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R E K L A M A

NoworoczNa Gala operetkowa

Na specjalne zaproszenie Marka Długozimy Burmistrza Gminy Trzebnica 31 stycznia i 1 lutego odbyły się Noworoczne 
Gale Operetkowe „Trzech Tenorów i Ona”, podczas których artyści: dr Monika Gruszczyńska, Marcin Pomykała, Łukasz 
Wroński i Jacek Szymański zaprezentowali fragmenty najsłynniejszych operetek. Koncerty były prezentem i zarazem po-
dziękowaniem od burmistrza dla mieszkańców Gminy Trzebnica za kolejny wspólny rok. Były również okazją do podsu-
mowania dekady zmian, jakie zaszły w gminie na przestrzeni ostatnich lat.

KompleKs 
spoRtowo-

eduKacyjNy
Zapraszamy na przegląd 

postępów prac, które
 zmieniają oblicze ul. 3 Maja. 
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Przy ul. Bochenka zakończyła
 się wymiana oświetlenia. 
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trzebnicka firma 

Andrzeja Trawińskiego 
Perfand LED.
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były tegoroczne zimowe ferie 
w Gminie Trzebnica!
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 Zleciłem ogłoszenie pierwszych 
przetargów na wykonanie inwe-
stycji dotyczącej budowy ścieżek 
rowerowych trasą dawnej kolei wą-
skotorowej. Warto przypomnieć, 
że udało mi się pozyskać dofinan-
sowanie projektu „Budowa ścieżek 
rowerowych trasą dawnej Kolei 
Wąskotorowej oraz budowa cen-
trów przesiadkowych na terenie 
Gminy Trzebnica” w wysokości 7,5 
miliona złotych. Co więcej, nasz 
projekt został oceniony najwyżej 

i znalazł się na pierwszym miejscu 
listy rankingowej, spośród 9 pro-
jektów, które otrzymały dofinan-
sowanie! Dzięki realizacji projektu 
w tym roku w naszej gminie po-
wstanie: 12,5 kilometra ścieżek ro-
werowych, 3,15 kilometra ciągów 
pieszo-rowerowych (Trzebnica 
– Księginice, Trzebnica – Sulisła-
wice i Trzebnica – Będkowo) oraz 
cztery parkingi wraz z niezbędną 
infrastrukturą na aż 145 miejsc 
parkingowych.
 Wydawałoby się, że taka in-
westycja ma jedynie same zalety. 
Wzrośnie atrakcyjność turystycz-
na Gminy Trzebnica, co niewąt-
pliwie przełoży się na wzrost liczby 
turystów odwiedzających naszą 
gminę, wpłynie ona również na 
promowanie zdrowego i aktywne-
go trybu życia naszych mieszkań-
ców. Jednak nie przez wszystkich 
inwestycja ta postrzegana jest po-
zytywnie. Mianowicie były Sta-
rosta Trzebnicki Robert Adach 
zarzuca, że Burmistrz Gminy 
Trzebnica „sabotuje projekt kil-
kunastu samorządów” dotyczą-
cy budowy ścieżek rowerowych 
trasą dawnej kolei wąskotorowej 
i nie chce wybudować ścieżki za-
projektowanej na terenie Gminy 
Trzebnica pomiędzy miejsco-
wościami Książęca Wieś i Gru-
szeczka. Radny powiatowy Robert 
Adach deklaruje jednak, że uratuje 
ten projekt i poprowadzi ścieżkę 
rowerową w omawianym fragmen-
cie po przebiegającej po sąsiedzku 

drodze powiatowej. Chciałbym 
wierzyć, że zarzuty Pana Adacha 
pod moim adresem są tylko niepo-
rozumieniem wynikającym z krót-
kiej pamięci radnego, ale w jego 
wypadku mamy chyba jednak do 
czynienia z próbą świadomego 
wprowadzenia opinii publicznej 
w błąd. Dlatego też postanowiłem 
zabrać głos w tej sprawie.
 Aby rzetelnie wyjaśnić czytel-
nikom omawiane nieporozumie-
nie musimy cofnąć się w czasie do 
2012 roku. Wówczas to włodarze 
gmin: Trzebnica, Prusice, Żmigród 
oraz Powiatu Milickiego i Powiatu 
Trzebnickiego zdecydowali się na 
wspólne ogłoszenie przetargu na 
zaprojektowanie ścieżki rowerowej 
przebiegającej po wymienionych 
gminach trasą dawnej kolejki wą-

skotorowej. Podstawową zasadą 
przyjętą przez włodarzy było, że 
każda z gmin samodzielnie za-
planuje i wytyczy przebieg ścież-
ki rowerowej po swoim terenie, 
a następnie wytyczone przez 
siebie trasy sfinansuje i wykona. 
W myśl tej zasady Gmina Trzeb-
nica zaplanowała przebieg ścież-
ki rowerowej na terenie Gminy 
Trzebnica, Gmina Prusice zapla-
nowała przebieg ścieżki na swoim 
terenie itd… Zgodnie z tą zasa-
dą, po wnikliwym zastanowieniu 
i wizytach w terenie, wytyczyliśmy 
przebieg ścieżki rowerowej na tere-
nie Gminy Trzebnica prowadzącej 
od Będkowa do Brzykowa, który 
zapewnia ciągłość całej trasy rowe-
rowej z uwzględnieniem najważ-
niejszych atrakcji turystycznych 
Trzebnicy. Taki zaaprobowany 
i zgłoszony przez Gminę Trzeb-

nica przebieg trasy po terenie na-
szej gminy uwzględniony został 
w umowie nr ZP.272.1.12.140.2012 
zawartej w dniu 30.08.2012 roku 
pomiędzy włodarzami zaanga-
żowanych w projekt samorządów 
a projektantem trasy – Wrocław-
skim Biurem Projektów Drosystem 
Sp. z o.o. W umowie tej w ogóle 
nie został zlecony projekt ścież-
ki rowerowej pomiędzy Książę-
cą Wsią i Gruszeczką! W toku 
wykonywania dokumentacji pro-
jektowej okazało się, że brak jest 
połączenia pomiędzy ścieżkami 
rowerowymi projektowanymi na 
obrzeżach Gminy Żmigród i Gmi-
ny Milicz, tj. właśnie pomiędzy 
miejscowościami Książęca Wieś 
i Gruszeczka. Wówczas projektant 
(być może za zgodą lidera projek-
tu – Gminy Prusice) zaprojekto-
wał pięciokilometrowy fragment 
ścieżki rowerowej skrajem lasu 
po granicy Gminy Trzebnica. Ani 
projektant ani lider projektu – 
Gmina Prusice nie zwracali się 
do Gminy Trzebnica z pytaniem 
o zgodę na zaprojektowanie tra-
sy rowerowej po terenie naszej 
gminy, zrobiono to samowolnie 
bez wiedzy i zgody władz Gminy 
Trzebnica. Działanie to było tym 
bardziej zaskakujące, że do skraju 
lasu, po którym wytyczono ścież-
kę rowerową przylega droga polna 
należąca do Powiatu Trzebnickie-
go. Naturalnym rozwiązaniem 
byłoby wówczas wytyczenie trasy 
rowerowej po własności jednego 
z uczestników projektu – Powiatu 
Trzebnickiego. Wszystko wska-
zuje na to, że ówczesny starosta 

Robert Adach nie chciał ponosić 
kosztów budowy ścieżki rowerowej 
przez powiat i chciał wykorzystać 
udział w tym przedsięwzięciu je-
dynie dla promocji własnej osoby, 
przerzucając koszty wykonania 
budowy ścieżek rowerowych na 
pozostałe gminy. Dlatego bardzo 
śmiesznie i obłudnie brzmią teraz 
zapewnienia Pana Adacha, że ura-
tuje on ten projekt i poprowadzi 
ścieżkę rowerową w omawianym 
fragmencie po przebiegającej po 
sąsiedzku drodze powiatowej. Pan 
Robert Adach jeszcze jako Starosta 
Trzebnicki miał taką możliwość 
kilka lat temu, gdy projektowa-
no trasę rowerową, ale z niej nie 
skorzystał, więc jego działania są 
mocno spóźnione. Postępowanie 
Pana Roberta Adacha jest rów-

nież stronnicze – przeszkadza mu 
bowiem, że Gmina Trzebnica nie 
planuje wykonać trasy, której nie 
zleciła, a nie przeszkadza mu, że 
rządzona przez jego partyjnego 
kolegę Gmina Prusice nie ogłosi-
ła przetargu na ścieżkę rowerową 
na swoim terenie pomiędzy gra-
nicą z Gminą Trzebnica w sołec-
twie Pawłów Trzebnicki a Wsze-
mirowem. Bez tego kluczowego 
odcinka ścieżki rowerowej ko-
rzystający z niej mieszkańcy nie 
będą mogli dojechać nie tylko 
do Doliny Baryczy, ale nawet do 
Prusic czy Żmigrodu. O tym pro-
blemie radny Robert Adach jednak 
nie wspomina, bo nie dotyczy on 
moich decyzji.
 Dlaczego więc, zdaniem radne-
go powiatowego Roberta Adacha, 
jak również pozostałych partne-
rów projektu z jego kolegą Piotrem 
Lechem – Burmistrzem Milicza na 
czele, to Gmina Trzebnica powin-
na ponieść w całości koszty wyko-
nania ścieżki rowerowej pomiędzy 
Książęcą Wsią a Gruszeczką, skoro 
Gmina Trzebnica nie zlecała pro-
jektantowi wykonania projektu 
ścieżki rowerowej na omawianym 
odcinku? Absurd tej sytuacji po-
lega na tym, że ktoś bez zgody 
właściciela terenu (Gminy Trzeb-
nica) projektuje infrastrukturę 
ścieżki rowerowej, a potem każe 
jeszcze taką inwestycję sfinanso-
wać i wykonać. Odpowiedzial-
ność za taki stan rzeczy ponosi 
Lider Projektu – Gmina Prusice. 
Gdybyśmy przyjęli tą zasadę to 
analogicznie mógłbym zlecić wy-
konanie projektu ścieżki rowero-
wej np. na terenie Gminy Prusice, 
a potem domagać się, żeby Gmina 
Prusice taką inwestycję sfinanso-
wała i wykonała. Podobny pro-
blem pojawił się już wcześniej, gdy 
należało zapłacić projektantowi 
– firmie Drosystem za wykonany 

projekt ścieżki rowerowej. Firma 
Drosystem zwróciła się do Gminy 
Trzebnica z roszczeniem dodatko-
wej zapłaty za projekt ścieżki ro-
werowej pomiędzy Książęcą Wsią 
a Gruszeczką. Wówczas odpowie-
działem, że skoro Gmina Trzebni-

ca nie zlecała wykonania projektu 
omawianego fragmentu trasy ro-
werowej to nie może za to zapłacić, 
i poleciłem, aby faktura wystawio-
na została temu podmiotowi, który 
zlecił firmie Drosystem wykonanie 
projektu trasy od Książęcej Wsi do 
Gruszeczki. Nie mając dokumentu 
potwierdzającego zlecenie prac na 
spornym fragmencie przez Gminę 
Trzebnica, przedstawiciele firmy 
Drosystem odstąpili od dochodze-
nia zapłaty za projekt fragmentu 
trasy rowerowej od naszej gminy. 
Poza tym zlecenie tak odległego 
fragmentu trasy rowerowej przez 
Gminę Trzebnica byłoby nielogicz-

ne – po trasie tej przebiega granica 
Gminy Trzebnica i nie ma niestety 
możliwości jakiegokolwiek dojaz-
du z naszej gminy do tego frag-
mentu inaczej niż przez Książęcą 
Wieś w Gminie Żmigród lub Gru-
szeczkę w Gminie Milicz.
 Z drugiej strony nie jest też tak, 
że powstanie spornego fragmen-
tu trasy pomiędzy Książęcą Wsią 
a Gruszeczką byłoby mi obojętne. 
Powstanie tego odcinka trasy jest 
pożądane dla wszystkich korzy-
stających w przyszłości ze ścieżki 
rowerowej mieszkańców Powiatu 
Trzebnickiego i Milickiego. Z trasy 
tej korzystać będą zarówno miesz-
kańcy Gmin Milicz, Żmigród, 
Prusice, jak i Trzebnica. Dlatego 
też zgodziłem się, aby wszystkie 
wymienione powyżej gminy i dwa 
powiaty podzieliły między sie-
bie po równo koszty wykonania 
spornego fragmentu trasy rowe-
rowej. Co bardzo ciekawe, jeszcze 
kilka lat temu wszyscy partnerzy 
omawianego projektu na takie 
rozwiązanie się zgadzali. Jak wy-
nika bowiem z protokołu sporzą-
dzonego i podpisanego w dniu 
09.01.2013 roku w Prusicach przez 
partnerów projektu dotyczącego 
realizacji przedsięwzięcia budowa 
ścieżki rowerowej trasą dawnej 
kolei wąskotorowej w powiecie 
trzebnickim oraz milickim: „Part-
nerzy zobowiązali się do party-
cypowania w kosztach wykona-
nia odcinka ścieżki pomiędzy 
miejscowościami Książęca Wieś 
a Przewory Milickie/Gruszeczka 
w częściach równych 1/5 wartości 
wkładu własnego. Długość ścież-
ki 5,9 km, obszar Gminy Trzeb-
nica – właściciel nasypu kolejo-
wego.” Pod notatką tą podpisali 
się solidarnie wszyscy uczestnicy 
omawianego projektu: Robert Le-
wandowski (burmistrz Żmigro-
du), Igor Bandrowicz (burmistrz 

Prusic), Jerzy Trela (ówczesny 
wiceburmistrz Trzebnicy), Piotr 
Lech (ówczesny Starosta Milic-
ki) i oczywiście nie kto inny jak 
Robert Adach (ówczesny Staro-

sta Trzebnicki). W piśmie z dnia 
14.01.2013 roku skierowanym do 
lidera projektu – Gminy Prusice 
potwierdziłem gotowość Gminy 
Trzebnica do pokrycia 1/5 kosztów 
wykonania spornego fragmentu 
trasy, o ile pozostali partnerzy pro-
jektu solidarnie poniosą pozostałe 
koszty jej budowy. Co zatem stało 
się od tego czasu, że były Starosta 
Trzebnicki Robert Adach zmienił 
zdanie o 180 stopni i teraz twier-
dzi, że to ja sabotuję budowę ścież-
ki rowerowej, bo nie chcę w całości 
pokryć kosztów jej budowy pomię-
dzy Książęcą Wsią a Gruszeczką?
 Od samego początku byłem 
zwolennikiem powstania ścieżek 
rowerowych trasą dawnej kolei wą-
skotorowej, dlatego podjąłem decy-
zję o ich budowie na terenie Gmi-
ny Trzebnica. Uważam, że sporny 
5-kilometrowy odcinek trasy ro-
werowej pomiędzy Książęcą Wsią 
i Gruszeczką (obie miejscowości 
nie należą do naszej gminy), nie 
jest dużym problemem, gdyż już 
wcześniej wszyscy partnerzy pro-
jektu zadecydowali o partycypacji 
w kosztach jego budowy (zgodnie 
z załączoną notatką ze spotkania 
w Prusicach). Nie po raz pierwszy 
Pan Robert Adach na siłę szuka te-
matu do walki politycznej skiero-
wanej przeciwko mojej osobie. Nie 
ma on moim zdaniem jednak pra-
wa do zabierania głosu w tej spra-
wie, ponieważ Powiat Trzebnicki 
za jego rządów nie wybudował ani 
metra omawianej trasy rowerowej. 
Jedyne co mu wychodzi, to szkalo-
wanie mojej osoby i przypisywanie 
sobie nie swoich sukcesów.

