw, wszyst-
ko na zagospodarowanej działce o pow. 8 
arów, tel. 609 936 972.
PÓŁ WILII(14) (Osiedle Grunwald), 120 mkw 
pow. Użytkowej, duzy balkon i garaż, 2 łazienki, 
ogródek, piękne miejsce, tel. 668 815 023.
POŁOWA DOMU(14) (parter) w okolicach 
Obornik Śląskich i Trzebnicy, 5 km do zjazdu na 
nową S5, w budynku wybudowanym przed 
1939 r. Miejscowość  Przecławice, położona 
w malowniczych Kocich Górach. Powierzchnia 
użytkowa 130 m. kw. Założona kw lokalowa, 
ogródek przydomowy. Kuchnia i 4 pokoje, 2 ła-
zienki (pomieszczenia wysokie i przestrzenne). 
Odrębne centralne ogrzewanie, wymienione 
okna, możliwość rozdzielenia na 2 odrębne 
mieszkania, 198 tyś, tel. 609 084 453.
DOM(12) jednorodzinny o powierzchni ok 
200 mkw z działką 18 arów (dół wykończony, 
góra do wykończenia) w Ujeźdźcu Wielkim, 
tel. 783 670 039.
DOM(12) poniemiecki w Prusicach, 110 mkw, 
działka 17 arów, cena 165 000 zł, tel. 603 860 302.
DOM(10) z działką 600 mkw, ok 130 mkw + ga-
raż na 2 samochody z kanałem, po remoncie, 
cena do negocjacji, tel. 694 216 036.

DZIAŁKA(14) o powierzchni 1350 mkw, 
budowlana na granicy Trzebnica - Księ-
ginice, w pełni uzbrojona (woda, prąd, 
kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 506 
837 298.

DZIAŁKI(16) 6 sztuk, budowlanych  z drogą, 
całość  0.94 ha w RADZIĄDZU -165 tys. Tel. 
696 625 552.

OdstąpięOGRÓDEK(16) działkowy na Kociej 
Górze tel.668 215 025.
DZIAŁKI(16) budowlane w Szczytkowicach, 
nowo powstające osiedle, tel.  665 233 766.
DZIAŁKA(15) dwie sztuki, budowlane 
w Szczytkowicach po 0,21 ha przy drodze 
głównej, cena 60 zł / mkw, tel. 601 592 521.
DZIAŁKA(15) przemysłowa  0,9 ha w Szczyt-
kowicach, pod działalność gospodarczą, ogro-
dzona, woda, prąd, dojazd drogą asfaltową, tel. 
601 377 922.
POLE(15) użytkowe 2 ha + 87 arów łąki, Szczyt-
kowice, cena 100 tyś zł, tel. 601 701 865.
DZIAŁKA(14) budowlana, Miennice, gm. 
Wisznia Mała, pow.  15,8 ara, tel. 728 482 555.
DZIAŁKA(14) budowlana (tanio) lub zamie-
nię na mieszkanie 2 pokojowe 
do II -go piętra,  15 ar z mediami. Wisznia Mała, 
ul. Szkolna,  tel. 785 410 362.
DZIAŁKA(14) budowlana 0,5ha, w Dolinie Ba-
ryczy, w Starej Hucie, przy samym lesie, blisko 
drogi asfaltowej, bardzo cicha okolica, media 
w działce, tel. 609 936 972.
DZIAŁKI(14) budowlane  w Obornikach Ślą-
skich, 3000mkw, 51zł/mkw, tel. 666 966 566.
DZIAŁKA(14) ogrodowa, w Trzebnicy - osie-
dle Grunwald, ogrodzona z altaną murowaną, 
wyposażona w butlę gazową, kuchenka, grill 
murowany, narzędzia, podkaszarka, tel. 782 
984 426.
DZIAŁKI(14) budowlane od 10 do 12 arów 
w cichej okolicy przy ul. Wrocławskiej. Posiada-
ją warunki zabudowy oraz wszelkie niezbędne 
decyzje potrzebne do zakupu. Niedaleko szko-
ła, market Netto, stacja benzynowa. Położona 
25 km od Wrocławia, na obrzeżach Trzebnicy. 
tel. 724 820 669.

OPEL(15) Astra 1,4 bordo, sedan, benzyna, 
bezwypadkowy, 1998 r, 260 tyś + komplet 
kół zimowych, ważny przegląd i OC, w ciągłej 
eksploatacji, tanio, cena do uzgodnienia, tel. 
782 012 977.
VW POLO(15) 1998 r, zielony metalik,  5-drzwio-
wy, stan bardzo dobry, centralny zamek, kli-
matyzacja, 140 tyś.  przebieg, radio, kpl opon 
letnich i zimowych, cena 4000,00 zł, benzyna 
1.6, Trzebnica,  tel. 605 475 438.
VITARA LONG(15) 1995r, 2.0 V6 136KM, LPG 
Sekwencja. Przygotowana w teren, nowe opo-
ny ALL Terrain. Podniesione zawieszenie 10cm, 

stalowe zderzaki off-road, bagażnik dachowy, 
brak korozji, cena 15.000, tel. 518 387 855.

PT CRUISER(15) 2.2 CRD Diesel, 2002r. Klima-
tyzacja, dwa komplety prawie nowych opon, 

DZIAŁKA(14) USŁUGOWA o powierzchni  86 
ar 04 m2. Położona blisko drogi krajowej nu-
mer 5 oraz budowanej S5. Posiada warunki 
zabudowy oraz wszelkie niezbędne decyzje 
potrzebne do zakupu. tel. 724 820 669.

DZIAŁKA(14) rolno-widokowa przy drodze 
Trzebnica – Cerekwica, wąska i długa. Z jednej 
strony droga asfaltowa z drugiej droga polna. 
Najpiękniejszy widok jest na projektowany 

„Obszar Chroniony Krajobrazu Wzgórz Trzeb-
nickich” a w dalszej perspektywie na Park Kra-
jobrazowy "Dolina Baryczy", cena 18 777 PLN, 
tel. 601 793 012.
GRUNT(14) rolny 9km od Wrocławia-5ha,rów-
ny,3kl, asfalt, Ziemia leży przy drodze widokowej 
wśród Wzgórz Trzebnickich (Wrocław-Skarszyn) 
oraz dodatkowo otaczają ją dwie drogi polne 
co bardzo ułatwia komunikację. Około 4,5 km. 
jest wjazd na Drogę ekspresową S8 - Warsza-
wa-Wrocław, cena 577 777 PLN, tel. 601 793 012.
DZIAŁKA(11) budowlana w Zawoni, tel. 667 
321 866.
POLE(12) sprzedam lub wydzierżawię o po-
wierzchni 5 h, Koniowo, tel. 601 304 371.
DZIAŁKA(12) siedliskowa, pod budownictwo 
zagrodowe 26565 mkw. Obręb wsi Pierstnica, 
gm. Krośnice, powiat Milicz. Piękne położe-
nie, zachęcające warunki rozwoju agrotury-
styki, hodowli, tel. 608 572 381.
DZIAŁKA(12) budowlana w Trzebnicy, 1840 
mkw, za stadionem, tel. 505 334 186.
DZIAŁKA(12) budowlana w Trzebnicy, na 
osiedlu Polna - 18 arów. Warunki zabudo-
wy w projekcie osiedla. AM 6, działka nr 110. 
Cena do uzgodnienia, tel. 608 572 381.
DZIAŁKI(11) budowlane 10a, 11a, Oborniki 
Śląskie, ul. Energetyczna/ Wrocławska. Cena 
170,00/ mkw. tel. 605 583 332.
DZIAŁKI BUDOWLANE(15) dwie sztuki - 
12ar, 14ar w miejscowości Skarszyn, dla której 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. Położone są one w do-
godnej lokalizacji znajdującej się w centrum 
miejscowości. Znajdują się w sąsiedztwie drogi 
powiatowej, w której są poprowadzone media. 
Działki znajdują się 3 km od węzła komunika-
cyjnego S8 Łozina, 15 minut od Wrocławskie-
go Lotniska. Cena 75 zł/m2 do ewentualnej 
negocjacji, tel. 531 145 110.

ZIEMIA(13) 1 h łąki, cena do uzgodnienia, tel. 
603 864 654.
DZIAŁKA(14) budowlana, Księginice ul. Czere-
śniowa; 2000 mkw (110 zł/mkw), tel. 788 969 459.

LOKAL(16) handlowo-usługowy w centrum 
Trzebnicy w zabudowie szeregowej o pow. 
35 mkw, z możliwością rozbudowy oraz par-
kingiem prywatnym, klimatyzacja, wszyst-
kie media, na działce własnościowej z KW 
o pow. 65 mkw, 20 m od UM i parkingiem 
na 100 samochodów, tel. 798 267 177.
LOKAL(14) użytkowy w centrum Obornik Ślą-
skich o pow. 67 mkw. Nieruchomość jest wy-
najęta długoterminowo. Cena 175 000 zł do 
negocjacji, tel 662 939 627.
GARAŻ(14) z kanałem, położony przy ul. 
Granicznej w Trzebnicy,  25mkw, -dzwonić 
po16;00, tel. 663 113 723.
GARAŻ(12) przy ul. Wałowej w Trzebnicy, tel. 
693 663 591.
LOKAL(11) USŁUGOWO-HANDLOWY sprze-
dam. Atrakcyjna lokalizacja w centrum Trzebni-
cy przy ul. Św. Jadwigi, 70 m kw. nowe budow-
nictwo, duże witryny, parter, wejście od ulicy, 
nieruchomość wykończona, ogrzewanie ga-
zowe. Cena 299.000,00 + VAT, tel. 609 000 201.
LOKAL(11) handlowo-usługowy w rejonie 
ul. Daszyńskiego w Trzebnicy, ścisłe centrum 
w pobliżu głównego ciągu handlowego i no-
wego deptaka, lokal o pow. 96  m. kw. z za-
pleczem biurowym i socjalnym, parter, wej-
ście bezpośrednio z ulicy, odrębna własność 
z księgą wieczysta, przy lokalu działka o pow. 
65 m. kw z możliwością powiększenia lokalu 
lub wykorzystania na parking, tel. 501 503 211

KUPIĘ

MIESZKANIE(16) w Trzebnicy, 2 pokojowe, 
parter lub 1 piętro, ze wszystkimi mediami. 
Do 200.000zł. Opcjonalnie zamienię miesz-
kanie w Legnicy na mieszkanie w Trzebnicy, 
tel. 666 151 548.

KAWALERKA(15) lub mieszkanie dwupoko-
jowe gotowe do zamieszkania w Trzebnicy, tel.  
733 186 198.
MIESZKANIE(14) małe, może być do remon-
tu, w Trzebnicy, tel. 515 141 210.
DZIAŁKA(13) budowlana (lub cześć działki) 
w Trzebnicy o pow. 400-500 mkw. Pomogę 
w wydzieleniu części działki i zapłacę za geo-
detę, tel. 693 031 974. 
GARAŻ(12) w Trzebnicy przy ul. Słonecznej lub 
przy ul. Wałowej, tel. 695 070 670.

MAM  DO  WYNAJĘCIA

GARAŻ(16) Trzebnica, przy ul Kościelnej/ 
Daszyńskiego, kanał, światło, dostępny od 
1 listopada, płatny z góry za cały rok, cena 
200zł / miesiąc, dzwonić po godz. 14-tej, tel. 
601 622 703.
MIESZKANIE(16) nowe, w Obornikach Śl. 
W nowym budownictwie, w spokojnej oko-
licy, blisko lasu,  45 mkw, dwa pokoje z anek-
sem kuchennym, wyposażone w nowe 
meble i sprzęt ADG. Nadaje się dla firmy jak 
i pracownika, cena 1200 zł + kaucja 2000 zł + 
media, dzwonić po godz. 14:00, tel. 601 622 
703, 781 946 120.
MIESZKANIE(16) w Trzebnicy w centrum 
miasta, 3 pokoje, nowe budownictwo ul. Św. 
Jadwigi. Cena do negocjacji,  tel. 601 377 892.
MIESZKANIE(16)  nowe , 52 mkw,  przy. ul. 
Korczaka. Pokój z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka, przedpokój. Miejsce po-
stojowe w parkingu podziemnym. Cena do 
uzgodnienia, tel. 792 190 460.
MIESZKANIE(16) 3 pokojowe (47 m2) w pełni 
wyposażone, odświeżone w centrum Trzeb-
nicy. Koszt 1300 zł + opłaty, tel. 608 401 759.
MIESZKANIE(16) dwupokojowe, osiedle 
Bukowy Las ul. Korczaka, Trzebnica, tel. 608 
846 182.
MIESZKANIE(15) w Trzebnicy o pow. 60 mkw. 