▶ Następstwem wspomnianego spotkania było pismo burmistrza Marka 
Długozimy do lidera projektu burmistrza Prusic Igora Badrowicza. Potwier-
dza ono zgodę na partycypowanie przez Gminę Trzebnica w kosztach budowy 
wspomnianej wyżej ścieżki rowerowej, pod warunkiem iż pozostali partnerzy 
zobowiążą się do pokrycia pozostałych 4/5 kosztów budowy.

▶ Protokó ł ze sp ot k ania ,  p o dc z as k tóre go par t ne r z y proje k t u b u dow y śc ie że k rowe -
row yc h zob owiąz ali  s ię do par t yc y p owania w kos z t ac h w y konania o dc ink a śc ie ż-
k i  p omię d z y miejscowośc iami K siążę ca Wie ś i  G ru s ze c z k ą w c zę śc iac h rów nyc h 1/5 
war tośc i  wk ł adu w ł asne go.

Subiektywnym okiem burmistrza
O sprawie wykonania ścieżki rowerowej

pomiędzy miejscowościami Książęca Wieś i Gruszeczka.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

Były Starosta
Trzebnicki Robert 
Adach zarzuca, że 
Burmistrz Gminy 

Trzebnica sabotuje 
projekt dotyczący 
budowy ścieżek 

rowerowych trasą 
dawnej kolei wąsko-

torowej i nie chce 
wybudować ścieżki 

zaprojektowanej 
na terenie Gminy 

Trzebnica pomiędzy 
miejscowościami 

Książęca Wieś
i Gruszeczka.

W umowie
tej w ogóle nie został 
zlecony projekt ścież-
ki rowerowej pomię-

dzy Książęcą Wsią
i Gruszeczką!

Postępowanie
Pana Roberta Adacha 
jest stronnicze – prze-
szkadza mu bowiem, 
że Gmina Trzebnica 

nie planuje wykonać 
trasy, której nie zleci-
ła, a nie przeszkadza 

mu, że rządzona 
przez jego partyjnego 
kolegę Gmina Prusice 
nie ogłosiła przetargu 
na ścieżkę rowerową 

na swoim terenie 
pomiędzy granicą 
z Gminą Trzebnica 
a Wszemirowem.

Bez tego kluczowego 
odcinka ścieżki rowe-

rowej korzystający 
z niej mieszkańcy nie 

będą mogli doje-
chać nie tylko do

Doliny Baryczy, ale
nawet do Prusic
czy Żmigrodu.

Podstawową
zasadą przyjętą 

przez włodarzy było, 
że każda z gmin sa-

modzielnie zaplanuje
i wytyczy przebieg 
ścieżki rowerowej
po swoim terenie 

a następnie wytyczo-
ne przez siebie
trasy sfinansuje

i wykona.

Ani projektant
ani lider projektu 
– Gmina Prusice 

nie zwracali się do 
Gminy Trzebnica 

z pytaniem o zgodę 
na zaprojektowanie 
trasy rowerowej po 
terenie naszej gmi-
ny, zrobiono to sa-
mowolnie bez wie-
dzy i zgody władz

Gminy Trzebnica.

Absurd tej
sytuacji polega na 
tym, że ktoś bez 
zgody właścicie-
la terenu (Gminy 

Trzebnica) projektuje 
infrastrukturę ścieżki 
rowerowej, a potem 

każe jeszcze taką 
inwestycję sfinan-
sować i wykonać. 

Odpowiedzialność 
za taki stan rzeczy 

ponosi Lider Projektu 
– Gmina Prusice.

„Partnerzy
zobowiązali się do 

partycypowania 
w kosztach wykona-
nia odcinka ścieżki 
pomiędzy miejsco-
wościami Książęca 
Wieś a Przewory 

Milickie/Gruszeczka 
w częściach równych 
1/5 wartości wkładu 
własnego. Długość 

ścieżki 5,9 km, obszar 
Gminy Trzebnica – 
właściciel nasypu 
kolejowego.” Pod 
notatką tą w 2013 
roku podpisali się 
solidarnie wszyscy 

uczestnicy oma-
wianego projektu: 

Robert Lewandowski 
(burmistrz Żmigro-

du), Igor Bandrowicz 
(burmistrz Prusic), 

Jerzy Trela (ówcze-
sny wiceburmistrz 

Trzebnicy), Piotr Lech 
(ówczesny Starosta Mi-
licki) i oczywiście nie 
kto inny jak Robert 

Adach (ówczesny
Starosta Trzebnicki).
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Postęp prac przy ul. 3 Maja

 W nowym budynku przedszko-
la i żłobka kolorowe sale są już 
gotowe i czekają na umeblowanie. 
Wiele innowatorskich rozwiązań 

sprawi, że będzie to najnowocze-
śniejszy tego typu obiekt w powie-
cie trzebnickim. Squash, spinning, 
fitness – już niebawem ucieszą 

aktywnych, którzy zapragną spa-
lić dodatkowe kalorie, w ramach 
rozszerzenia już istniejącej strefy 
aktywności przy Gminnym Parku 
Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ. 
Hala, której widownia pomieści do 
1000 osób, już w 2019 roku posłuży 
dzieciom do rozgrywania pasjonu-
jących meczy i rozwoju wielu przy-
szłych talentów sportowych. Po-
południami będzie areną zmagań 
trzebnickich drużyn oraz miej-
scem wielu wydarzeń sportowych 
i kulturalnych – tak o zasięgu re-
gionalnym, jak i ogólnopolskim.
  – Jeszcze kilka lat temu, przy 
ul. 3 Maja straszyły stare i znisz-
czone budynki, pozostałość po 

oddziale rehabilitacji. Teraz dzię-
ki moim działaniom, teren ten 
przypomina o latach swojej świet-
ności, gdy działało tu uzdrowi-
sko, będąc na powrót wizytówką 
Gminy Trzebnica. Dziś już nie 
za sprawą kuracjuszy i domów 
zdrojowych, a dzieci i inwestycji 
w edukację i sport. Na początku 
to, co stare i zapomniane, zmieniło 
się w nowe – tak powstała Szkoła 
Podstawowa nr 2 wraz z boiskiem 
wielofunkcyjnym oraz Gminna 
Szkoła Muzyczna wraz z parkiem 
wypełnionym dźwiękami dobie-
gającymi z sal lekcyjnych. Ich do-
pełnieniem są nowo powstający 
żłobek, przedszkole, multifunk-

cyjny obiekt sportowo-rekreacyjny 
oraz hala widowiskowo sporto-
wa – powiedział burmistrz Marek 
Długozima i dodał: – Wszystkie 
te obiekty stworzą kompleks edu-
kacyjno-sportowy, który jest speł-
nieniem obietnicy danej miesz-
kańcom, dzieciom, trzebnickim 
rodzinom oraz tym, którzy do-
strzegając potencjał Trzebnicy po-
stanowili związać z nią swoje życie.
 Żłobek wraz z przedszkolem 
oraz obiekt sportowo-rekreacyjny 
wraz z przestronnym parkingiem, 
już w tym roku posłużą mieszkań-
com. Hala widowiskowo-sportowa 
będzie gotowa już w 2019 roku.

[sh]

Zagospodarowanie terenu znajdującego się przy 
ul. 3 Maja przebiega planowo. Ostatnie prace wykoń-
czeniowe trwają przed budynkiem żłobka i przedszkola 
oraz przed obiektem sportowo-rekreacyjnym. Powstaje 
również przestronny parking, a na budowie hali wido-
wiskowo-sportowej wylewane są fundamenty. Nowe 
inwestycje razem z już istniejącymi – Szkołą Muzyczną 
i Szkołą Podstawową nr 2, stworzą kompleks sportowo
-edukacyjny na miarę rozwoju Gminy Trzebnica.

▶ O b o k ż ł ob k a i  pr ze ds z ko la rośnie ju ż e du k ac yj ny p lac z abaw. ▶ Pr ze st ronne kor y t ar ze,  pr ze s z k lone dr z wi ora z oś wie t le -
nie LE D, d z ię k i  k tór y m d z ie c i  w now y m bu dy nku p oc z uj ą 
s ię komfor towo.

▶ Ł a z i e n k i  z o s t a ł y  d o p a s o w a n e  d o  p o t r z e b  d z i e c i  ż ł o b k o w y c h  i  p r z e d -
s z k o l a k ó w .

▶ N a b u d ow i e h a l i  w i d ow i s kowo - s p o r t owej 
t r w a z a l e w a n i e z b r oj e ń .

▶ D u ż e ,  p e ł n e  ś w i a t ł a  s a l e  t o  k o l e j n y  a t u t  n o w e j  p l a c ó w k i .

żłobek 
i przedszkole

hala 
widowiskowo-sportowa

szkoła
podstawowa nr 2

szkoła
muzyczna

boisko 
wielofunkcyjne
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parking

Plan  zagosPodarowania  terenu    ul. 3 Maja
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Dobra pogoda sprzyja pracy

R E K L A M A

 – Szkoła, która istnieje od 1945, 
na stałe wpisała się w historię Kuź-
niczyska i kolejnych pokoleń ludzi. 
Cieszę się, że poprzez rozbudowę, 
możemy dopisać do niej nowy roz-
dział, który nosi nazwę nowocze-
sność. Obiecałem jednak rodzicom 
i dzieciom, że szkoła będzie nie 
tylko nowoczesna, ale i bezpieczna, 
a także przyjazna dla nich. Termo-
modernizacja starego budynku, 
nowe skrzydło o powierzchni blisko 
800 m2 oraz łącznik to najważniej-

sze zmiany – powiedział burmistrz 
Marek Długozima i dodał: – Gmi-
na Trzebnica to bogactwo historii 
i potencjał przyszłości. Mam na-
dzieję, że zarówno kadra nauczy-
cielska, dzieci i rodzice, będą czer-
pać z tego hasła, a nowa szkoła wraz 
z pierwszym dzwonkiem, będzie 
nawiązywała do swojej tradycji, ale 
jednocześnie zbuduje przyszłość 
jako jedna z najlepszych placówek 
oświatowych naszej gminy. Rów-
nież rodzice zauważają zmiany, 

które zachodzą w przestrzeni szko-
ły: – To naprawdę imponujące, jak 
szybko rośnie to nowe skrzydło. 
Codziennie przejeżdżam obok bu-
dowy, jadąc do pracy i z niej wra-
cając. Czasami osiem godzin wy-
starczy, by zobaczyć różnicę. Już się 
nie mogę doczekać września. Dzieci 
też są podekscytowane – mówi jed-
na z mam. Dzieci z nowym rokiem 
szkolnym będą mogły uczyć się 
w nowych murach szkoły w Kuźni-
czysku.                                           [sh]

Prace przy modernizacji i rozbudowie Szkoły 
Podstawowej w Kuźniczysku postępują w szyb-
kim tempie. Wylano strop nad pierwszym pię-
trem nowego skrzydła. Kończą się prace zwią-
zane ze stawianiem ścianek działowych. Jak 
podkreśla Andrzej Faraniec, kierownik budowy 
z trzebnickiej firmy „KLIWO” Wojciecha Kli-
sowskiego: – Pogoda nam sprzyja. Brak mrozów 
i opadów śniegu umożliwia przyspieszenie prac.

▶ Na zewnątrz starego budynku trwają roboty przy elewacji i wymianie dachu. ▶ N owe s k r z yd ł o z ys k a ł o ju ż st rop nad p ie r ws z y m p ię t re m . St awiane s ą te ż 
śc iank i d z ia ł owe.

▶ Te re n b u dow y wi z y towa ł b urmist r z M are k D ł u goz im a . N a z dję c iu z k ie row-
nik ie m b u dow y z t r ze b nic k iej  f irmy „ K LIWO ” Andr zeje m Farańce m ora z 
St anis ł awe m Kos z a ł ko z w yd z ia ł u te c hnic z no - inwe st yc yj ne go.

▶ W p omie s zc ze niac h st arej  s z ko ł y prowad zone s ą inte ns y w ne prace te rmo -
m o de rni z ac yj ne.

R E K L A M A

mieszkania już od

3 900,00 zł/m2

www.kliwo.pl        e-mail: kliwo@kliwo.pl  Polub nas na Facebooku

Żmigród,  ul. Kolejowa
metraż od 46,26 m2 do 82,99 m2

Dostępne miejsca postojowe 
w garażu podziemnym

Możliwość przeglądania różnych 
koncepcji ścianek działowych

Szczegóły sprawdź na stronie 
internetowej   www.kliwo.pl 

tel.  +48 690 911 799

KLIWO
ul. Milicka 30 e
Trzebnica

mieszkaniowo 
dOBRY WYBÓR 
Prawie 20 lat na rynku nieruchomości 
Setki zadowolonych Klientów

▶ M o de rni z acj a st arej  s z ko ł y ora z 
dob u dowa nowe go s k r z yd ł a w ra z 
z ł ąc z nik ie m to najwa ż niejs ze z mia -
ny.  Po z akońc ze niu prac p owie r zc h -
nia Sz ko ł y Po d st awowej w Ku ź ni -
c z ys ku b ę d z ie l ic z yć b l is ko 8 0 0 m².
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Nowe i energooszczędne

 Przypomnijmy, że otwarta we 
wrześniu fabryka Perfand LED, jest 
pierwszą w blisko 100 ha Gminnej 
Strefie Inwestycyjnej. Po rozwinię-

ciu procesu produkcyjnego, prace 
w niej znajdzie do 1000 osób. 
 – Pierwsze LED-y wyproduko-
wane w Trzebnicy już od ubiegłego 

roku oświetlają ul. Spokojną. Teraz 
przyszedł czas na jedną z głównych 
dróg, czyli ul. Bochenka. W całym 
mieście i w sołectwach chcemy 
wprowadzić jeden standard mon-
towanego oświetlenia. Będą to 
właśnie energooszczędne LED-y, 
które Pan Andrzej Trawiński za-
proponował nam po preferencyj-
nych cenach. Na ich wykorzystanie 
w procesie modernizacji oświe-
tlenia zgodziła się firma Tauron, 
która pokrywa koszty ich zakupu 

– mówi burmistrz Marek Długozi-
ma. – Nowe oświetlenie to nie tyl-
ko oszczędność energii i zwiększe-
nie bezpieczeństwa mieszkańców, 
ale także docenienie trzebnickiej 
firmy, która daje prace mieszkań-
com naszej gminy. Warto zauwa-
żyć, że właściciel przedsiębiorstwa 
Pan Andrzej Trawiński, po sukce-
sie firmy PERFAND postanowił 
zainwestować w nową branżę i to 
właśnie w Trzebnicy otworzył swój 
innowacyjny zakład – zakończył.

 Jak czytamy na stronie produ-
centa oświetlenia: „Oświetlenie 
powstające w Perfand LED cha-
rakteryzuje się bardzo wysoką ja-
kością i efektywnością energetycz-
ną oraz wysokimi parametrami 
technicznymi. Jest energooszczęd-
ne: łączy niską moc z emisją dużej 
ilości światła. Może być stosowane 
zarówno we wnętrzach – biurach, 
halach produkcyjnych, magazy-
nach – jak i na zewnątrz – na par-
kingach, placach, ulicach”.       [sh]

Blisko pięćdziesiąt nowych energooszczędnych 
opraw ledowych rozświetliło ul. Bochenka w Trzeb-
nicy. A wszystko za sprawą trójstronnego porozu-
mienia, zawartego przez Gminę Trzebnica, Tauron 
S.A. oraz trzebnickiego producenta, firmę Andrzeja 
Trawińskiego Perfand LED.