- 2 pokoje, kuchnia, łazienka, tel. 519 437 570.
MIEJSCE PARKINGOWE(15) w garażu pod-
ziemnym w bloku w centrum Trzebnicy, tel.  
783 025 715.
MIESZKANIE(15) nowe, dwupokojowe, o po-
wierzchni 64 m2. Trzecie piętro ( winda), par-
king podziemny, balkon. W odległości 50 m 
plac zabaw dla dzieci, Trzebnica nad Stawami 
ul. Korczaka, koszt: 1600 zł do negocjacji + 250 
zł opłaty czynszowe. Kaucja zwrotna dwukrot-
ność wynajmu, tel. 796 311 536. 
APARTAMENT(14) dwukondygnacyjny 
w pełni umeblowany, z ogrodem i garażem 
w Trzebnicy, tel. 506 052 400.
MIESZKANIE(14) 2 pokojowe w Trzebnicy, 
1000 zł. + czynsz. Kaucja 1500 zł, tel.730 080 567.
MIESZKANIE(14) umeblowane mieszkanie 
w Trzebnicy- dwie kondygnacje z dwoma ła-
zienkami , możliwością korzystania z ogrodu 
i garażu, tel.  506 052 400.
MIESZKANIE(14) w Trzebnicy, 70 mkw (2 po-
koje, salon, umeblowana kuchnia, łazienka, 2 
duże balkony) na 1 piętrze - możliwość grillo-
wania. Do wynajęcia od zaraz, tel. 502 616 533.
KAWALERKA(14) po kapitalnym remoncie 
w Trzebnicy, tel. 601 536 741.
MIESZKANIE(14) w Trzebnicy przy ul. Teatral-
nej, około 70 mkw, tel. 693 475 566.
MIESZKANIE(14) w Trzebnicy nad stawami ul. 
Korczaka. 1700 zł- 64m2 ( mieszkanie na drugim 
piętrze), wcześniej nie użytkowane (nowe). Cena  
wynajmu zawiera miejsce postojowe w parkin-
gu podziemnym, tel. 536 222 190, 795 311 536.
MIESZKANIE(14) w Trzebnicy, 42 mkw, po ka-
pitalnym remoncie, tel. 781 655 460.
MIESZKANIE(14) 46 mkw w Trzebnicy, przy 
ul. Ks. Bochenka z wyposażeniem,  600 zł do 
negocjacji, tel. 695 037 907.
MIESZKANIE(13) w Trzebnicy, 4-pokojowe, 
120 mkw, 2000 zł + media, tel. 728 195 497.
POMIESZCZENIE(12) na działalność gospo-
darcza o pow. 60 mkw z zapleczem socjal-
nym, tel. 605 105 345.
POKÓJ(12) z kuchnią w domu jednorodzin-
nym, tel. 605105 345.
LOKAL(12) 53 mkw, od października w Trzeb-
nicy. ul. Obornicka, Obecnie w tym miejscu 
znajduje się sklep spożywczy, tel. 798 522 325.
MIESZKANIE(14) 2 pokojowe, przy ul. Obroń-
ców Pokoju, 49 mkw, 4 piętro, zadbane, tel.  501 
383 638.

SZUKAM DO  WYNAJĘCIA

MIESZKANIE(16) niepalące małżeństwo z 2 
psami pilnie szuka kawalerki lub mieszkania 
2 pokojowego, może być nie umeblowane, 
tel. 790 740 590.

ZAMIENIĘ

MIESZKANIE(14) 2-pokojowe, około 40mkw, 
I piętro, z balkonem, zadbane przy Rynku 
w Trzebnicy na podobne z balkonem do II 
piętra na ul. Bochenka lub św. Jadwigi, tel. 663 
201 378.
MIESZKANIA(11) dwa mieszkania własno-
ściowe -jedno w centrum Trzebnicy(57 mkw-
2 pokojowe z dużym balkonem),drugie we 
centrum Wrocławia (57 mkw - 3 pokojowe 
z balkonem,parter ) na dom w Trzebnicy, tel. 
601 625 803.

 DAM  PRACĘ 

PRACOWNIK FIZYCZNY(14) wymagane 
prawo jazdy kat. B, DOBRE ZAROBKI, tel. 71 
388 91 06.

SPECJALISTA(16) ds. sprzedaży reklamy interne-
towej, Firma BUSINESS NAVIGATOR Sp.j. poszuku-
je do pracy w Trzebnicy. OFERUJEMY: atrakcyjne 
wynagrodzenie (podstawa + prowizja),  umowę 
o pracę, ciekawą pracę w młodym dynamicznym 
zespole. OCZEKUJEMY: obsługi komputera + In-

ternet, swobody w rozmowach telefonicznych 
z szefami firm, wykształcenia minimum średnie-
go. Prześlij CVna Adres: BUSINESS NAVIGATOR 
Sp.j.,pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław lub e mail: 
krzysztof.nowak@baza-firm.com.pl
PRACOWNIK BIUROWY(15) zatrudnię sa-
modzielnego pracownika do biura rachunko-
wego w Trzebnicy. zgłoszenia : rekrutacja.biu-
ro29@gmail.com. tel. 609 814 209, 691 593 340.
TYNKARZ(15) prace przygotowawcze na 
domkach jednorodzinnych: gruntowanie, tyn-
kowanie wewnętrzne, prace wykończeniowe, 
zacieranie, polerowanie ścian. Wynagrodzenie 
tygodniowe 9-10zł/ m2, tel. 693 191 020.
KIEROWCA(15) Kat. D, Trzebnica i okolice, 
tel. 507 169 132.
MAGAZYNIER(14) Poszukujemy pracowni-
ka na stanowisko Magazyniera, Kryniczno, 
tel.604 509 204.
PIEKARZ(14) Piekarnia AROBIS w Skarszynie 
zatrudni piekarza, pomoc piekarza lub osobę 
do przyuczenia, tel. 601 587 797.
WYSYŁKA PACZEK(14) zatrudnię energicz-
nego mężczyznę do prac związanych z wysył-
ką paczek. Praca od września, od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 12.oo-15.oo. Trzebnica, 
zgłoszenia proszę nadsyłać e-mailowo: sun_
and_rainbow@wp.pl
PRACOWNIK HOTELOWY(14) wymagania: 
prawo jazdy oraz wiek do 30 lat, tel.  607 930 580.
KIEROWCA(14) Piekarnia w Skarszynie zatrud-
ni kierowcę, tel. 601 587 797.
POMOCNIK DRUKARZA I KONFEK-
CJONER(14) Firma PPU Comex szuka pra-
cowników produkcyjnych do przyuczenia do 
zawodu pomocnik drukarza i konfekcjoner. Fir-
ma zapewnia zatrudnienie na umowę o prace 
oraz dobre zarobki. Kontakt sekretariat@co-
mex.net.pl  tel. 71 373 75 79.
PREZENTACJA KOSMETYKÓW(13) za-
trudnię osobę do prezentacji kosmetyków 
(w biurze stacjonarnym, Trzebnica). Praca po 
15 sierpnia br. tel. 665 712 200.
KIEROWCA(11) kategorii C + E, wyjazdy i po-
wroty w Trzebnicy, codziennie w domu. Jazda 
chłodnią, tel. 693 800 815.
MODELKI(12) Poszukujemy dziewczyn i kobiet, 
chcących sprawdzić siebie w modelingu. Nieważ-
ne, ile masz lat, nieważne, jakie wymiary, najważ-
niejsze, byś promieniała wewnętrznym szczęściem 
i czuła się piękna. Preferowane miejsce zamieszka-
nia: Trzebnica i okolice. Spośród zgłoszeń wybierze-
my kandydatki, z którymi skontaktujemy się, celem 
zaproszenia na sesję odzieżową. (Prosimy o załączenie 
klauzuli: Wyrażam zgodę...). Zgłoszenia ze zdjęciem, 
krótkim opisem i danymi kontaktowymi prosimy 
nadsyłać e-mailowo (z dopiskiem: MODELKA) na 
adres: sun_and_rainbow@wp.pl 

KELNERKA/KUCHARZ(15) Restaura-
cja Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana 
Pawła II 1 zatrudni osobę na stanowisko 
kelnerki oraz kucharza. Mile widziane do-
świadczenie. Oferujemy umowę o pracę, 
elastyczny grafik. Informacje pod, tel. 668 
374 650.
KELNERKA/KIEROWCA(15) Pizzeria Pa-
lermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15 
zatrudni osobę na stanowisko kierowcy 
oraz kelnerkę. Praca na wakacje, weekendy 
lub na stałe. Oferujemy umowę o pracę, 
elastyczny grafik. Informacje pod, tel. 509 
617 118.

SPRZĄTANIE(12) poszukuję osoby z do-
świadczeniem do sprzątania domu (około 
150 mkw ) trzy, cztery razy w miesiącu. Miej-
sce pracy Księginice (niedaleko przystanku), 
stawka 80-100 zł jednorazowo "na rękę ", czas 
pracy 6-8 h., tel. 604 692 346.
OPIEKUN/KA SENIORA(14) Pracuj w Niem-
czech! Nie znasz języka niemieckiego? Za-
praszamy na kursy od podstaw, bez żadnych 
kosztów! Po kursie praca gwarantowana! Od-
dział Wrocław, ul. Tęczowa 11, tel. 666 096 762, 
Promedica24

SZUKAM  PRACY

POMOC W OGRODZIE(16) Pan szuka pra-
cy dorywczej w ogrodzie, przy pracach 
remontowych i porządkowych. Trzebnica 
i okolice, tel. 693  598 581.
KIEROWCA(16) auta dostawczego lub 9 

-osobowego busa, tel. 604 259 577.
PRACE REMONTOWE(14) podejmę się: ma-
lowania oraz wszelkich remontów w domu. 
STARANNE WYKONANIE, tel. 696 236 239.
OPIEKUNKA(14) do dziecka. Zaopiekuję się 
dzieckiem. Posiadam doświadczenie jako 
opiekunka do dziecka, jestem też mamą 6-lat-
ka. Jestem osobą odpowiedzialną, otwartą, 
pogodną, kreatywną, bez nałogów, interesuję 
się psychologią dziecięcą, tel.  534 002 300.
OPIEKUNKA(14) dla dziecka, tel. 570 313 265.
SPRZĄTANIE(14) domów!!!Trzebnica i okolica, 
tel. 570 313 265.
POMOC W OGRODZIE(11) tel. 730 777 907.
MASAŻ(11) tel. 730 777 907
ROJE PSZCZELE(10) usunę niechciane roje 
pszczele, za sprawdzone informacje słodki pre-
zent, tel. 608 184 643.
SPRZĄTANIE(14) domów, mycie okien, tel. 
510 773 825.

 KOREPETYCJE 

JĘZYK ANGIELSKI(16) tel. 607 475 211.
GRA NA SKRZYPCACH(16) Muzyk - emeryt-
ka udziela lekcji gry na skrzypcach, fortepia-
nie, a także lekcje śpiewu. Prowadzi tez kore-
petycje dla uczniów szkoły muzycznej. Dla 
zestresowanych dzieci i dorosłych zajęcia 
z muzykoterapii. Ewentualnie chętni - pro-
szę o uprzednie wysłanie smsa - na każdy 
odpowiem tel. 509 170 171.

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
Zakład   Gospodarki  Mieszkaniowej

                                               71 387 15 92
Ośrodek  Pomocy  Społecznej

                                               71 312 05 27
Gminny Zakład  Gospodarki Komunalnej

Trzebnica   ERGO
              71 310 99 56,  71 310 99 92

Straż  Miejska  w  Trzebnicy 
                                               71 388 81 14

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
Pogotowie  Wodno-Kanalizacyjne
                                                 71 310 12 16
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CLIO(15) 1,2 2008 rok- grudzień, przebieg 170 
tyś., sprawny technicznie, ważny przegląd + 
ubezpieczenie, z gazem, cena 7000 zł do ne-
gocjacji, tel. 601 701 865.
VW(16) Golf 2 rok 1989, benzyna, 3 drzwiowy, 
stan bardzo dobry, przebieg 180 tyś, zapas 
opon, w Trzebnicy, cena 2000 zł, 798 484 366.
BMW(14) E46 2.0 diesel 150 Km. rok.2005.ubez-
pieczony i zarejestrowany, dwa komplety kół 
lato, zima. Możliwa zamiana na mniejszy lub 
zamiana na kemping z dopłatą. Trzebnica, 
tel.786 230 164.
MOTOCYKL(14) SUZUKI GSX 600, bardzo 
zadbany, klasyk, sprowadzony z Niemiec, Po 
wymianie akumulatora i świec. Zapala na do-
tyk i silnik ładnie pracuje. Opony bardzo ładne, 
motor bez wkładu finansowego,  cena.5500 zł, 
do negocjacji, Trzebnica, tel. 786 230 164.

MERCEDES(14) Benz 208D bus, rok produkcji 
1993 r., przebieg 430 tys., cena do uzgodnienia, 
tel. 515 692 847.
PRZYCZEPA KEMPINGOWA(13) z pełnym 
wyposażeniem 50 m od morza. Sianożęty 
między Ustroniem a Kołobrzegiem. Natryski, 
toalety i zmywalnia naczyń na terenie kem-
pingu. Przyczepa 3 osobowa (choć pomieści 4 
osoby), 40 zł /doba. tel. 609 884 881.
RENAULT CLIO(14) rok prod.1995 pojemność 
1200. Stan dobry, przegląd do IV 2018r. ubezpie-
czony do III 2018r. Cena 1350 zł, tel.508 514 791.
TOYOTA(14) Corolla lift 2004r 1,4 D4D 90KM,-
szary, metalik, polski salon, klimatronic, abs, el 
szyby, lusterka, sensor deszczu, centr zamek 
w kluczyku,  alufelgi nowe opony letnie, tel. 
609 936 972.
MAŁY BUS(13) 700 kg ładowności PIaggio 
Porter. Nowy przegląd i OC. Doinwestowany. 
(nowe opony wzmocnione C.)Drzwi przesuw-
ne po obu stronach, rok prod. 1995, Cena. 4999 
zł, Trzebnica, tel. 786 230 164.