R E K L A M A

▶ Po dc z as sp ot k ania w t r ze b nic k im z ak ł ad z ie Pe r fand LE D w ł aśc ic ie l  fab r y k i 
Andr zej  Trawińs k i  z apre ze ntowa ł b urmist r zowi M arkowi D ł u goz imie s wo -
je pro duk t y i  innowac yj ną te c hno lo gię t wor ze nia le dów. N a z dj .  se k re t a -
r ze m z Danie le m Buc z ak ie m .

▶ N owe e ne rgo os zc zę dne oś wie t le nie le dowe f irmy Pe r fand LE D z amonto -
wano pr z y ul .  B o c he nk a w Tr ze b nic y.
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Komputery przekazane

R E K L A M A

 Gmina Trzebnica jako pierwsza 
gmina w Polsce, obok tych z Czech 
i Niemiec, dołączyła do tego pre-
stiżowego programu pilotażowego, 
którego kluczowym priorytetem 
jest wspomaganie i rozwój proce-
su edukacji przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii infor-
macyjnych. W ramach programu 
wspomniane trzebnickie placówki 
oświatowe otrzymały laptopy wraz 
z najnowszym oprogramowaniem 
Microsoft w zakresie edukacji: 30 
komputerów dostarczyła firma 
Acer, natomiast dodatkowe 10, de-
cyzją burmistrza zostało zakupio-
nych ze środków budżetu Gminy 
Trzebnica.
 – Rozwój gminy to także roz-
wój infrastruktury oświatowej. 
Cieszę się, że nasze szkoły wcho-
dzą w nowy wymiar edukacji na 
miarę XXI wieku. Ten prestiżowy 
program z pewnością podniesie 
poziom nauczania. Dzięki niemu 
uczniowie dowiedzą się, jak bez-
piecznie, mądrze i aktywnie uży-
wać nowych technologii. Lekcje 
będą urozmaicone, ciekawsze, po-
mogą w komunikacji, nauczycie-

lom pozwolą lepiej monitorować 
pracę podopiecznych – podkreśla 
burmistrz Marek Długozima.
 Radości z otrzymanych lapto-
pów i przystąpienia do programu 
nie kryły dyrektorki szkół. – Je-
stem bardzo wdzięczna panu bur-

mistrzowi za to, że stale wspiera 
trzebnickie placówki edukacyjne 
i stwarza coraz to lepsze możliwo-
ści rozwoju naszych uczniów. Do-
piero, co otrzymaliśmy tablice 
i monitory interaktywne z projek-
tu „Aktywna Tablica”, a teraz bę-

dziemy korzystać z innowacyjnych 
metod nauczania – mówiła pod-
czas przekazania laptopów dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 2 Gra-
żyna Kantecka.
 Program „Acer for Education” 
potrwa do czerwca 2018. Pracę 

uczniów będą koordynować na-
uczyciele wyznaczeni przez dyrek-
torów poszczególnych placówek, 
którzy już niebawem zaczną profe-
sjonalne szkolenia z obsługi opro-
gramowania i systemu.

[mc]

Szkoły Podstawowe nr 1, 2 
i 3 w Trzebnicy, które nie-
dawno zakwalifikowały 
się do międzynarodowego 
programu „Acer for Edu-
cation” oraz „Microsoft 
dla edukacji” otrzymały 
bezpłatne laptopy. 6 lute-
go sprzęt do szkół osobi-
ście przekazał burmistrz 
Marek Długozima.

▶ N owe l aptopy t raf i ł y m . in .  do k l as 1-3 Sz ko ł y Po d st awowej nr 2 w Tr ze b nic y.  Spr zę t z  rąk b urmist r z a M ark a D ł u goz im a 
o de b ra ł a d y re k tor G ra ż y na Kante c k a .  W p r ze k a z aniu komp u te rów uc ze st nic z ył y t ak że ko or dy natork a pro gramu Ewa Br ze -
gows k a ,  s z ko lny ko or dy nator Paulina Pie c howic z- R ąc z k a ora z nauc z yc ie lk a Jo lant a St ras z ak .

▶ Pr ze k a z anie komp u te rów w Sz ko le Po d st awowej nr 3 
w Tr ze b nic y.  N a z dję c iu o d lewej:   b urmist r z M are k D ł u -
goz im a , d y re k tor Jadwig a Kalinows k a ora z Wojc ie c h Sze -
mie l ,  s z ko lny ko or dy nator p ro gramu .

▶ Je dną ze s z kó ł ,  k tóra z ak wali f ikowa ł a s ię do pro gramu 
„ Ace r for Educat ion”  je st  Sz ko ł a Po d st awowa nr 1.  Bur-
mist r z pr ze k a z a ł l aptopy dy re k tor E l ż b ie c ie N owak ora z 
wice dy re k tor i  s z ko lnej ko or dy nator B e ac ie Bia ł e c k iej .



12 13NR 3  {132}        9.02.2018 NR 3  {132}        9.02.2018

Zaśpiewa dla zakochanych

 Młoda artystka zaśpiewa naj-
piękniejsze piosenki o miłości. 
W repertuarze znajdą się takie 
utwory jak: „Can’t help falling 
in love” Elvisa Presleya, „Secret” 
Marii Meny czy „Say something” 
Christiny Aguilery i A Great Big 
World. Jej ciepły głos z pewnością 
oczaruje wszystkich słuchaczy, 
wprowadzając w romantyczny na-
strój. – Cieszę się, że walentynki 
w Gminie Trzebnica uświetni wy-
stęp niezwykle uzdolnionej trzeb-
niczanki, która stoi u progu swojej 
muzycznej kariery. Jestem dumny, 
że w naszym lokalnym środowisku 
mamy tak wielu młodych arty-
stów, którzy uatrakcyjniają wyda-

rzenia kulturalne w naszym mie-
ście – podkreśla burmistrz Marek 
Długozima. – Uważam, że należy 
wspierać młode talenty, zwłaszcza 
jeśli są mieszkańcami gminy. Wie-
lu z nich już teraz ma na swoim 
koncie liczne sukcesy jak np. To-
masz Kowalski, Ewelina Lisowska, 
zespół Cran, IM Fanki Tim i wielu 
innych. Mam nadzieję, że podob-
nie będzie w przypadku Marty. 
Wierzę, że koncert walentynkowy 
otworzy przed nią drzwi do mu-
zycznego świata, czego jej z całego 
serca życzę. A Państwa już teraz 
serdecznie zapraszam do licznego 
udziału w tym pięknym wydarze-
niu – dodaje.

 Siedemnastoletnia Marta Le-
nart jest uczennicą Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy. 
Jak sama mówi, śpiewanie i mu-
zyka sprawia jej ogromną radość. 

Zaczęła, będąc jeszcze dzieckiem. 
Uczęszczała do szkół muzycznych, 
w których uczyła się śpiewu, gry 
na gitarze i pianinie. W szkole 
podstawowej przez 3 lata śpiewa-

ła w szkolnym chórze. Od gim-
nazjum występuje na koncertach 
i galach organizowanych w szkole.

[mc]

Z okazji walentynek na mieszkańców Gminy 
Trzebnica czeka szereg atrakcji. 14 lutego przy-
gotowano wieczór filmowy w Kinie Polonia, a 16 
lutego otwarcie Alei Zakochanych, gdzie zostanie 
odsłonięty pomnik miłości. Na tym jednak nie ko-
niec. Na zaproszenie burmistrza Marka Długozi-
my w artKawiarni Gminnego Centrum Kultury 
będzie można wysłuchać wyjątkowego koncertu 
walentynkowego w wykonaniu utalentowanej 
trzebniczanki Marty Lenart.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a sp ot k a ł s ię z  t r ze b nic z ank ą M ar t ą Le nar t ,  k tóra 16 lu te go z a -
śp iewa dl a z ako c hanyc h w t r ze b nic k iej  ar t Kawiarni .  W sp ot k aniu uc ze st nic z y l i  t ak że:  dy-
re k tor G minne go Ce nt rum Kul t ur y i  Sp or t u B arbara Sm aś ,  nac ze lnik W yd z ia ł u Promo cji 
Jaku b Sz urk aws k i ora z p ianist a B ar tos z Świt als k i .

na  otwarcie
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Nasz  SuperCzłowiek

 Wypadek motocyklowy z 2014 
roku i niepełnosprawność, z którą 
przyszło mu się mierzyć, dla wielu 
oznaczałoby koniec normalnego ży-
cia i marzeń. On jednak potraktował 
to, co się stało, jak kolejne wyzwanie. 
Podjął walkę, dzięki której dziś na 
jego twarzy gości uśmiech, a on dalej 
może robić to, co kocha – śpiewać, 
spotykać się z ludźmi, występować 
na deskach teatru, a także konty-
nuować drogę swojego wzoru, ojca 
i przyjaciela – Mariana Kowalskiego.  
 – Tomek jest z tej samej gliny, 
co ja! Jest Kowalskim z krwi i kości 
i dlatego tak walczy. Jestem z niego 
dumny. Nie tylko wygrywa z wła-
snymi słabościami, ale w dodatku 
chce dawać siebie innym, kontynu-
ując dzieło mojego życia i zostając 
kustoszem małego muzeum. Radzi 
sobie świetnie – mówi pan Marian. 
Nic więc dziwnego, że autorzy no-
wego show dostrzegli w nim Super-
Człowieka i przyjechali do Małego 
Muzeum Ludowego u Kowalskich, 
by porozmawiać osobiście z Tom-
kiem i ludźmi mu bliskimi. Jednym 
z nich jest burmistrz Marek Dlugozi-
ma, którego Tomek osobiście popro-
sił o wzięcie udziału w programie. 
– Pan burmistrz zawsze był nam 
życzliwy, pomaga małemu muzeum 
i mnie. Udzielał mi wsparcia przed 
wypadkiem i wspiera teraz, za co 
jestem mu ogromnie wdzięczny. Dla 
mnie to Wielki Człowiek, na którego 
zawsze można liczyć – mówi Tomek. 
 – Jestem pod wrażeniem jego 
determinacji w drodze do odzy-
skania sił, codziennego funkcjono-
wania oraz nieopuszczającego go 

optymizmu. To wspaniały człowiek 
i znakomity muzyk, którego nie-
jednokrotnie mogliśmy zobaczyć 
na trzebnickiej scenie muzycznej. 
Już kilka miesięcy po swoim nie-
szczęśliwym wypadku pojawił się 
na Trzebnickim Święcie Sadów – to 
tylko pokazuje, jak wielki jest hart 
jego ducha i jak bardzo kocha trzeb-
nicką publiczność. Życzę mu reali-
zacji wszystkich marzeń, tak zawo-
dowych, jak i prywatnych. Jednym 
z nich jest nowa płyta, którą obie-
całem wesprzeć i dofinansować – 
mówi burmistrz Marek Długozima.  
 Tomasz „Kowal” Kowalski po-
chodzi z Marcinowa. W 2012 roku 
został zwycięzcą IV edycji Must Be 
The Music, gdzie oczarował wszyst-
kich jurorów oraz publiczność ge-
nialnym wykonaniem piosenki ze-

społu Dżem „Modlitwa III”. Był też 
odtwórcą roli Ryszarda Riedla wo-
kalisty Dżemu w spektaklu teatral-
nym pt. „Skazany na bluesa” w re-
żyserii Arkadiusza Jakubika granym 
na deskach Teatru Śląskiego w Ka-
towicach. W czerwcu 2013 roku To-

mek i jego zespół FBB (teraz Houd) 
mieli premierę swojego pierwszego 
singla „Sen”. Niestety rok później 
artysta uległ poważnemu wypadko-
wi. Mimo to po długiej i nieustającej 
rehabilitacji powraca do śpiewania 
i koncertowania. Za sprawą udzia-

łu w projekcie Kuby Płucisza, zało-
życiela zespołu IRA, w 2015 roku 
wystąpił na Festiwalu Woodstock, 
gdzie zaśpiewał utwór „Adres w ser-
cu” przed 200 tys. publicznością.  

[sh]

„SuperLudzie” to seria dokumentów przedstawia-
jąca osoby niepełnosprawne, które przełamują 
każdą barierę i pokazują, że niemożliwe nie istnie-
je. Sięgają dalej niż inni… To fragment opisu nowe-
go programu telewizji Polsat. Bohaterem jednego 
z odcinków będzie nasz SuperCzłowiek – Tomek 
„Kowal” Kowalski.

R E K L A M A

▶ Po dc z as sp ot k ania w Ur zę d z ie M iejs k im wo k alist a op owie -
d z ia ł  o s woic h p l anac h i  nowej p ł yc ie.  N a z dję c iu z b urmi -
st r ze m M ark ie m D ł u goz im ą , nac ze lnik ie m W yd z ia ł u Pro -
mo cji  Jaku b e m Sz urk aws k im i  me nad że rk ą ar t yst y Iwoną 
N owak .

▶ Tome k Kowals k i  w ra z ze sp o ł e m H ou d .

▶ Tom as z „ Kowal ” Kowals k i  z  M arc inowa w yst ąp i w je dny m z o dc inków nowe go pro gramu 
te lewi zj i  Po ls at pt .  „ Sup e rLu d z ie ”.  O pró c z ro d z iny i  b l is k ic h do u d z ia ł u w nagraniac h z a -
prosi ł  t ak że burmist r z a M ark a D ł ugoz im ę.
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 Noworoczna Gala, która od-
była się 31 stycznia i 1 lutego, była 
prezentem i zarazem podziękowa-
niem od burmistrza dla mieszkań-
ców Gminy Trzebnica za kolejny 
wspólny rok. Była również okazją 
do podsumowania dekady zmian, 
jaka zaszła w Gminie Trzebnica na 
przestrzeni lat. To również spełnie-
nie obietnicy, którą gospodarz mia-
sta dał mieszkańcom 2 lata temu, 
kiedy to w październiku 2016 roku 
na scenie w Gminnym Centrum 
Kultury zaprezentowali się artyści 
Teatru Narodowego Operetki Ki-
jowskiej z Ukrainy. Burmistrz za-
pewnił wówczas, że takie spotkania 
będą odbywały się cyklicznie. Warto 
przypomnieć, że w ubiegłym roku 
wystąpił Narodowy Teatr Opery 
i Baletu z Odessy.
 Przez dwa dni, podczas których 
odbywała się Noworoczna Gala na 
scenie Gminnego Centrum Kultury 
wystąpili artyści grający na co dzień 
w operach i operetkach na terenie 
całego kraju. W tym gronie znalazła 
się znana sopranistka i nauczyciel-
ka śpiewu w Gminnej Szkole Mu-

zycznej dr Monika Gruszczyńska 
i trzech tenorów: Marcin Pomykała 
z Filharmonii Dowcipu Waldemara 
Malickiego, Łukasz Wroński z Te-
atru Wielkiego Opery Narodowej 
w Warszawie i Jacek Szymański 
z Opery Bałtyckiej w Gdańsku.
 Koncert rozpoczął się krótką 
niespodzianką filmową. Widzowie 
mogli zobaczyć, jakie zmiany zaszły 
w Gminie Trzebnica na przestrzeni 
ostatnich 10 lat.
 – Bardzo serdecznie dzięku-
ję Państwu za tak liczną obecność 
na tej wspaniałej gali. Film, który 
mieli Państwo okazję zobaczyć, jest 
tylko małym wycinkiem tego, jak 
wiele udało się nam wspólnymi si-
łami zrobić. Bo dla mnie liczą się 
czyny, a nie słowa. Dziękuję za lata 
pracy, za Państwa wkład w rozwój 
i życie naszej małej ojczyzny i za to, 
że traktujecie ją jak nasz wspólny 
dom. Wszystkie zmiany, jakie za-
szły w Trzebnicy przez ostatnie 10 
lat, są dla nas wszystkich powodem 
do dumy – mówił burmistrz Marek 
Długozima. – Proszę pamiętać, że 
każdą decyzję dotyczącą realizacji 