OPEL(13) zafira , 7 osobowy,  1.8 benzyna, 2002 
r. Nowy przegląd i OC. Super stan. Trzebnica, 
cena 7990 zł, tel. 881 469 138.

OPONY(16) letnie, 185/60/14 z felgami, 
w Trzebnicy, cena 50 zł / sztukę, tel. 798 484 
366.
ELEMENTY(16) na przyczepę jednoosiową, 
wszystkie, Trzebnica, tel. 883 394 355.
CZĘŚCI(15) do Renault espace II, 1996 rok, 
siedzenia, szyby, błotnik przedni lewy, lampy, 
zderzaki, klapa przednia, tylna szyba, TANIO, tel. 
601 701 865.
OPONY ZIMOWE(15) UNIROYAL 155/70/R 13 
T - w bardzo dobrym stanie + felgi. Mało uży-
wane. Pasują m.in. do VW POLO. Cena: 50 zł/szt. 
tel. 607 333 700 lub 693 781 505.
FOTELE SAMOCHODOWE(14) 2 pojedyn-
cze do VW Caddy. Fotele nie posiadają airba-
gów(poduszek).Cena 100 zł /szt. Przy 2 sztu-
kach razem 180 zł. Do odbioru w Trzebnicy, 
tel. 691 141 985.
SPOJLER(14) na dach, do tyłu VW T5, koloru 
srebrnego. Do zobaczenia i odbioru w Trzeb-
nicy. Cena 300 zł, tel. 691 141 985.
KIEROWNICA(14) do Fiata Stilo, zobaczyć 
i odebrać ją można w Trzebnicy. Cena 100 zł, 
tel.691 141 985.
OPONY(13) pojedyncze 235 / 17 / 45, tel. 505 
838 073.
LUSTERKO DO VW(13) lewe - Europa, do VW 
Tourana. Lusterko srebrne do odbioru i zoba-
czenia w Trzebnicy. Cena 140 zł, tel. 691 141 985.
CZĘŚCI DO FIATA(13) 126 p :blacharka, me-
chanika, poszycia przednie), tel. 605 365 312.

BURAKI(16) pastewne, 50 zł 100 kg, Ujeździec 
Wielki, tel. 668 302 127.
BUDA(16) dla psa ocieplona i pomalowana. 
Mała 190 zł, średnia 220 zł, tel. 693 104 767; 
713 847 692.

NOSIDEŁKO(16) dla lalek, cena 15 zł. tel. 693 
790 106.
.

FOTELIK(15) nosidełko, Maxi Cosi CabrioFix, 
używane sporadycznie, tylko przez moje 
dziecko. Zakupione we wrześniu 2016 r. Za-
dbane,  ma daszek i wkład dla noworodka. Po-
lecam Do zobaczenia i odebrania w Trzebnicy, 
Cena 200 zł,  tel. 691 141 985.

ADAPTERY DO NOSIDEŁKA(15) do wózka 
min. Maxi Cosi. Cena dotyczy 2 szt., nie używa-
ne. Odbiór i do zobaczenia w Trzebnicy. Cena 
70 zł za 2 szt., tel. 691 141 985.

SIEDZISKO SAMOCHODOWE(14) Stan do-
bry, Cena 30 zł, tel. 505 133 755.

WÓZEK(14) bliźniaczy polskiej firmy Dorian 
Danny 3 w 1 Twin. Stan bardzo dobry. Dwie 
osobne gondole. Oparcia w spacerówce re-
gulowane oddzielnie. Pompowane, skrętne 
koła. Dwa foteliki samochodowe oraz stelaż 
do wpięcia ich w wózek. Szerokość wózka 79 
cm. Cena 1250 zł, tel. 605 206 722.

WÓZEK(14) spacerowy dla bliźniaków, szwedz-
kiej firmy Emmaljunga. Stan dobry. Cena 350 zł,  
tel.508 514 791.
WÓZEK(14) spacerówka dziecięca „chicco” 
model Ct 0.4, kolor zielono-brązowo-biały, 
duże zwrotne koła, szerokie siedzisko rozkłada-
ne na płasko, zdejmowany daszek, pasy pięcio 
punktowe pojemny koszyk, stan dobry,  cena 
200zł, tel. 785 956 184.

WÓZEK(14) dziecięcy firmy Coneco Traper, ko-
lor zielono-szary, stan dobry, cena 120 zł, Spa-
cerówka gratis, tel. 663 951 072.

WÓZEK(15) firmy X-LANDER koloru niebieskie-
go. Spacerówka plus gondola w bardzo do-
brym stanie ze wszystkimi akcesoriami. W ce-
nie wózka adaptery do fotelika firmy Maxi Cosi. 
Cena do negocjacji., tel. 790 558 209. 

RTV / MEBLE / RÓŻNE

SPR ZE DAM

TELEFON(16) zwykły dotykowy telefon My-
phone Pocket, mało używany, cena 190 zł, 
tel. 693 790 106.

TELEFON  (15) Iphone 6s 16GB Space Gray, tel. 
534 666 552.
KOMPUTER(15) stacjonarny dell z monitorem 
200 zł, dzwonić po 15:00, tel. 668 215 025.

TELEWIZOR(15) 20 cali z dekoderem 200 zł, 
dzwonić po 15:00, tel.668 215 025.
KEYBOARD(14) elektroniczny, czarny, stan 
idealny, 54 klawisze, mikrofon, wielorakie opcje 
tworzenia własnych melodii, 100 różnych ryt-
mów i podkładów. Cena: 200 zł do negocjacji, 
tel. 781 500 505.

SZAFA(16) metalowa, Trzebnica, tel. 883 394 355.
STÓŁ(16) do warsztatu lub garażu, Trzebnica, 
tel. 883 394 355.
KRZESŁO/STOLIK(16) do karmienia dzieci, 
rozkładany na dwie pozycje: do wysokości 
stołu oraz jako stolik z siedziskiem przy pod-
łodze, cena 170 zł, tel. 798 267 177.
STÓŁ(16) rozkładany używany BRW, wm. 
1,00x0,80 po rozłożeniu 1,5x0,80 lub 
2,0x0,80 ,cena 150zł,tel 693 790 106.
.

ŻYRANDOL(16) cena 40 zł, tel. 693 790 106.
.

SZAFA(16) narożna Black Red White system 
XXI, kolor Olcha, (wysokość/ szerokość/ głę-
bokość):szafa narożna (189,5/33,5-68/33,5-
68) 250zł,tel 693 790 106.
.

WERSALKA(16) tkanina, alkantara, super 
stan, cena 390 PLN, wygodna i nowoczesna 
wersalka. Wymiary (szer./gł.) 195/85. Po-
wierzchnia do spania o wymiarach (szer./
dł.) 120/195. Pojemnik na pościel. Sprężyny. 
Dwie ozdobne poduszki, tel. 729 270 272.

.

PAWIE, INDYKI(16)  i kaczki francuskie, tel. 
609 210 199.
KRZESŁO(16) obrotowe, Trzebnica, odbiór 
własny, tel. 886 607 274.
BIBLIOTECZNA/SZAFA(16) stara, do reno-
wacji, cena 150 zł, możliwość wysłania zdję-
cia, tel. 886 607 274.
KOMODY(16) dwie,  po 3 szuflady jak nowe 
cena za komplet dwóch 190 PLN, wymiary: 
szer. 41,5 cm, wys. 67 cm, gł. 40 cm, kolor 
okleiny wenge ( ciemny brąz), uchwyty ma-
towe srebrne, bardzo dobra jakość produ-
cent MebloCross, tel. 729 270 272.
.

MEBLE(16) zestaw IKEA, stan BDB cena 690 
PLN, witryna wys.  178 cm, szer. 52 cm, gł. 40 
cm, Witryna druga wys. 120 cm, szer.  98 cm, 
gł. 40 cm, Komoda RTV wys. 38 cm, gł. 60 
cm, tel. 729 270 272.
.

KRZESŁO(15) obrotowe, Trzebnica, odbiór 
własny, tel. 886 607 274.

ROWER(15) stacjonarny, ORBI-TRECK, cena 100 
zł, Trzebnica, odbiór własny, tel. 886 607 274.

BIBLIOTECZNA/SZAFA(15) stara, do reno-
wacji, cena 150 zł, możliwość wysłania zdjęcia, 
tel. 886 607 274.
MEBLE MŁODZIEŻOWE(15) Black Red 
White, seria INDIANA: biurko, półka wisząca, 
szafka; komplet lub osobno: tel 609 959 711.

STÓŁ(15) z 6 krzesłami , kolor Olcha, stan bar-
dzo dobry, wymiary 90cm na 160cm, po rozło-
żeniu 200cm, cena 850zł, tel. 666 071 451.

WERSALKA(15) +2 fotele+2 pufy. Stan bardzo 
dobry. Cena 200zł, tel. 601 245 081.

FOTEL(15) rehabilitacyjny,  masujący z poduszką 
masującą do stóp, cena 1500 zł, tel. 601 701 865.
ATLAS(15) do ćwiczeń , cena 600 zł, tel. 601 701 865.
STÓŁ(15) do tenisa stołowego + osprzęt, cena 
600 zł, tel. 601 701 865.
STÓŁ(15) do bilarda  + osprzęt, cena  900 zł, tel. 
601 701 865.
SOFA(14) 2 osobowa z szufladą na pościel, 
stan dobry, cena 300 zł, tel.  791 181 454.
WOREK TRENINGOWY(14) wys. 180 cm, 
obj. 140 cm. z mocowaniem. Worek prak-
tycznie nie używany. Do zobaczenia i odbio-
ru w Trzebnicy. Cena 220 zł, tel. 691 141 985.

PÓŁKA(14) narożna, wymiary wys. 27cm, 
gł.25cm, tel. 694 057 540.

PÓŁKA(14) EKLEKTYCZNA - wymiary szer. 
120cm, gł. 20cm, wys. 25cm, olcha, tel. 694 
057 540.

MATERAC(14) sprężynowy, kieszonkowy, ścią-
gany pokrowiec, nakładka, stan bardzo dobry, 
cena 250 zł, tel. 667 888 993.

SZAFKA(14) nocna , cena 80 zł, tel.667 888 993.

MEBLE(14) kuchenne narożnikowe do za-
budowy (dł. 183, dł. 160, wys. 90) w kolorze 
ciemna jabłoń ze sprzętem AGD (kuchenka 
gazowa z piekarnikiem Mastercook, zlewoz-
mywak 2-komorowy, okap) i stół z krzesłami. 
Stan bardzo dobry. Cena 1850 zł. Trzebnica, 
tel. 790 483 576.

ŁÓŻKO(14) 2-osobowe do sypialni (sosna) 
wraz z materacem, stan dobry, 200 zł, tel. 791 
181 454.
BIURKO(14) narożne, długość lewego boku 90 
cm, długość prawego boku 125 cm. Cena 100 
zł, tel. 668 215 025.
KANAPA(14) do spania, kolor zieleni butelko-
wej, cena 300 zł, tel. 727 408 181.
WITRYNA(14) 2 sztuki, narożna, stylowa, poko-
jowa, nowa , bardzo ładna, kolor –orzech, cena 
400 zł / sztukę, tel. 692 508 273.

ŁÓŻKO(14) "Kubuś " narożnik dziecięcy, używa-
ny, cena 50 zł, tel. 663 951 072.

KOMODA(14) pokojowa, kolor orzech, 3 duże 
szuflady + 2 małe, tel. 692z wym. Wys. 90 cm , 
szer. 100 cm, głębokość 45 cm, cena 400 zł, tel. 
692 508 273.

SZAFA(15) typu Komandor - duża, funkcjonal-
na. Cena do uzgodnienia, tel. 697 607 049.
KLATKA(16) dla chomika/myszki, cena 40 zł, 
tel. 693 790 106.
.

AKCESORIA  DLA  DZIECI 

SPR ZE DAM

LEŻACZEK(16) firmy Chicco, cena 100zł, tel. 
603 873 294.

JEŹDZIK(16) z przyczepką BIG BODDY, uży-
wany przez jedno dziecko. Cena 130zł, tel. 
603 873 294.

JEŹDZIK(16) motor CROSS, cena 35zł, tel. 603 
873 294.

LALKA(16) wys. ok 60 cm, cena 15zł, tel. 693 
790 106.

PIASKOWNICA-BASENIK(16) Smoby 
cena 70 PLN, Piaskownica-basenik 2 w 1 Mo-
tylek-Smoby, tel. 729 270 272.

.

LALKI(16) Barbi, 8-15 zł szt., tel. 693 790 106.
.

RAMPA(16) do zabawy, 8-10szt. tel. 693 79 0 106.
.

WANIENKA(15) mało używana, plastikowa 
do kąpieli dla niemowlaka, kolor jasno  błękit-
ny,  Długość  100 cm. Do zobaczenia i odbioru 
w Trzebnicy, cena 20 zł, tel. 691 141 985.