kolejnej inwestycji podejmuję z my-
ślą o mieszkańcach Gminy Trzebni-
ca. Viribus unitis – wspólnymi siła-
mi – to hasło, które przyświeca mi 
od zawsze. Wiem bowiem, że tylko 
działając razem, możemy osiągnąć 
więcej. Niech ten koncert będzie pre-
zentem i zarazem podziękowaniem 
ode mnie dla Państwa za kolejny 
wspólny rok – zakończył.
 Operetka została podzielona na 
dwie części. W przerwie artKawiar-
nia serwowała przygotowane przez 
siebie specjały w promocyjnych ce-
nach. Nad sprawnym przebiegiem 
gali czuwał Jacek Szymański – jeden 
z tenorów, który przed każdym blo-
kiem muzycznym barwnie opowia-
dał o prezentowanych dziełach.
 Publiczność zgromadzona na wi-

downi miała niepowtarzalną okazję 
posłuchać klasycznych arii operet-
kowych, a także tych pochodzących 
ze znanych musicali. Wśród wielu 
zaprezentowanych dzieł znalazły 
się: La donna e mobile z „Rigoletta”, 
„Nikt nie kocha tak jak ty” z ope-
retki „Paganini”, „Choć na świecie 
dziewcząt mnóstwo” z „Księżniczki 
Czardasza”, „O sole mio”, „Time to 
say goodbye” czy „Libiamo” z Tra-
viaty i wiele innych.
 – To była wspaniała muzyczna 
uczta i niezwykła podróż jednocze-
śnie. Występ po raz kolejny mnie 
zachwycił. Jest to już trzecia moja 
Noworoczna Gala w Trzebnicy, na 
której jestem – mówiła po występie 
pani Anna. – Jest takie jedno słowo. 
Bardzo krótkie, ale magiczne i bar-

dzo wartościowe. To słowo brzmi 
dobro, które zawsze będzie mi się 
kojarzyło z burmistrzem Markiem 
Długozimą, który jest bardzo war-
tościowym i dobrym człowiekiem. 
To dzięki Panu z wielką przyjemno-
ścią przyjeżdżam śpiewać do Trzeb-
nicy – mówiła ze sceny wzruszona 
dr Monika Gruszczyńska podczas 
pierwszego z dwóch wieczorów 
z operetką w Trzebnicy i dodała: 
– Dziękuję za to, że po raz kolejny 
mogę spędzać z trzebniczanami ten 
piękny wieczór. Panie burmistrzu, 
o tym, jakim wielkim jest Pan da-
rzonym szacunkiem, jak dużą sym-
patią i życzliwością, świadczy liczba 
osób, która przybyła dziś na ten kon-
cert.

[em]

Dwa dni z widowiskiem operetkowym w Trzeb-
nicy, dwie godziny koncertu, pół tysiąca osób 
na widowni, a na scenie Trzech Tenorów i Ona. 
Na specjalne zaproszenie burmistrza Marka 
Długozimy odbyły się Noworoczne Gale, podczas 
których zaprezentowano fragmenty najsłynniej-
szych operetek.

▶ Pu b lic z ność z wie lk im z ac hw y te m o gl ąd a ł a p ię k ne widowis ko.

▶ Po gali zaproszeni goście zostali obdarowani naj nows z y m X X nume re m „ Br z as ku ”.

▶ Ar t yśc i  w y konali  k l as yc z ne arie op e re t kowe i  u t wor y p o c ho d z ące ze z na -
nyc h mu sical i .

▶ N a z d j .  r a d n a R a d y M i e j s k i e j  B a r b a r a C i e p l u c h ,  B a r b a r a S ko t n a 
i  b u r m i s t r z  w r a z z  m a ł ż o n k ą E l ż b i e t ą .

▶ Wid zowie gromk imi b rawami p o d z ię kowali  z a wspania ł y konce r t .

▶ W pr ze r wie konce r t u na gośc i  c ze k a ł y sp e cj a ł y pr z ygotowane pr ze z ar t Ka -
wiarnię.

▶ Pr z y był yc h gośc i  pr z y wit a ł  gosp o d ar z w yd ar ze nia b urmist r z M are k D ł u goz im a . Konce r t y był y p o d z ię kowanie m o d b urmist r z a dl a mie s z k ańców G miny 
Tr ze b nica z a ko l ejny wsp ó lny ro k .

▶ Wśró d wie lu z apre ze ntowanyc h d z ie ł  z nal a z ł y s ię:  L a donna e mob ile z  „ R i -
go le t t a”,  „ N ik t nie ko c ha t ak j ak t y ” z  op e re t k i  „ Pag anini ”.

▶ D r M onik a G ru s zc z y ńs k a p o d z ię kowa ł a b urmist r zowi z a moż liwość w yst ą -
p ie nia pr ze d t r ze b nic k ą p u b lic z nośc ią.

▶ Po dc z as N oworo c z nej G ali  w yst ąp il i  ar t yśc i  graj ąc y na co d z ie ń w op e rac h i  op e re t k ac h na 
te re nie ca ł e go k raju:  dr M onik a G ru s zc z y ńs k a ,  M arc in Pomy k a ł a ,  Łuk as z Wrońs k i  i  Jace k 
Sz y m ańs k i .

▶ Burmist r z w ra z z pr ze d st awic ie l ami t r ze b nic k ic h ro d z in .



18 19NR 3  {132}        9.02.2018 NR 3  {132}        9.02.2018

▶ Po dc zas uro c z ystej  G al i  Zł ot ych i  D iam entow ych 
G o dów Państ wo Zof ia  i  Zb igniew K is zc z yńsc y zo -
stal i  o dznac zeni  p r ze z  burmistr za Marka D ł ugo -
zimę m e dalami „ Za D ł ugole tnie  Poż ycie  Ma ł żeń -
sk ie ”  p r z y znanymi p r ze z p re z ydenta RP Andr zej a 
D udę.

Państwo Zofia i Zbigniew Kisz-
czyńscy poznali się w roku 1962 
w trakcie jednej z wizyt pana Zbi-
gniewa u swej rodziny w Marcino-
wie, a dokładniej podczas zabawy 
tanecznej. Od tamtej pory zacie-
śniali swoją znajomość, bowiem 
pan Zbigniew był coraz częstszym 
gościem w podtrzebnickiej miejsco-
wości. W styczniu 1967 r. państwo 
Kiszczyńscy pobrali się, a związek 
w przeciągu 14 pierwszych lat za-
owocował czwórką dzieci: dwiema 
córkami i dwoma synami. Dzięki 
dzieciom doczekali się również 3 
wnuczek i 6 wnuków, a także 1 pra-
wnuczki. 

Pan Zbigniew urodził się w maju 
1947 r. w Suminie w powiecie to-
maszowskim. Dzieciństwo spędził 
w rodzinnej Zaręce (gmina Do-
łhobyczów powiat hrubieszowski) 
wraz z młodszą siostrą i bratem. Do 
podstawówki uczęszczał w pobli-
skim Gołębiu. Ukończył ją w 1960 r. 
Następnie przeprowadził się na za-
chód kraju do szkoły stolarskiej 
z internatem w Świebodzicach, 
gdzie kontynuował naukę przez ko-
lejne 2,5 roku. Nie przez przypadek 
wybrał Dolny Śląsk, tuż po wojnie 
przeprowadziła się tutaj część jego 

najbliższej rodziny, m.in. do Marci-
nowa, Mielęcina pod Strzegomiem 
oraz Wrocławia. Ostatnie pół roku 
szkoły stolarskiej kończył miesz-
kając u cioci Zosi we Wrocławiu. 
W roku 1963 r. po ukończeniu edu-
kacji rozpoczął pracę we Wrocła-
wiu w Zakładach Stolarki Budow-
lanej, gdzie pracował przez kolejne 
2 lata. Następnie przez ponad 25 lat 
pracował w Gminnej Spółdzielni 
Rolniczo-Handlowej w Trzebnicy, 
na różnych stanowiskach: kierow-
cy, magazyniera i kierownika skle-
pu.

Pani Zofia urodziła się w lipcu 
1947 r. w Marcinowie, tam też 
uczęszczała do szkoły podstawo-
wej. Razem z siostrą pomagała ro-
dzicom w gospodarstwie rolnym. 
Rodzice pochodzili z okolic Dą-
browy Tarnowskiej, przybyli do 
Marcinowa już w 1945, najpierw 
na rekonesans, następnie z całym 
dobytkiem pociągiem w roku 1946 
już na stałe. – Opowieści babci 
Emilii z tego okresu żywo przy-
pominają sceny ze słynnego filmu 
„Sami swoi” Sylwestra Chęcińskie-
go – wspomina syn jubilatów, pan 
Maciej. Pani Zofia po ukończeniu 
szkoły podstawowej dalszą eduka-

cję kontynuowała we Wrocławskiej 
Szkole Gastronomicznej. Ukoń-
czywszy ją w roku 1963 r., rozpo-
częła pracę w zawodzie kucharza 
i pracowała, aż do osiągnięcia wie-
ku emerytalnego. W tym czasie 
jedynie trzy razy zmieniła miejsce 
pracy.

W 1971 r. jubilaci zamieszkali 
w Trzebnicy, trzykrotnie zmienia-
jąc miejsce stałego zamieszkania. 
Ostatecznie od kilku lat mieszkają 
u córki.

Receptą na długoletni związek mał-
żeński według Państwa Kiszczyń-
skich jest przede wszystkim cier-
pliwość, ustępliwość i umiejętność 
szukania kompromisów.

– Ogromnym zaskoczeniem zarów-
no dla nas, jak i całej rodziny, była 
uroczystość przygotowana z okazji 
jubileuszu 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego. Serdecznie dziękujemy 
za to panu burmistrzowi Markowi 
Długozimie i wszystkim, którzy 
się do tego przyczynili. Było nam 
niezmiernie miło. – dodają państwo 
Kiszczyńscy.

[mw]

Jubileusz Państwa Kiszczyńskich

▶ Pu b lic z ność dop is a ł a rów nie ż p o dc z as dru gie go z konce r tow yc h dni.

▶ Wsp ó lne z dję c ie b urmist r z a M ark a D ł u goz imy w ra z z ar t yst ami.▶ „Cho ć na ś wie c ie d z iewc z ąt mnóst wo” z „ K się ż nic z k i  C z ar d as z a” M onik a 
G ru s zc z y ńs k a w y kona ł a wsp ó lnie z Jac k ie m Sz y m ańs k im .

ŚNIADANIA, OBIADY, KOLACJE 
chrzciny, komunie, stypy, itp.
Nowy Dwór 60 Trzebnica 
przy obwodnicy  

tel. 71 387 02 01
www.zajazdpodlwem.pl

IMPREZY 
OKOLICZNOŚCIOWE
w kameralnej atmosferze 

od 1995 roku

R E K L A M A

R E K L A M A

▶ O d lewej:  M ac iej  Wac howiak ,  b urmist r z M are k D ł u goz im a , Andr zej  G óral 
ora z Dominik Pi z iewic z . 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a osob iśc ie 
pr z y wit a ł  ws z yst k ic h gośc i .  N a z dj .  R ad -
ny R ad y M iejs k iej  Józe f Skot ny w ra z 
z żoną B arbarą….

▶ … Anna i   Wojc ie c h Frąc z ak… ▶  …Stanisława i Janusz Kaczmarzyk… ▶ …Ur s z ula i  Je r z y Tre l a .    

▶ W dniac h konce r t u ,  pr ze d wejśc ie m do K ina Po lonia 3D p oj awi ł  s ię c ze r wo -
ny dy wan , t ak by k a ż dy z gośc i  mó g ł s ię p o c z uć w yj ąt kowo.
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 Wieczorne spotkanie z Sabiną 
Kuciębą odbyło się w Galerii na 
Parterze w Gminnym Centrum 
Kultury, na które przybyli m.in. 
burmistrz Marek Długozima, dy-
rektor GCKiS Barbara Smaś, na-
czelnik Wydziału Oświaty Krysty-
na Haładaj, nauczyciele, rodzina 
i przyjaciele polarniczki, a także 
zainteresowani tematem mieszkań-
cy. Na początek uczestnicy wysłu-
chali prezentacji bohaterki, która 
z wielką pasją opowiedziała o swo-
ich przeżyciach pod biegunem. – 
To był dla mnie niesamowity rok. 
Trudno jest opisać wszystko, czego 
doświadczyłam w tym czasie, ale 
chciałabym choć troszkę przybli-
żyć Państwu swoje wrażenia o tym 
odmiennym świecie – dzikim, czy-
stym i pięknym. Bo przecież nieco-
dziennie człowiek może spotkać na 
spacerze niedźwiedzia polarnego 

czy podziwiać zorzę, której obraz 
w jednej chwili na zawsze pozostaje 
w pamięci – wspomina Sabina. – 
Dzisiejsza wystawa zdjęć z pobytu 
w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund  
jest tylko ułamkiem tego, co tak na-
prawdę można tam zobaczyć. Mam 
nadzieję, że choć na chwilę uda mi 
się przenieść Państwa do tej wy-
jątkowej mroźniej krainy – dodała 
i zaprosiła do obejrzenia wystawy. 
Przypomnijmy, że jedno ze zdjęć 
Sabiny wygrało zeszłoroczny kon-
kurs Pozdrawiam Trzebnicę.
 Pamiątkowy plakat wraz 
z gratulacjami wręczył Sabinie 
burmistrz Marek  Długozima. – Je-
stem dumny, że w naszej lokalnej 
społeczności mamy takich miesz-
kańców, jak Sabina Kucięba, którzy 
konsekwentnie dążą do spełnienia 
swoich marzeń. Należy się jej wiel-
ki szacunek za to, że mimo iż była 

najmłodszą uczestniczką wypra-
wy, tak doskonale poradziła sobie 
w tych trudnych warunkach z dala 
od domu i bliskich. Gratuluję jej 
hartu ducha i życzę realizacji pla-
nów i nowych wypraw. Niech Cię 
niosą pasje – powiedział burmistrz.
Na zakończenie polarniczka po-
dziękowała wszystkim, którzy 
pomogli jej w przygotowaniu  wy-
stawy, w szczególności panu bur-
mistrzowi Markowi Długozimie za 
wsparcie, zainteresowanie i piękne 
życzenia.
 Wystawa fotograficzna i opo-

wieści Sabiny zrobiły na uczestni-
kach ogromne wrażenie. – Jestem 
oczarowana zdjęciami i tym, co 
przeżyła młoda polarniczka. Taka 
wyprawa wymaga odwagi i de-
terminacji. Najbardziej poruszyła 
mnie historia z niedźwiedziem po-
larnym, który zaglądał przez okno 
stacji – mówiła pani Krystyna, 
uczestniczka wernisażu. W prze-
strzeni wystawienniczej oprócz 
zdjęć można było zobaczyć ciekawe 
dokumenty m.in. Dyplom Mor-
ski stwierdzający przekroczenie 
Koła Podbiegunowego na statku 

Horyzont II i zaliczenie obrządku 
„chrztu morskiego” oraz Certyfikat 
PAN, stwierdzający uczestnictwo 
w wyprawie czy manekina ubrane-
go w oryginalną odzież polarnika.
 Wcześniej Sabina spotkała się 
z młodzieżą z trzebnickich szkół, 
której opowiedziała, na czym po-
legały jej obowiązki, w jaki spo-
sób spędzała wolny czas oraz jak 
rodziła sobie z mrozem i innymi 
niedogodnościami. Uczniowie byli 
zachwyceni, a pytaniom i dyskusji 
nie było końca.