CHODZIK(15) Kolor jasny róż+ciemny fiolet, 
z przodu pchacza jest zamek z dwoma wieża-
mi, obrotowe laleczki, świecące i grające świa-
tełka. W kierownicy klakson rączka biegowa 
odgłos odpalania. Pojemny bagażnik, wysokie 
oparcie daje dziecku możliwość trzymania się 
i szybszej nauki chodzenia, stan bdb cena 50zł, 
tel. 785 956 184.
.

ROWEREK(15) trójkołowy, z pozytywką, ko-
lor zielono-żółto-fioletowy, firma Winnie the 
Pooh (Tricco Truck), z przodu rowerka miedzy 
kierownicą siedzi szczęśliwy Kubuś Puchatek, 
Przy kierownicy jest miejsce na picie, szerokie 
siedzisko +oparcie+ podnóżek, stan db+, cena 
70zł, tel. 785 956 184.

LAMPKA(15) /pozytywka/projektor do łóżecz-
ka lub na szafkę, firma TOMY,Kolor żółty w po-
łączeniu z niebieskim+z przodu postacie z baj-
ki-Kubuś Puchatek i przyjaciele, dwa poziomy 
głośności, regulacja przy zawieszeniu, przy-
ciemnione światło, zasilana na 4 szt baterie 
paluszki, Stan bdb, cena 40zł, tel. 785 956 184.

PANEL/POZYTYWKA(15) z aktywnościami, 
Fisher Price, kolorowa i wielofunkcyjna, zasila-
na na baterie, szelki do zaczepienia-możliwość 
regulacji wysokości, polecana od 1dnia życia, 
Stan bdb, cena 50 zł, tel. 785 956 184.

PRZEPLATANKA-LABIRYNT(15) Firma 
Wonder world, drewniana podstawa, koloro-
we drewniane klocki, stan bdb, cena 50 zł, tel. 
785 956 184.

FURBY BOOM(14) Stan idealny,Cena 100 zł, 
tel. 505 133 755.

KUCHNIA(14) Hello Kitty, zabawka edukacyjna, 
różowa-owalna, wyposażona jest w piekarnik, 
płytę grzewczą, kran ze zlewem, zmywarkę, 
dodatkowymi elementami jest zegar nad 
zmywarką, szerokość 63cm, głębokość 45cm, 
wysokość całkowita 95cm, stan bdb (lekko 
zdrapane nalepki), cena 50 zł, tel. 785 956 184.

UBRANIA

SPR ZE DAM

MASKOTKA(16) misia, wys. ok 50 cm, cena 
10 zł. tel. 693 790 106.
.

SIEWNIK(16) uniwersalny do prac ogrodo-
wych jak nowy, cena 50 PLN, pojemność 12 
L, w oryginalnym kartonie, zakres siewu 450 
mm, cena do negocjacji, tel. 729 270 272.
.

TRAKTOR(16) ręcznie robiony, tel. 725 737 147.
ZIEMNIAKI(16) Vineta,  jadalne i sadzeniaki,  
bardzo smaczne,  tel. 665 233 766.
AGREGAT(15) nowy agregat tynkarski, z peł-
nym wyposażeniem. Więcej informacji udziele 
telefonicznie, tel. 693 191 020.
MASZYNY(14) rolnicze, stare: siewnik i opry-
skiwacz. Tel.  726 001 154.
KOMBAJN(14) zbożowy Kodel-Bohm. Dla 
konesera podobny stoi w British Museum in 
London. Garażowany - oryginalny lakier i napi-
sy, silnik Mercedes Benz, Heder 2 metry, tel.601 
793 012.
ŚRUTOWNIK(14) bijakowy, sprawny, tel. 601 
586 879.
ŁADOWARKA(14) kołowa, Atlas 1997r, szybko-
złącze, napęd hydrostatyczny 4x4, jojstic, silnik 
4cylindrowy, deutz, stan bdb, tel. 609 936 972.
TOKARKA(14) TSB 20, cena 4000 zł do uzgod-
nienia, tel. 504 439 022.
TUJE(15) sadzonki w doniczkach, SZMARAGD, 
wys. 80 cm cena 08 zł/szt.;i BRABANT 100 cm 
cena 10 zł/szt. Możliwość dowozu. tel. 661 627 
423; 71 384 76 92.

IGLAKI(15) prosto z plantacji w doniczkach 
i z ziemi, tel. 783 044 462.

RURY(16) czarne, fi 25, stalowe, Trzebnica, tel. 
883 394 355.
OSŁONA PRYSZNICOWA(16) na wannę 
firmy Sanplast.Wys.ok.150 cm, trzy składane 
skrzydła, mocowana do ściany .Profile w ko-
lorze białym, tel.660 928 050.
PIEC (15) na ekogroszek Siemko 25kw, mało 
używany, tel. 601 877 121.
PIEC C.O.(15) tanio, używany, 2-funkcyjny, pro-
dukcji francuskiej, Cosmogas na ogrzewanie 
otwarte wraz z dokumentacją (c.o. + ciepła 
woda), tel. 506 083 814.
OSŁONA PRYSZNICOWA(15) na wannę 
firmy Sanplast.Wys.ok.150 cm, trzy składane 
skrzydła, mocowana do ściany .Profile w ko-
lorze białym, tel.660 928 050.
PŁYTY OSB(15) grubość 25 mm, około 70 
sztuk, po jednym i dwóch szalowaniach, cena 
do negocjacji, tel. 790 558 208.
SŁUPKI(15) do piłki koszykowej ocynk, cena 
1500 zł , tel. 601 701 865.
SIATKI BRAMKOWE(15) do piłki nożnej, 
duże, cena 400 zł, tel. 601701 865.
LODÓWKA(14) z zamrażalnikiem, marki AMI-
CA, w bardzo dobrym stanie, cena 120zł. tel. 
532 531 433.
KABINA(14) prysznicowa z brodzikiem do roz-
biórki, cena 250 zł, 80x80 cm, tel. 727 408 181.
PIEC(13) gazowy CO "Vaillant" 2 funkcje, wiszą-
cy 28 KW (sprawny), tanio, tel. 605 365 312.
POMPKA(13) co typ PCO-25, tel. 605 365 312.
UMYWALKA(13) 60 x 60 cm, tel. 605 365 312.
TRAJZEGA(13) silnik, pas transmisyjny, piła, 
cena 1200 zł tel. 697 607 049.
WAGA(13) dziesiętna - cena do uzgodnienia, tel. 
697 607 049.
DRZWI(13) tanio,  w dobrym stanie, ponie-
mieckie, drewniane. zewnętrzne o wym. 100 x 
200 cm (prawe) i wewnętrzne o wym. 90 x 200 
cm (3 pary, prawe), tel. 669 351 078

 ROWERY /  WÓZKI 
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ROWER(16) stacjonarny, ORBI-TRECK, cena 100 
zł, Trzebnica, odbiór własny, tel. 886 607 274.
SKUTER INWALIDZKI(16)elektryczny (jak 
quad), 4-kołowy,  starszej osobie (inwalidzie) 
mającej trudności z chodzeniem, mieszczą-
cy się w samochodzie osobowym (skuter 
rozkłada się na 5 części, bez klucza), tel. 662 
992 226.
SKUTER(16) 4-kołowy, elektryczny, w bardzo 
dobrym stanie, cena 1700 zł, tel 783 445 614.
WÓZEK(16) CHICCO- URBAN 4 w 1 , głęboko 

- spacerowy + baza samochodowa + fotelik 
Auto FIX fast + adapter do fotelika, cena: 600 
zł,  łóżeczko turystyczne GRATIS, MOŻLIWY 
TRANSPORT na terenie Trzebnicy i okolic do 
15 km, tel. 603 953 707.
.

Operator Maszyn
Pracownik Produkcyjny
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Maciej Nowak
Trzebnica ul. H. Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13    
 883 38 03 96
e-mail: firmablyskmn@wp.pl

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien 

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

   Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARCHER

Firma 

SCHODY
100 % 

DREWNIANE
DĄB  JESION
 BUK  SOSNA

cena od 4,5 tys. zł.
tel. 602 728 266

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY 
GMINY TRZEBNICA
WYDAWCA: 
Gminne Centrum Kultury i Sportu
ul. Prusicka 12,    55-100 Trzebnica

ADRES REDAKCJI:  
GCKiS ul. Prusicka 12
tel.: 71 312 09 47

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 
Dobrochna Moździerz, Patrycja Król, Małgorzata 
Derecka, Barbara Ulatowska, Zbigniew Lubicz-Mi-
szewski, Leontyna Gągało, Aleksandra Mac.

OPRACOWANIE GRAFICZNE,
 ŁAMANIE TEKSTU, SKŁAD:  Aleksandra Iwańska

REKLAMA:  Małgorzata Derecka 
e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl    
tel. 66 50 86 997

REDAKTOR NACZELNY: 
Sebastian Hawryliszyn
Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO:  Aleksandra Mac
e-mail: panorama.trzebnicka@wp.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i cha-
rakter reklam i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo 
do zmiany tytułów i adiustacji tekstów bez naruszenia 
głównej myśli autora. 
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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       

REJESTRACJA 
KART SIM 

UBRANIA(16)  dla dziewczynki w wieku 8-10 
lat. Trzebnica. Tel. 603 283 075 
KONIK(16) maskotka, cena 15 zł, tel. 693 790 106.

.

BUTY(16) nowe roz. 38, cena 39zł. tel. 693 790 106.
.

KALOSZE(16) dziecięce kalosze - oficerki, 
roz.31,cena 25zł. tel. 693 790 106.
.

DRES(16) nowy, Puma, rozm. 158-164, cena 
100 zł, tel. 693 790 106.
.

TOREBKA(16) dla dziewczynki, cena 10 zł, tel. 
693 790 106.
.

TORBA(16) Ben10, cena 20 zł, tel. 693 79 01 06 
.

KAMIZELKA(16) używana dla chłopca na 
12lat, tel. 693 790 106.
.

Nakład 10 000 egzemplarzy
NR 16 (123) / 2017     
data wydania   29. 09. 2017

Szafy
wnękowe
meble kuchenne
meble na wymiar

wysoka jakość
indywidualne podejście 

pomiar i wycena gratis

tel:   785 339 006

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 !!!

ATRAKCYJNE CENY!

WĘGIEL                • KOSTKA  • ORZECH  • EKOGROSZEK  • MIAŁ

KRUSZYWA   • KAMIEŃ OZDOBNY • KOSTKA GRANITOWA

NOWY SKŁAD OPAŁU
Księginice  ul. Trzebnicka - teren SKRu

tel. 690 294 901  /   570 810 000   /  www.wbtech.com.pl

węgiel tylko z polskich kopalniZajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 5-12 lat. 
Zajęcia indywidualne (60 min. - 40 zł, 45 min. - 30 zł, 30 min. - 20 zł). 

Czas zajęć w zależność od wieku dziecka. Pierwsze zajęcia za 
darmo ! Istnieje możliwość zajęć grupowych, wtedy cena maleje.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycielkę aktywną zawo-
dowo, pracującą  z małymi dziećmi! 

tel. 733 777 317   Katarzyna Kowalczyk

JĘZYK ANGIELSKI
DLA NAJMŁODSZYCH!

godziny otwarcia: 
pn. - pt.  9:00 - 17:00

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

PSS "Społem" 
w Trzebnicy posiada do 

WYDZIERŻAWIENIA 

LOKALE 
126 m / 50m / 21m

na działalność 
HANDLOWĄ, 
USŁUGOWĄ, itp.
więcej informacji 

tel. 71 312 09 36 
         609 79 49 91

USŁUGI 
REMONTOWO 
BUDOWLANE

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

tel. 605 432 606

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

ANGIELSKI 
TRZEBNICA
40 zł za 60 minut

• nauka dzieci, młodzieży
  i osób dorosłych
• pomoc w odrabianiu
  lekcji i prac domowych
• 14-letnie doświadczenie

tel. 724 663 557 
Piotr Jankowski

DOBOK(16) NOWY, do taekwonda roz.140-
150 cena 90 zł, tel. 693 790 106.
.

KORKI(16)  Nike,roz. 41 cena 70 zł, tel.  693 
790 106.

FARTUSZKI(14)  białe , różne rozmiary, nowe ale 
bez opakowania cena 30,- szt., tel. 601 764 525. KUPIĘ / ODDAM / PRZYJMĘ

Przyjmę ZIEMIĘ(16) bez gruzu i kamieni, 
w dużej ilości, Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.
Kupię ŁADOWARKĘ(14) kołową, Atlas lub 
inną,  tel. 609 936 972.
Kupię MOTOCYKL(14) Simson, WSK, SHL, 
Motorynka, Romet itp., tel. 600 340 996
Oddam KOTA(14) oddam czarnego kota,9 
tygodni , korzysta z kuwety,  tel.  609 936 972.
Przyjmę ZIEMIA(13) bez gruzu i kamieni, duże 
ilości. Świątniki k. Trzebnicy, tel. Witold Węgrzyn 667 
686 678 lub sołtys  Jan Bojakowski tel. 697 397 367.

ZIEMIA 
Gmina Trzebnica przyjmie nieodpłat-
nie ziemię czystą bez gruzu i śmieci. 
Ziemię transportem własnym należy 
dostarczyć na plac budowy przed-
szkola znajdujący się na ul. 3 Maja 
w Trzebnicy w dni robocze w godz. 
7:00-17:00 po uprzednim kontakcie 

telefonicznym z kierownikiem 
budowy nr 667 678 734.
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