[mc]

▶ Pr z y by li  na we rnis a ż gośc ie z  z ac ie k awie nie m w ys ł uc hali  pre le kcj i ,  k tórą 
p r z ygotowa ł a S ab ina Kuc ię ba .

▶ Przed wernisażem b o hate rk a sp ot k a ł a s ię z  m ł o d z ie ż ą z t r ze b nic k ic h s z kó ł , 
k tór y m op owie d z ia ł a o s wojej  w y p rawie p o l arnej .

▶ W yst awa foto graf ic z na z rob i ł a na uc z niac h o gromne w ra że nie.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz ima p o grat u lowa ł p o larnic zce S abinie Kuc ię bie 
sukce su i  w rę c z ył  sp e cj alny p l ak at z  ż yc ze niami re al i z acj i  d als z yc h p l anów 
i  m ar ze ń .

▶ Pamiąt kowe z dję c ie uc ze st ników we rnis a ż u w yst aw y foto graf ic z nej pt .  „ Ro k w Ark t yce ”.

Wspomnienia z Arktyki Piórkiem malowane  niezwykłe impresje graficzne Krystyny Zalewskiej

 W wernisażu udział wzięli licz-
nie zgromadzeni goście – gospo-
darz wydarzenia, burmistrz Gmi-
ny Trzebnica Marek Długozima, 
dyrektor Gminnego Centrum Kul-
tury Barbara Smaś, przedstawi-
ciele Dolnośląskiego Stowarzysze-
nia Artystów Plastyków na czele 
z wiceprezes Barbarą Młynarczyk 
wraz z członkiem zarządu Bogu-
miłą Stęszewską oraz najbliżsi au-
torki – rodzina, przyjaciele, miło-
śnicy sztuki. 
 Oficjalnego otwarcia wystawy 
dokonał burmistrz Marek Długo-
zima: – Krystyna Zalewska to en-
tuzjastka i pasjonatka, która tymi 
pracami ubogaca zarówno doro-
słego, jak i młodszego odbiorcę. 
Wyrażam głębokie uznanie dla 
jej zainteresowań i pomysłów oraz 
nadzieję na kolejne piękne wysta-
wy. Wierzę, że w naturze Krystyny 

Zalewskiej leżą jeszcze nieodkryte 
pokłady talentów, których efek-
ty na pewno zaskoczą nas jeszcze 
wielokrotnie.
 Krystyna Zalewska, trzebni-
czanka, ekonomistka z wykształ-
cenia, osoba niezwykła. Z jednej 
strony pielęgnująca ognisko do-
mowe żona, prababcia, babcia, 
mama, oddana pracy zawodowej, 
mocno stąpająca po ziemi – z dru-
giej strony artystka z potrzeby ser-
ca. W okresie młodości należała 
do zespołów: kabaretu, chóru, 
teatru, działających przy ówcze-
snym Domu Kultury. Pisała wier-
sze i inne mniejsze formy literac-
kie, czarowała rymami. Pomimo 
braku wykształcenia plastycznego 
odznaczała się zdolnościami ma-
nualnymi. Sama artystka opo-
wiedziała o początkach przygody 
z rysunkiem, które miały miejsce 

nie tak dawno, bo około 3 lat temu 
w domu przyjaciół w Niemczech. 
– Do domu wpadała ich córka Pe-
tra – graficzka, która zostawiała 
na małych karteczkach odręczne 
rysunki i zachęcała mnie nimi do 
spróbowania swoich sił – wspomi-
na. Ona także zaopatrzyła mnie 
w pierwsze przybory malarskie. 
Na początku próbowałam ją naśla-
dować. Z biegiem czasu, przy two-
rzeniu kolejnych rysunków odkry-
łam, że ręka sama mnie prowadzi, 
a pomysł powstaje w tym samym 
czasie, co kolejna stawiana kreska. 
Najbardziej lubię ciszę wieczoru, 
kiedy już pogasną światła i sen 
spowije miasto. Siadam przy stole, 
przygotowuję kartkę, przybory do 
rysowania i od punktu, stawiam 
kolejne linie, z wnętrza, z serca – 
mówi rozmarzona artystka. 
 Od tego czasu powstało wie-
le rysunków. Oglądając kolejne, 
przekonamy się, że każdy z nich 
jest inny, jedyny w swoim ro-
dzaju. Dla artystki mają przede 
wszystkim wartość sentymental-
ną. Głównym tematem grafik są 
kompozycje kwiatowe, ale również 
linie i kształty abstrakcyjne, ar-
chitektoniczne, zwierzęta i rośli-
ny. Większość prac artystka two-
rzy w kolorystyce czarno białej, 
śmiało bawiąc się cieniem. Rysuje 
przede wszystkim metalowym 
piórkiem, ale sięga również po ołó-
wek, cienkopisy i linery. - Ciągle 

się uczę i odnajduję nowe techni-
ki malarskie, stosuję i odkrywam 
nowe przybory artystyczne. Jestem 
otwarta na propozycje i sugestie. 
Kto wie, co może się z tego uro-
dzić?
 Bohaterka wieczoru podzięko-
wała również rodzinie za okazane 
wsparcie oraz burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie za pomoc i moż-
liwość zorganizowania wystawy 
w Gminnym Centrum Kultury. 
 Wiele słów opisujących werni-
saż pozostało na kartach pamiąt-
kowej Kroniki. Niespożytą daw-

ką energii zahipnotyzował gości 
Marian Kowalski grając na akor-
deonie. W powietrzu unosiły się 
słowa Marka Aureliusza z zapro-
szenia na wernisaż „Zajrzyj w sie-
bie, w Twoim wnętrzu jest źródło, 
które nigdy nie wysycha. Jeśli tylko 
potrafisz je odszukać”. Jak widać 
Pani Krystyna już odszukała swoje 
źródło.
 Serdecznie zapraszamy do 
zwiedzania wystawy w Galerii NA 
PARTERZE w godzinach pracy 
Gminnego Centrum Kultury.

[at]

26 stycznia punktualnie o godzinie 18:00 została 
otwarta wystawa rysunków autorstwa Krystyny 
Zalewskiej. Na ścianach Galerii NA PARTERZE 
Gminnego Centrum Kultury zawisły niezwy-
kłe grafiki PIÓRKIEM MALOWANE. Delikatne 
pociągnięcia czarną linią, gra cieniem i kolorem, 
wszystko to tworzy malarstwo proste, lecz najle-
piej wyrażające wewnętrzny, harmonijny świat 
przeżyć i pragnień autorki.

▶ W i e l e  o p i s u j ą c yc h we r n i s a ż s ł ów p o z o s t a ł o n a k a r t k a c h p a m i ą t kowe j 
k r o n i k i .

▶ Ci ,  k tór z y ob ej r ze l i  prace pani K r yst y ny nie mie l i  wąt p liwośc i ,  że je st 
wspania ł ą ar t yst k ą

▶ Pamiąt kowe z dję c ie uc ze st ników we rnis a ż u „ Piórk ie m m alowane ”.

▶ G rat ul acje au torce w yst aw y K r yst y nie Z alews k iej  z ł oż ył 
b urmist r z M are k D ł u goz im a .

Trzebniczanka Sabina Kucięba wzięła udział 
w XXXIX Wyprawie Polarnej Polskiej Akademii 
Nauk i spędziła 13 miesięcy na arktycznej wy-
spie Spitsbergen, gdzie pełniła rolę meteorolo-
ga. O swoich wrażeniach, jakie towarzyszyły jej 
w trakcie pobytu, opowiedziała w piątek 2 lutego 
podczas wernisażu wystawy fotograficznej pt. 
„Rok w Arktyce”.
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Ferie zimowe
z cyrkiem w tytule

Motywem tegorocznych ferii zimowych był cyrk i wszystko, co z nim związane. W programie przygotowanym przez 
Gminne Centrum Kultury i Sportu znalazło się wiele propozycji dla dzieci z terenu Gminy Trzebnica. Każdy mógł zna-
leźć dla siebie coś ciekawego, a było w czym wybierać. Wśród propozycji Działu Kultury znalazły się m.in. zajęcia pn. 
„Magia Kreatywności”, na których dzieci wykonywały filcowe pacynki na palce, „Cyrkowe Robótki”, które zaowocowały 
powstaniem autorskiej wersji gry „Kółko i krzyżyk” z własnoręcznie zrobionymi stworkami czy też „Cyrkowe wygiba-
sy”, na których powstał układ choreograficzny rodem z prawdziwego cyrku. Na warsztatach teatralnych dzieci zrobiły 
piękne maski, w których później odgrywały swoje role na scenie w artKawiarni, a na warsztatach malarskich malowały 
prawdziwe afisze cyrkowe.

W tym roku ferie w bibliotece poświęcone były grom planszowym i nie tylko. Gry stanowią dobry pomysł na spędzenie 
czasu z rówieśnikami, rozwijają umysł i wyobraźnię, uczą zasad fair play. Są doskonałą okazją do integracji i znakomitej 
zabawy. W pierwszym tygodniu „Zimowe rozGRYwki w bibliotece” rozpoczęły się od poznania gier i zabaw naszych 
dziadków. Dużo radości dzieciom sprawiła gra w wyścig kapsli, skakanie przez linę, a także gra w klasy. Humor dopisy-
wał uczestnikom również w trakcie kalamburów, wyścigów drużynowych oraz zabaw z wykorzystaniem chusty Klanzy. 
W drugim tygodniu na zajęciach zagościły gry planszowe i zręcznościowe. Do dyspozycji dzieci były różne zestawy gier, 
dużym zainteresowaniem cieszyły się: Pędzące Żółwie, Rudy Lis, Mistakos, Boom Boom Balloon, Hungry Hippos, Jenga, 
Bierki czy Warcaby. Dzieci lubią gry zarówno te starsze, jak i te nowe, a przede wszystkim uwielbiają wspólną zabawę, co 
przełożyło się na wysoką frekwencję podczas tegorocznych „Zimowych rozGRYwek w bibliotece”. Do zobaczenia za rok.

BIBLIOTEKA

Oferta sportowa na okres ferii także obfitowała różnorodnością zajęć i zawodów. Dzieci i młodzież z Gminy Trzebnica spotykały się 
w Hali Sportowej, by pograć w piłkę nożną, siatkówkę czy tenisa stołowego. Uczestniczyły również w pokonywaniu toru przeszkód 
oraz treningu obwodowym dla dzieci i młodzieży. W hali odbyły się także zawody samochodów zdalnie sterowanych. Na specjalnie 
przygotowanym torze dzieciaki mogły popisywać się umiejętnością zdalnego sterowania pojazdami. Nie zabrakło także zabaw na 
świeżym powietrzu. Odbyła się – tradycyjnie już – Zimowa Olimpiada na Lodzie, był także dzień gier i zabaw na lodzie prowadzo-
nych przez animatora. Codziennie Lodowisko Miejskie oblegane było przez uczniów gminnych szkół.

SPORT

kultura
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Ciekawie było również w sołectwach, gdzie z pomocą animatorom przyszli wolontariusze z organizacji 
Semper Avanti, dzięki czemu bogaty program stał się jeszcze bardziej urozmaicony. W świetlicach oprócz 
mnóstwa zabaw integracyjnych i cyrkowej krzyżówki robiliśmy także piękne, kolorowe etui na telefon, 
a zwieńczeniem dwutygodniowych spotkań był bal cyrkowy w sali Retro. Na wszystkich zajęciach towa-
rzyszyła wspaniała atmosfera i słodki poczęstunek – pączki i soczki. W tym roku Cyrkowe ferie z kulturą 
odbyły się: w Biedaszkowie Małym, Biedaszkowie Wielkim, Brzykowie, Marcinowie, Raszowie i Taczowie 
Małym.

Półkonie w Aquaparku

 Półkolonie w Gminnym Parku 
Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ 
zorganizowane zostały od 15 
stycznia w pierwszym i drugim 
tygodniu ferii zimowych. W tym 

czasie opieką zostało otoczonych 
w sumie 60 dzieci w wieku 6 – 12 
lat. Wykwalifikowana kadra wy-
chowawców – instruktorów za-
trudnionych w Parku Wodnym 

zrealizowała z dziećmi przygo-
towany program i zapewniła im 
różnorodne zajęcia oraz czuwała 
nad bezpieczeństwem uczestni-
ków. Stałym punktem programu 
każdego dnia były oczywiście za-
jęcia nauki i doskonalenia pływa-
nia. W podziale na grupy wiekowe 
i umiejętności, dzieci uczyły się 
technik pływackich oraz bezpiecz-
nego zachowania się w wodzie. Nie 
zabrakło również czasu na zabawę 
w basenie rekreacyjnym i zjazdy na 
zjeżdżalni. Dzięki nowej Gminnej 
Strefie Aktywności Sportowej, po-
cząwszy od tych półkolonii, dzieci 
wzięły udział w zajęciach w sali 
Cross Box. To dla nich, zostały 
przygotowane specjalne ćwicze-

nia. Pod okiem profesjonalnych 
instruktorów, mogły one spróbo-
wać swoich sił podczas pokony-
wania kolejnych przystanków toru 
przeszkód. Ćwiczenia przysiadów, 
skłonów, pompek, podskoków, 
przeciągania liny, zwisów, podno-
szenia i rzucania piłką lekarską nie 
zawsze należą do najłatwiejszych, 
ale z pewnością ich wykonywanie 
w grupie rówieśniczej wywołuje 
pozytywne emocje. 
 Chyba największą atrakcją, 
z której skorzystały dzieci, oka-
zała się gra w bowling w kręgiel-
ni. Uśmiechy, okrzyki, oklaski, to 
niezapomniane wrażenia, które 
dzieci opowiadały jeszcze długo 
po zakończonej grze. Podczas ca-

łego tygodnia uczestniczyły one 
w różnych grach i zabawach inte-
gracyjnych. Wspólnie z opiekuna-
mi spacerowały po najbliższym te-
renie zdrojowym. Bogatsi w nowe 
przyjaźnie i doświadczenia półko-
loniści wrócili do szkół.
 Organizacja półkolonii zimo-
wych i letnich w Gminnym Parku 
Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ 
na stałe już wpisała się do oferty 
wychowawczej i opiekuńczej, jaką 
oferuje Gmina Trzebnica. Na nowe 
turnusy Park Wodny zaprasza już 
w czerwcu, z początkiem wakacji 
letnich. 

[at]

Ferie zimowe już za nami. Tradycyjnie część na-
szych milusińskich spędziła je podczas półkolonii 
organizowanych przez Gminę Trzebnica w Gmin-
nym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ. Zaję-
cia nauki i doskonalenia pływania oraz rekreacja 
w wodzie, zajęcia ogólnorozwojowe w sali Cross 
Box i zabawa w kręgielni, wyjście do kina Polonia 
3D w Gminnym Centrum Kultury – to atrakcje, 
w których uczestniczyły dzieci podczas ferii.

[pk / jp / af]

Ferie w sołectwach

▶ Je dny m z p unk tów pro gramu te goroc z nyc h p ó ł ko lonii  był y z aję c ia na k rę -
gie lni .

▶ Uc ze st nic y p ó ł ko lonii  sp ę d z il i  t ak że ak t y w nie c z as na z aję c iac h w s al i 
Cross B ox .

▶ Dz ie c i  dos konali ł y rów nie ż te c hnikę p ł y wania i  uc z ył y s ię b e z p ie c z ne go 
z ac how y wania s ię w wo d z ie.

▶ G ra w k rę gle sprawi ł a d z ie c iom o gromną fraj dę.

▶ I nst ruk tor z y pr z ygotowali  dl a nic h l ic z ne tor y pr ze s z kó d i  c ie k awe ć wic ze -
nia o gó lnoroz wojowe.

▶ N ie z ab rak ł o we so ł yc h z abaw i  zj a z dów ze zje ż d ż ali .

▶ Bie d as z ków M a ł y. ▶ Br z y ków.

▶ Bie d as z ków Wie lk i .

▶ Tac zów M a ł y.

▶ M arc inowo.

▶ R as zów.
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Więcej archiwalnych zdjęć 
i artykułów znajdziecie Państwo 

na profilu facebookowym: 
Przedwojenna Trzebnica i okolica.

Zabudowania dzisiejszego Ośrodka 
Medycyny Hospicyjnej i Paliatywnej 
w Będkowie (a dokładnie wschod-
nie skrzydło zabudowań) stanowiły 
początkowo gospodę przylegającą 
do głównej drogi we wsi prowa-
dzącej z Wrocławia do Trzebnicy 
(droga główna pierwotnie przecho-
dziła przez Machnice, wzdłuż lasu 
będkowskiego, przez wschodnią 
część Będkowa, dalej na Kapliczne 
Wzgórze w kierunku Trzebnicy).  Po 
I Wojnie Światowej w omawianym 
budynku Wrocławska Organizacja 
Opieki urządziła szkołę ogrodni-
czą. Do budynku szkoły należały 
również zabudowania gospodarstwa 
rolnego, ogród oraz szklarnie. Po kil-
kuletniej działalności szkołę ogrod-
niczą zamknięto, a jej zabudowania 
przeznaczono na potrzeby założo-
nego w 1923 roku ośrodka wypo-
czynkowego „Landerholungsheim 
Bentkau”.  Bardzo dobre położenie 
w sąsiedztwie trzebnickiego uzdro-
wiska, na uboczu Będkowa i skraju 
lasu sprawiło, że do Będkowa przy-
jeżdżało wielu letników. Konieczna 
stała się rozbudowa ośrodka wypo-
czynkowego. Dlatego w 1927 roku 
powstał główny, najwyższy budynek 
ośrodka w którym pomieściło się 
30 pokoi gościnnych. Wówczas po-
wstała również oficyna mieszkalna 
dla pracowników ośrodka. W 2007 
roku miałem przyjemność poznać 

Dawny Ośrodek Wypoczynkowy w Będkowie

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.

▶ Wsc ho dnie s k r z yd ł o ob e c ne go hosp i -
cjum na foto graf i i  z  p o c z ąt ku l at  20 -
t yc h X X wie ku , g dy b u dy ne k te n p e ł ni ł 
funkcję s z ko ł y o gro dnic zej . 

▶ Bu dy ne k g ł ów ny ośro dk a z p o koj ami 
gośc inny mi. 

▶ Po kój d z ie nny w ówc ze sny m ośro dku 
w y p o c z y nkow y m . 

▶ G ł ów ne wejśc ie do ośro dk a w y p o c z y nkowe -
go w B ę dkowie. 

▶ Ośro de k w y p oc z y nkow y w B ę dkowie na 
ob ra z ie E ric ha Suc kowa z 1927 roku . 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornic-
kiej, Orzechowej, Morelowej, Marcinowskiej, Młynarskiej, Przemysłowej, 
S. Żeromskiego, Kwiatowej, Ogrodowej

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy uchwały nr X/99/07 z dnia 20 września 
2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, 
Orzechowej, Morelowej, Marcinowskiej, Młynarskiej, Przemysłowej, S. Żeromskie-
go, Kwiatowej, Ogrodowej, Jarzębinowej oraz uchwały nr XXXI/337/13 z dnia 28 
stycznia 2013 r. w sprawie zmiany ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowe-
go. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, 
pl. Piłsudskiego 1, 55 - 100 Trzebnica, w terminie do dnia 05.03.2018 r. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski doty-
czące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1, 55 - 100 Trzebnica, 
w terminie do dnia 05.03.2018 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 

GMINY TRZEBNICA

  Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

jednego z nich – Francuza, który 
jako kilkunastoletnie dziecko został 
w 1940 roku przymusowo przesie-
dlony z Alzacji do Trzebnicy przez 
służby III Rzeszy celem germaniza-
cji. Z jego relacji wynika, że zabudo-
wania ośrodka nie uległy większym 

zmianom, w przeciwieństwie do 
otoczenia ośrodka i ogrodów, które 
w czasie jego pracy w ośrodku były 
bardzo zadbane. Według jego relacji 
w obliczu zbliżającej się Armii Czer-
wonej w styczniu 1945 roku pra-
cownicy ośrodka wraz z rodzinami 

zostali ewakuowani w głąb Niemiec. 
Po wojnie omawiane zabudowania 
zagospodarowały placówki służby 
zdrowia – szpital zakaźny i obecnie 
hospicjum.  

R E K L A M A
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 Zawodnik z Trzebnicy zadebiu-
tował podczas Gali Mistrzów Sztuk 
Walki w Łasku, gdzie skrzyżował 

rękawice z Piotrem Bąkiem. Mimo 
iż jego rywal okazał się lepszy, Pa-
weł Buta jest z siebie zadowolony. 

– Stanąć do pojedynku z mistrzem 
świata K1, który ma na swoim kon-
cie blisko100 walk na zawodowym 
ringu, już jest wielkim sukcesem. 
Choć przegrałem (na punkty) 
wiem, że dałem z siebie wszystko 
i nie myślę o tym, jak o porażce. 
To były naprawdę 3 ciężkie rundy 
z bardzo doświadczonym zawod-
nikiem – mówi trzebniczanin. 
Jak dodaje, dopiero zaczyna swoją 
przygodę z zawodowstwem. – Cze-
kam na kolejne propozycje. Cały 

czas intensywnie trenuję, prak-
tycznie codziennie staram się ćwi-
czyć, aby być w jak najlepszej for-
mie. Mam plany, aby wystartować 
w Mistrzostwach Polski w K1 
i MMA – podkreśla.
 37-letni Paweł Buta przez całe 
życie pasjonował się rożnymi sty-
lami walki. Zna karate, teakwon-
do, ju-jitsu oraz krav magę. Przez 
dwa lata trenował także muay thai 
(tajski boks), a obecnie skupia się 
na kick-boxingu i MMA. Swoje 

umiejętności szlifuje w UKS Gla-
dius Trzebnica, który gorąco pole-
ca. Zawodnik ma na swoim koncie 
takie sukcesy jak: wicemistrzostwo 
Polski w Teakwondo, II miejsce 
w Pucharze Polski w K1. Stoczył 
także 5 walk w Amtorskiej Lidze 
MMA. Przed nim nowe wyzwania, 
ale, jak sam mówi, jest na nie goto-
wy. Trzymamy kciuki!

[mc]

Przeszedł na zawodowstwo
Sztuki walki to dla niego całe życie. Trenuje odkąd 
skończył 10 lat. Od zawsze marzył, aby walczyć 
zawodowo, co wreszcie udało się osiągnąć. Mowa 
o trzebniczanie Pawle Bucie, który stoczył swoją 
pierwszą profesjonalną walkę o Zawodowy Pas 
Mistrza Polski UFR, na zasadach K1.

▶ Do p oje dy nku o Z awo dow y Pas M ist r z a Po ls k i  U FR st aną ł z  Piot re m B ą -
k ie m , z k tór y m ost ate c z nie pr ze gra ł  na p unk t y.

▶ Pawe ł Bu t a c hwil ę p o s wojej  p ie r ws zej walce z awo dowej .
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 Silnie obsadzony turniej był zor-
ganizowany przez Gminę Trzebnica 
i TSSR Polonię, w kooperacji z Gmin-
nym Centrum Kultury i Sportu oraz 
firmą Pro-Turnieje, przy wsparciu 
sponsorów, czyli firm: POS-BET, 
Klimwent, Euro-System oraz Saller 
Polska. 
 Do Trzebnicy przyjechało dzie-
więć drużyn – Śląsk Wrocław, AP 
Free Kids Zawonia, Stal Brzeg, 
Energetyk Siechnice, Lechia Dzier-
żoniów, Bór Oborniki Śląskie, Para-

sol Wrocław, MKP Wołów i Młoda 
Polonia Wrocław, a dwie kolejne 
wystawili gospodarze, czyli Polo-
nia Trzebnica. Pierwsza trenowa-
na przez Pawła Kapinosa dotarła 
aż do finału, gdzie musiała uznać 
wyższość Parasola Wrocław, który 
został triumfatorem zmagań. Wcze-
śniej młodzi trzebniczanie pokonali 
w półfinale Śląsk Wrocław. Z kolei 
drugi zespół Polonii prowadzony 
przez Joannę Bugajską zakończył 
rywalizację na szóstym miejscu. 

Najniższy stopień podium wywal-
czył natomiast Energetyk Siechnice.
 Zawody przyciągnęły na halę licz-
nie przybyłych rodziców, kibiców 
i sympatyków piłki nożnej w wyko-
naniu dziecięcym, którzy zgodnie 
chwalili organizację i całą otoczkę. 
Wtórowali im trenerzy biorących 
udział zespołów, mówiąc, że na tak 
dobrym turnieju jeszcze nie byli.  
 Duże uznanie budziła również 
pula nagród, które po zakończeniu 
meczów wręczali Burmistrz Gminy 
Trzebnica Marek Długozima, prezes 
Polonii Trzebnica Kamil Kwaśniak 
oraz prezes firmy POS-BET Robert 
Wojtasik.
 – Jestem pełen podziwu dla 
młodych zawodników, którzy dziś 
toczyli pasjonujące pojedynki. 

Szczególnie gratuluję naszym ma-
łym futbolistom za ich olbrzymie 
zaangażowanie i osiągnięte wyniki. 
W każdym z rozegranych meczy wi-
dać było postępy, które regularnie 
czynią na drodze do swoich profe-
sjonalnych karier – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima i dodał: 
– Wspólnie z prezesem Kamilem 
Kwaśniakiem postanowiliśmy bu-
dować ten klub na wychowankach, 
rozwijając grupy szkolenia, udało 
się doprowadzić do sytuacji, w któ-
rej ponad 300 dzieci trenuje na co 
dzień w Polonii Trzebnica. Dziękuję 
także panu Robertowi Wojtasiko-
wi, właścicielowi firmy POS-BET za 
wsparcie i zaangażowanie w orga-
nizację dzisiejszego turnieju.  
 Ponad stu młodych zawodników 

biorących udział w turnieju wróciło 
do domu z uśmiechem na ustach, 
a w tej kategorii wiekowej, jest to 
równie ważne, co osiągane wyniki. 

[kk]

Święto dziecięcego futbolu w Trzebnicy

KLASYFIKACJA KOńCOWA

1 Parasol Wrocław

2 Polonia Trzebnica

3 Energetyk Siechnice

4 Śląsk Wrocław S.A

5 Lechia Dzierżoniów

6 Polonia II Trzebnica

7 MKP Wołów

8 AP Free Kids Zawonia

9 Młoda Polonia Wrocław

10 Akademia Stal Brzeg

11 Bór Oborniki Śląskie

 – Najbliższy turniej, w którym 
zagramy, to Gorączka Sobotniej 
Nocy już 10 lutego w Gdańsku. Od 
lat organizowana przez Bałtyckie 
Foki, rywalizacja pomiędzy naj-
lepszymi polskimi klubami – po-
wiedział trener Maciej Marszałek. 
– Jesteśmy bardzo dobrze przy-
gotowani i jedziemy po zwycię-
stwo – dodał.   
 Zdobycie kwalifikacji i sam 

udział w Mistrzostwach Świata 
to dla trzebnickiej HYDRY bar-
dzo ambitny cel. Jednak historia 
i ostatnie sukcesy pokazują, że 
ambitne cele są do osiągnięcia. 
Mając wyjątkowych zawodników, 
trenera z doświadczeniem na 
arenie międzynarodowej i wspar-
cie burmistrza Marka Długozimy, 
HYDRA jest w stanie sięgnąć po 
najwyższe trofea. Do głównego 

celu w Anglii prowadzą drużynę 
cele bliższe, rywalizacja i treningi 
z czołówką zespołów europej-
skich.
 Przypominamy, że trzebnicka 
HYDRA trenuje w poniedziałki 
i czwartki w Gminnym Parku Wod-
nym TRZEBNICA-ZDRÓJ. Wszyst-
kich chętnych do spróbowania 
swoich sił zawodnicy serdecznie 
zapraszają.            [at]

TRZEBNICKA HYDRA w drodze na mistrzostwa Świata
Hokeiści trzebnickiej 
HYDRY rozpoczynają 
właśnie cykl przygo-
towań do zbliżających 
się Młodzieżowych Mi-
strzostw Świata, które 
odbędą się w 2019 roku 
w Sheffield w Wielkiej 
Brytanii. Do tego cza-
su przed zawodnikami 
hokeja podwodnego 
dużo pracy, treningów 
i turniejów wyjazdo-
wych.

HARMONOGRAM, 
według którego zawodnicy HYDRY zmierzają do Mistrzostw Świata
10.02.2018 GDAŃSK – turniej międzynarodowy;
24.02.2018 BERLIN – turniej międzynarodowy;
14.04.2018 DORDRECHT, Holandia – Klubowe Młodzieżowe Mistrzostwa Europy;
09.05.2018 obóz klubowy na Costa Brava w Hiszpanii;
19.052018 BARCELONA – młodzieżowy turniej międzynarodowy;
16.06.2018 WROCŁAW – turniej ogólnopolski;
25.08.2018 TRZEBNICA – AQUA BATTLE;
06/07/10.2018 BEŁCHATÓW – Mistrzostwa Polski;
11/25.08.2019 SHEFFIELD, Wielka Brytania – Mistrzostwa Świata.

▶ M ł o d z i  p i ł k a r z e  r o z e g r a l i  p i ę k n e  m e c z e ,  z d o b y w a j ą c  l i c z n e 
b r a m k i .

▶ Pierwsza drużyna Po lonii  Tr ze b nica – p o dop ie c z ni Paw ł a Kap inos a – z aję ł a I I  miejsce 
w t urnieju . 

▶ Ws p ó l n e z d j ę c i e  u c z e s t n i ków t u r n i e j u p i ł k i  n o ż n e j  P O LO N I A P O S - B E T C U P o Pu c h a r  B u r m i s t r z a G m i ny Tr z e b n i c a .

▶ Puc har y,  me d ale ora z nagro dy r ze c zowe osob iśc ie w rę c z y li :  b urmist r z M are k 
D ł u goz im a ora z sp onsor Rob e r t Woj t asik z  f irmy POS - B E T.

▶ Zw yc ię zc ą t urnieju zost a ł a dru ż y na Paraso l  Wro c ł aw.

W sobotę 3 lutego w gminnej Hali Sportowej przy 
ulicy Kościelnej odbył się turniej piłki nożnej ża-
ków POLONIA POS-BET CUP o Puchar Burmistrza 
Gminy Trzebnica Marka Długozimy, który osobiście 
wręczył trofea młodym adeptom futbolu. 
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W Publicznym Przedszkolu nr 1 
im. Krasnala Hałabały w Trzeb-
nicy zapraszanie babć i dziadków 
na uroczystość z okazji ich świę-
ta jest tradycją na stałe wpisaną 
w repertuar imprez przedszkol-
nych. „Święto Babci i Dziadka” 
to dzień szczególny nie tylko dla 
dzieci, ale także dla wszystkich go-
ści, towarzyszących nam podczas 
tej uroczystości. To dzień wielu 
wzruszeń, łez szczęścia i radości. 
12 stycznia w grupie IV odbyła się 
wspaniała uroczystość, składają-

ca się z dwóch części. W pięknie 
udekorowanej sali dzieci wraz ze 
swoimi wychowawczyniami przy-
gotowały program artystyczny, 
który został wystawiony w dwóch 
częściach. Najpierw przedszkolaki 
zaprezentowały „Jasełka Bożona-
rodzeniowe”, a następnie wystą-
piły z przedstawieniem pt. „Słod-
ki Uśmiech dla Babci i Dziadka”. 
Mali artyści z zaangażowaniem 
wcielali się w swoje role, a dostojni 
goście ze wzruszeniem wpatrywali 
się w swoje pociechy. Po przedsta-
wieniu przedszkolaki obdarowały 
swoich gości upominkami – wła-

snoręcznie przygotowanymi laur-
kami ze słodką niespodzianką oraz 
kolorowymi kwiatuszkami. Babcie 
i dziadkowie mogli napić się pysz-
nej kawy i herbaty oraz skoszto-

wać domowego ciasta upieczonego 
przez mamy, za co bardzo dzięku-
jemy. Na koniec pani dyrektor Be-
ata Szadkowska złożyła serdeczne 
życzenia wszystkim przybyłym 

gościom. Dziękujemy wszystkim 
mamom, które jak zawsze nie za-
wiodły i pomogły zorganizować 
słodki poczęstunek.

Tuż po feriach zimowych, w ponie-
działek 29 stycznia, w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Trzebnicy odbył 
się bal karnawałowy. Dzieci z od-

działów przedszkolnych 0 a, 0 b i 0c 
w pięknych, kolorowych przebra-
niach uczestniczyły w zabawie kar-
nawałowej, podczas której tańczyły 
przy znanych przebojach. Każda 
z grup zaprezentowała swoje ko-

stiumy, maszerując w barwnym 
korowodzie. Bal prowadziły osoby 
przebrane za piratów i biedronkę. 
Były też wspólne tańce,  konkur-
sy i zabawy. Dużo radości sprawił 
wszystkim taniec z balonami . Pod-
czas przerw dzieci udały się do sal, 
gdzie przygotowany był dla  nich 
poczęstunek .                  

                 Anna Lew

30 stycznia dzieci z oddziału przed-
szkolnego 0 c ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 wraz z wychowawcą udały 

się do Teatru Lalek we Wrocławiu. 
Tam miały przyjemność oglądać 
spektakl teatralny pt. „Piękna 
i Bestia”. Barwne kostiumy i de-
koracje zrobiły na nich ogromne 

wrażenie. Dzieci miały okazję po-
równać spektakl z wersją filmową 
bajki, którą wielokrotnie już wi-
działy. Widok tajemniczej Bestii 
w niektórych dzieciach wzbudził 
grozę i wywołał dreszczyk emocji. 
Przedstawienie podobało się dzie-
ciom, a aktorzy zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami.  

Anna Lew

2 lutego uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Masłowie wzięli udział 
w Gminnych Zawodach Tenisa 
Stołowego Dziewcząt i Chłopców 
Szkół Podstawowych, które odby-

ły się w Szkole Podstawowej Nr 3 
w Trzebnicy. W zawodach brało 
udział 5 szkół: SP nr 3 w Trzeb-
nicy, SP nr 2 w Trzebnicy, SP nr 
1 w Trzebnicy ,SP w Kuźniczysku 
i SP w Masłowie. Uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Masłowie 

w składzie: Karolina Kostecka, 
Natalia Kochmańska, Aleksandra 
Pałka oraz Franciszek Misterka 
i Piotr Koła zdobyli I miejsce w ka-
tegorii dziewcząt i chłopców. Teraz 
na zwycięzców czekają zawody na 
szczeblu powiatowym, które od-
będą się w Prusicach. Gratulujemy 
wspaniałych wyników i życzymy 
powodzenia na kolejnym etapie 
zawodów!                                   B.F

Dzieci uczęszczające do świetlicy 
opiekuńczo-wychowawczej w Ma-
słowie podczas ferii zimowych od-
wiedziły Park Trampolin i Wysta-
wę Klocków Lego we Wrocławiu, 
a także Gminne Centrum Kultury 

w Trzebnicy. Na wystawie zobaczy-
ły aleję gwiazd sportu z klocków 
w skali 1:1, m.in: Piotra  Celebana, 
Roberta Lewandowskiego, Rafa-
ła Somka. Oprócz gwiazd sportu 
podziwiały również największy na 
świecie samolot o długości 11 me-
trów i wysokości 3 metrów, pojazdy 

militarne, bazę księżycową i wiele 
innych wspaniałych eksponatów.
W Parku Trampolin była su-
per zabawa dla małych i dużych 
skoczków, natomiast w GCk dzieci 
obejrzały film pt. „Fernando”. Nie-
jednemu widzowi popłynęły łzy ze 
wzruszenia. W imieniu rodziców, 
dzieci i wychowawczyni dziękuje-
my Panu Burmistrzowi Markowi 
Długozimie za dofinansowanie 
wspaniałych ferii.

              B.F

Wirtualna wyprawa na Spitsbergen
2 lutego uczniowie kl. VII b pod 
opieką pań Joanny Soboty Anny 
Ciby udali się do Gminnego Cen-
trum Kultury na spotkanie z Sabi-
ną Kuciębą, która po ponad roku 
spędzonym na arktycznej wyspie 
Spitsbergen w Polskiej Stacji Po-

larnej Hornsund powróciła do 
Trzebnicy. Sabina Kucięba była 
członkiem XXXIX Wyprawy Pol-
skiej Akademii Nauk. Najpierw 
uczniowie obejrzeli fragment filmu 
z wyprawy, a następnie wysłuchali 
fascynującej opowieści pani me-
teorolog, uzupełnionej pokazem 
pięknych fotografii. Barwną histo-
rię o warunkach życia w czasie dnia 

i nocy polarnej oraz o spotkaniach 
z niezwykłą fauną Arktyki przery-
wały pytania, świadczące o zacieka-
wieniu słuchaczy. Najwięcej zainte-
resowania wzbudziły zdjęcia i filmy 
pokazujące bliskie kontakty z naj-
niebezpieczniejszymi mieszkań-
cami okolic bieguna północnego 
– niedźwiedziami polarnymi. Na 
zakończenie pani Sabina zachęciła 
młodzież do snucia marzeń, które 
mogą się spełnić podobnie, jak speł-
niły się jej marzenia o wyprawie do 
Arktyki.

A. Ciba

W środę 17 stycznia odbył się 
zimowy rajd pieszy połączony 
z dokarmianiem dzikich zwie-
rząt. W rajdzie uczestniczyło 15 
uczniów szkoły w Ujeźdźcu Wiel-
kim (VII klasa SP oraz klasy II-III 
gimnazjum) pod opieką E. Paster-
naka, K. Kwiatkowskiej. Wszyscy 
dzielnie przeszli prawie 15 km 
po drogach leśnych okolic Brze-

zia. Należy nadmienić iż pogoda 
w tym roku dopisała. Był lekki 
mróz oraz kilka centymetrów śnie-
gu. Po drodze uczniowie wieszali 
na drzewach przygotowane wcze-
śniej kawałki słoniny dla ptaków, 
a także pozostawiali w paśniku 
kukurydzę oraz zboże. Po drodze 
uczestnicy rajdu zobaczyli, jakie 
szkody w lesie wyrządziły ubie-
głoroczne wichury. W międzycza-
sie wszyscy mieli okazję obejrzeć 

prawdopodobnie najstarsze drze-
wo (dąb) w tych okolicach, chwila 
ta została uwieczniona na grupo-
wym zdjęciu. W drugiej części raj-
du był odpoczynek przy ognisku, 
zorganizowanym we współpracy 
z rodzicem ucznia szkoły. Dzie-
ci piekły kiełbaski, rozmawiały 
i nabierały sił na dalszą wędrówkę. 
Koniec rajdu okazał się dla wszyst-
kich nie lada wyzwaniem. Śnieg 
leżący w lesie zachęcił uczniów do 
kilku małych bitew na śnieżki. Po 
prawie pięciu godzinach wszyscy 
zmęczeni, ale rozbawieni i szczę-
śliwi, wrócili do domów. 

E. Pasternak

12 stycznia w przedszkolu odbył 
się tak długo wyczekiwany przez 
przedszkolaków bal karnawałowy. 
W tym roku zabawę poprowadził 
zespół Dawidex. Dzieci przebrane 
w bajeczne i kolorowe kostiumy 
wspaniale bawiły się, uczestnicząc 
z wielką ochotą we wspólnych za-
bawach i konkursach, które przy-

gotowali zaproszeni do przedszko-
la animatorzy. Skoczna i rytmiczna 
muzyka zachęcała wszystkich do 
tańca. Wiele radości dostarczyła 
dzieciom zabawa w ,,czarowanie”, 
a zwłaszcza magiczne zaklęcie, 
które przemieniło jedną z pań 
w żabę. Śmiechu nie było końca. 
Bal odbył się w cudownej atmos-
ferze, wypełnionej uśmiechami 
i wypiekami na twarzy. (E.Ł.)

„Czyste powietrze wokół nas” tak 
nazywa się projekt edukacyjny, 
który rozpoczął się w piątek 2 lute-
go w Szkole Podstawowej nr 2. Pro-
gram skierowany do klas 0, który 
ma na celu nabywanie wiedzy na 
temat szkodliwości dymu tyto-
niowego. Szkoła już po raz kolejny 
bierze czynny udział w tak cieka-
wym projekcie zaproponowanym 
przez  Powiatową Stację Sanitar-
no-Epidemiologiczną w Trzebni-

cy. Pierwszym etapem było zapo-
znanie dzieci ze źródłami dymu 
z tego też powodu klasy 0a,0b,0c 
udały się na dłuższy spacer po 
mieście. Dzieci ze skupieniem szu-
kały dymu, lecz my z przyjemno-
ścią musimy stwierdzić, że w tak 
słoneczną pogodę było to niezwy-
kle trudne zadanie. Nie znaczy to 
jednak, że nie znaleźliśmy kilku 
przykładów skutecznego zadymia-
nia miasta nie tylko z kominów, ale 
również z wielu samochodów i au-
tobusów.

Karolina Duda

Przedszkole nr 1

SP 3

SP 3

SP Masłów

SP Masłów

SP 3

SP Ujeździec Wielki

Przedszkole nr 2

SP 2

Dzień babci i dziadka

Bal nad bale!  

Piękna i bestia

I miejsce w Zawodach Tenisa Stołowego! 

Aktywne ferie

Wirtualna wyprawa na Spitsbergen

Rajd pieszy

Bal karnawałowy  

Edukacja antynikotynowa

Święto narodziło się we Włoszech. 
Powstało z inicjatywy krajowego 
stowarzyszenia obrony zwierząt 
i środowiska. Celem tego dnia 
jest nie tylko wystosowanie ape-
li o opiekę nad czworonogami, 
ale także walka z uprzedzeniami 
i przesądami, które są wyjątkowo 

krzywdzące dla czarnych kotów. 
Czarne koty bowiem mają strasz-
nego pecha. Są źle traktowane, 
przedstawiane w najgorszym świe-
tle i wciąż tępione za rzekome spro-
wadzanie nieszczęścia na ludzi. 
W szkole postanowiono przełamać 
te krzywdzące przesądy i zorga-
nizowano prawdziwe święto czar-
nych braci mniejszych. Uczniowie 

klas pierwszych i drugich przy-
szli do szkoły przebrani za czarne 
koty. Każdy kot otrzymał prezent 
– niespodziankę. Dodatkowo zo-
stał ogłoszony konkurs plastyczny, 
w którym wszystkich uczestników 
uhonorowano nagrodą. Wszystko 
po to, aby zdobyć przychylność 
uczniów i przekonać ich, iż czarny 
kot nie tylko pecha nie niesie, ale 
wręcz przynosi szczęście. Wszyst-
kim naszym kotom serdecznie 
dziękujemy! Monika Lech i Renata 
Marszałek.

Opracowała: Monika Lech

SP 2

Dzień Czarnego Kota 
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okienko
z wierszem

Tym razem publi-
kujemy wiersz Ju-

lianny Michorczyk, 
trzebniczanki, 

która jest bardziej 
znana jako autorka 
wierszy dla dzieci. 
Ale pisze też inne 
utwory, trudniej-

sze, bardziej reflek-
syjne, skierowane 

do czytelników 
dorosłych. 

Rubryka redago-
wana przez Stefana 

Jurkowskiego i Annę 
Marię Musz. Osoby 

zainteresowane 
literaturą, a także 

pisaniem i publiko-
waniem własnych 

utworów zaprasza-
my na Warsztaty 

JULIANNA MICHORCZYK

Jak?
Jak odszukać zagubiony dzień
jak odzyskać utracony cień
jak zatrzymać znikający czas
jak rozniecić znowu ogień w nas
jak rozkruszyć niewidzialny mur
jak przekroczyć zakazany próg
jak naprawić  wyrządzone zło
jak rozpalić światło gdy nadchodzi mrok
jak odnaleźć drogę kiedy znaków brak
jak postawić stopę by zostawić ślad
jak powiązać rozerwaną nić
jak uwierzyć żeby znowu żyć 

W wychowanie dziecka duży wkład 
wnoszą babcie i dziadkowie. Dlate-
go chcąc im podziękować za opiekę, 
bezwarunkową miłość i za to, że po 
prostu są, dzieci z oddziału przed-
szkolnego zero b wraz z wychowaw-
czynią zaprosiły swoich dziadków 
na spotkanie jasełkowe. W czasie 
spotkania dzieci wspólnie z bab-
ciami i dziadkami śpiewały kolędy. 
Były też wiersze, które sprawiły, że 
zaproszonym gościom zakręciła się 
łza wzruszenia. Wyrazem miłości 
było też piękne serce, którym obda-
rowano swych ukochanych dziad-
ków. Takie wspólne spędzenie czasu 
jest bezcenne dla rodzinnych więzi. 
Dziękujemy im więc za przybycie 
i miły wieczór.

      Beata Jędruszek

Tuż przed feriami, 8 stycznia, 
uczniowie z klas IV-VII Szkoły 
Podstawowej nr 3 uczestniczy-
li w lekcji przygotowanej przez 
Centrum Edukacji Filmowej Wo-
łomin, która nosiła  tytuł: ,,Uwa-
ga! Internet!”. Zajęcia składały 
się z dwóch części. Na początku 
widzowie dowiedzieli  się, co to 
jest cyberprzemoc i jak się przed 
nią bronić, jak sprawdzić, czy 
informacja podana w Internecie 
jest prawdziwa, co łączy rakietę 
kosmiczną ze smartfonem oraz  
jakie szkody potrafi wyrządzić 
hejter. Natomiast w części drugiej 
zaprezentowany został film na-
wiązujący do tematyki spotkania 
– „Labirynt”, którego głównym 
bohaterem jest czternastoletni 

Frikke. Chłopiec przypadkowo 
natrafia na tajemniczą grę kom-
puterową, do której, za pomocą 
dziwnego aparatu, można prze-
nosić fragmenty realnego świa-
ta. W tym samym czasie dwójka 
nastolatków z sąsiedztwa, Nola 
i Marko, z niewyjaśnionych przy-
czyn zapada w śpiączkę. Frikke 
odkrywa, że jego rówieśnicy zo-
stali uwięzieni w niebezpiecznej 
grze i że tylko on może im pomóc. 
Lekcja uświadomiła widzom, że 
świat ukazany w grach kompute-
rowych może być niebezpieczny. 
Zwróciła również uwagę na cy-
berprzemoc, uświadamiając, że 
osoby, które ją stosują, krzywdzą 
emocjonalnie drugiego człowieka,  
używając do tego celu Internetu 
albo telefonów komórkowych.

Agnieszka Drohomirecka

SP 3

SP 3

Dzień Babci i Dziadka 

Uwaga!  Internet!

R E K L A M A

R E K L A M A

11 stycznia odbyły się Mistrzostwa 
Gminy Trzebnica w mini piłce siat-
kowej klas VI dziewcząt i chłopców. 
W turnieju wzięły udział trzy szko-
ły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzeb-
nicy, którą reprezentowała drużyna 
dziewcząt, a opiekunem była pani 
Elżbieta Śliwiak, Szkoła Podstawowa 
nr 2 z drużyną dziewcząt i chłop-
ców pod opieką pana Krzysztofa 
Adamczyka oraz gospodarz wy-
darzenia Szkoła Podstawowa nr 3 
w Trzebnicy z drużyną chłopców 
pod opieką pana Pawła Wolskiego 
oraz dziewcząt, nad którymi czuwał 

pan Andrzej Durbajło. Spotkania 
przebiegały zgodnie z zasadami fair 
play, a o dyscyplinę i przestrzeganie 
przepisów na boisku dbali sędziowie 
i trenerzy drużyn.  Wśród dziew-
cząt I miejsce wywalczyła drużyna 
SP nr 3 w Trzebnicy, II miejsce – SP 
nr 1 w Trzebnicy , III miejsce SP nr 
2 w Trzebnicy. Wśród chłopców 
na I miejscu uplasowała się SP nr 
3 w Trzebnicy, II miejsce – SP nr 2 
w Trzebnicy, III miejsce druga dru-
żyna SP nr 3 w Trzebnicy. Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie gra-
tulujemy i dziękujemy za wspólną 
zabawę. 
Nauczyciele Wychowania Fizycznego SP 3

SP 3

Zawody W MINI PIŁCE SIATKOWEJ

INformator
GmINNeGo ceNtrum kultury I Sportu 

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

WYSTAWY

Nauka i sztuka
Galeria Poddasze

MALARSTWO
studenci ASP

Szczęście w kratkę
Galeria Parter

MALARSTWO 
Pracownia Malarstwa GCKiS

Piórkiem malowane 
Galeria Parter

IMPRESJE ARTYSTYCZNE
Krystyna Zalewska

„CONIECO”
Sala Kameralna
luty-marzec 2018

MALARSTWO
Pracownia Malarstwa GCKiS

WYDARZENIA KULTURALNE

16 lutego                      / 18:00 Koncert Walentynkowy w Art Kawiarni

artKawiarnia GCKiS ul. Prusicka 12
pon. - czw. 12:00 – 20:00 /  pt. – niedz. 12:00 – 22:00

Miejsce dla Ciebie!
ORGANIZUJEMY URODZINY DLA DZIECI 
szczegóły: 724 574 580

KINO
Polonia 3D

GCKiS     ul. Prusicka 12   
tel. 71 312 12 43 (dział kina i widowisk) 
pon. – pt. 7:30 – 15:30

KASY KINA
71 312 09 47  (kasy kina)  wew. 221 
pt. – wt. 14:00 – 20:00  (zamykamy 15 minut 
                   po rozpoczęciu ostatniego seansu)

REPERTUAR  bieżący tydzień na plakacie 
kolejny na stronie   gckis.trzebnica.pl

14 lutego / 18:00 i 20:00 Walentynki filmowe 
seans „Podatek od miłości”

19 lutego                      / 18:00 DKF „Atak Paniki” 
gość spotkania: Grzegorz Damięcki

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

WYDARZENIA SPORTOWE

11 lutego           / od 10:00 Mistrzostwa Gminy Trzebnica 
w Tenisie Stołowym / Hala Sportowa

17 lutego 6. Cross Trzebnicki

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Stadion Miejski FAIR 
PLAY ARENA i bieżnia 
dla biegaczy na Stadionie 

poniedziałek – piątek / 8.00-20.00
sobota / 12:00-18:00 
niedziela / nieczynny poza godzinami meczy

Kompleks Boisk Orlik 
ul. Oleśnicka

poniedziałek - piątek / 13:30-20:00
sobota – niedziela / 12:00-18:00

Lodowisko miejskie 
ul. Oleśnicka

poniedziałek – piątek 14:00 – 21:00 ostatnie 
wejście na lodowisko 19:30
sobota – niedziela 13:00 – 20:00 ostatnie wejście 
na lodowisko 18:30
bilety: ulgowy 3zł, normalny 6zł; wypożyczenie 
łyżew: ulgowy 3zł, normalny 6zł

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

15 lutego                       / 16:30 W 80 pomysłów dookoła biblioteki

22 lutego                      / 16:30 Klub miłośników Origami

28 lutego                      / 16:30 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
artKawiarnia
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ROZWIąZANIE Z NUMERU 2 (131)
NAGRODę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Barbara Al-Kebsi
h a s ł o :  DOLINA PIęCIU STAWóW

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 3 (132)
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Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście do Redakcji 
Panoramy Trzebnickiej, wezmą udział w losowaniu:
• 50 zł ufundowane przez GCKiS (do odbioru: ul. Prusicka 12),
• 100 zł Nagroda o wartości 100 zł – Komputerowe Badanie Cery, dla pierw-

szych 5 osób, które nadeślą poprawne rozwiązanie krzyżówki. Nagroda do 
odbioru w Centrum Piękna i Rozwoju, po wcześniejszym umówieniu się tele-
fonicznym, (Trzebnica Polna 27a, piętro 1, tel. 533 061 062).

Komputerowe 
Badanie Cery

100zł

TRZEBNICA
POLNA 27 A     PIĘTRO 1

TRZEBNICA    
UL. PRUSICKA 12

50 zł

R E K L A M A

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

NISKIE RATY NA DOWÓD, TRANSPORT, 
MONTAŻ  SKLEP AGD RTV LAPTOPY

MIesIąC 
niskich cen

taniej do 20% 
KuCHenKi, PRAlKi, loDówKi, 

ZMywARKi, telewiZoRy, lAPtoPy
niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego, 

w szczególności nie tworzy żadnych zobowiązań i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.

TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO TV TRWAM 

TV6TTVStopklatka 

 4.55 IO Pjongczang 2018 - snowbo-
ard - slopestyle M - eliminacje 

 8.05 IO Pjongczang 2018 - biegi 
narciarskie - skiathlon K 7

 9.45 Korona królów (22 - 25) - tele-
nowela

 12.15 IO Pjongczang 2018 - skoki 
narciarskie

 13.30 IO Pjongczang 2018 - skoki 
narciarskie M - NH

 14.30 IO Pjongczang 2018 - skoki 
narciarskie M - NH

 15.30 IO Pjongczang 2018 - studio
 16.25 Halo, tu Pjongczang (3)
 16.40 IO Pjongczang 2018 - skrót 

wydarzeń
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 18.00 IO Pjongczang 2018 dzień na 

igrzyskach
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Pogoda
 20.15 Hit na sobotę - Do utraty sił 

- dramat, USA, reż. Antoine 
Fuqua, wyk. Jake Gyllenhaal, 
Rachel McAdams, Forest Whita-
ker, Clare Foley, Naomie Harris

 22.25 Stażyści - komedia, USA, reż. 
Shawn Levy, wyk. Owen Wilson, 
Vince Vaughn, John Goodman, 
Rose Byrne, Max Minghella

 0.35 Dlaczego porwałam swojego 
szefa - komedia, Niemcy, reż. 
Peter Gersina, wyk. Julia Hart-
mann, Stephan Luca, Matthias 
Komm, Luc Feit

 2.10 IO Pjongczang 2018 - studio
 2.55 IO Pjongczang 2018 - narciar-

stwo alpejskie - zjazd M 
 4.55 IO Pjongczang 2018 - studio
 5.25 IO Pjongczang 2018 - snowbo-

ard - slopestyle K - eliminacje 
 5.55 Zakończenie dnia

8.00 Wszystkie stworzenia duże i małe  
- serial 9.00 Informacje kulturalne 9.20 
Docent H. - fi lm kr.metr.  9.50 Piosenki 
Warsa w Piwnicy pod Baranami - widowi-
sko 11.00 Białoruski klimat 11.35 Gwiezd-
ny pył - fi lm TVP  12.50 Kazimierz Mikulski 
- na granicy snu i groteski 13.55 Zako-
chani w Rzymie - komedia romantyczna 
16.00 Wydarzenie aktualne 16.40 Życie 
rodzinne - dramat  18.25 Tygodnik Kultu-
ralny 19.15 Legendy Rocka - Eagles, Elvis 
Costello 20.20 Sekrety i kłamstwa - dra-
mat  22.50 The Cure. Trilogy - Live In Ber-
lin - koncert  0.05 Salvo. Ocalony - dramat 
2.05 Nadzór - dramat  4.10 Sztuka znika-
nia - fi lm dok. 5.50 Zakończenie dnia 

7.00 Futsal Mistrzostwa Europy 2018 
8.00 Futsal Mistrzostwa Europy 2018 
9.00 Siatkówka PlusLiga 11.00 Futsal Mi-
strzostwa Europy 2018 12.00 Futsal Mi-
strzostwa Europy 2018 13.00 Polsat Sport 
News fl ash 13.07 Futsal Mistrzostwa Eu-
ropy 2018 15.00 Polsat Sport News fl a-
sh 15.07 Koszykówka Euoliga 17.00 Pol-
sat Sport News fl ash 17.07 Magazyn FIS 
snowboardowy 18.00 Studio Pjongczang 
2018 19.00 Polsat Sport News fl ash 19.07 
Magazyn FIS narciarski 19.40 Piłka noż-
na Liga holanderska: Sparta Rotterdam 
- PSV Eindhoven 21.50 Siatkówka PlusLi-
ga 23.30 Futsal Mistrzostwa Europy 2018  
0.30 Futsal Mistrzostwa Europy 2018 1.30 
Siatkówka Puchar Polski 

8.00 Hokej na lodzie - NHL 2017 . Winni-
peg Jets - St. Louis Blues 37 12.05 boks 
- Megafi ghts 13.50 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec. 1/4F . FC Schalke 04 - VfL Wol-
fsburg 4 15.50 Koszykówka kobiet - Eli-
minacje ME 2019. Estonia - Polska 17.55 
Olimpijski Dzień podsumowanie 18.30 
Piłka nożna - Towarzyski turniej juniorów 
U18. Polska - Czechy 19.05 Piłka nożna 
- Puchar Niemiec. 1/4F - podsumowanie 
21.00 Olimpijski Dzień 21.30 Football’s 
Greatest stage - fi lm 22.00 Wielkie walki 
bokserskie 23.00 Lekkoatletyka - Halo-
wy mityng IAAF World Indoor Tour, Bo-
ston 1.05 Hokej na lodzie - NHL 2017 . 
Tampa Bay Lightning - Los Angeles Kings 
38 3.50 Zakończenie dnia 

3.00 Snowboard. Zimowe Igrzyska Olim-
pijskie 8.05 Biegi narciarskie, Pjongczang 
9.15 Snowboard, Pjongczang Slopestyle 
10.10 Biegi narciarskie, Pjongczang 11.00 
Sanki, Pjongczang Pierwszy przejazd męż-
czyzn 12.05 Biathlon, Pjongczang Sprint 
kobiet 7, 5 km 13.40 Skoki narciarskie, 
Pjongczang HS 106 15.30 Igrzyska Olim-
pijskie: Olimpic Extra 16.00 Biegi narciar-
skie, Pjongczang 16.30 Biathlon, Pjong-
czang 17.00 Skoki narciarskie, Pjongczang 
HS 106 18.00 Pjongczang, Najciekawsze 
wydarzenia 18.30 Hokej na lodzie, Pjong-
czang 19.00 Narcierstwo klasyczne. Pjon-
gczang, 20.00 Igrzyska Olimpijskie: Olim-
pic Extra 21.30 Biathlon, Pjongczang 22.15 
Biegi narciarskie, Pjongczang 

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje 
dnia 12.20 Warto zauważyć… 12.50 Ko-
ściół w potrzebie 13.20 Siódmy sakra-
ment 13.45 Ocalić od zapomnienia 13.55 
Święty na każdy dzień 14.00 Józef z Egip-
tu 14.40 Edward Stachura z tego świata 
15.30 Wierzę w Boga 15.45 Spotkania 
z ekologią 16.00 Informacje dnia 16.10 
Próba wiary 17.00 Z Parlamentu Europej-
skiego 17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł 
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Roz-
mowy niedokończone 18.55 Przegląd 
Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 19.00 
Msza Święta w intencji Ofi ar katastrofy 
smoleńskiej  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 51. Fe-
stiwal im. Jana Kiepury. 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.00 Panorama In-
fo 16.50 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 
Teleexpress Extra 17.32 Studio Wschód 
- magazyn 18.00 Panorama 18.31 Mło-
dzież kontra 19.19 Serwis Info weekend 
19.30 Wiadomości 19.57 Gość Wiado-
mości 20.12 Minęła 20ta 21.00 Nie da się 
ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 
21.40 Studio LOTTO 21.50 Studio Polska 
- magazyn 23.30 INFO Wieczór 0.00 Sa-
lon dziennikarski - program publicystycz-
ny 0.52 Nie da się ukryć - magazyn 1.20 
Flesz Info Wieczór 1.45 Minęła 20ta 2.45 
Wiadomości 3.12 Gość Wiadomości 3.40 
Teleexpress 3.55 Teleexpress Extra 4.25 
Wielkopolski Park Narodowy - fi lm dok.

 6.10 Kotiki nowozelandzkie. Walka 
o przetrwanie. - fi lm dok. 

 7.05 M jak miłość (1348) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 IO Pjongczang 2018 - short 

track - 1500M/ saneczkarstwo
 11.40 IO Pjongczang 2018 - short 

track - 500K/ saneczkarstwo
 12.10 IO Pjongczang 2018 - biathlon 

sprint K 7, 5km/ łyżwiarstwo 
szybkie 3000K/ saneczkar-
stwo 1M

 13.45 IO Pjongczang 2018 - sanecz-
karstwo M

 14.55 IO Pjongczang 2018 - łyżwiar-
stwo szybkie 3000K 

 15.45 IO Pjongczang 2018 - short 
track - 1500M 

 16.35 IO Pjongczang 2018 - studio
 16.50 Na dobre i na złe (693) Czynnik 

ludzki - serial
 17.45 Słowo na niedzielę
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Program rozrywkowy 
 18.55 Kulisy - Postaw na milion
 19.05 Postaw na milion - teleturniej
 20.05 The Voice Kids - Bitwa - wido-

wisko muzyczne
 22.10 Sztuka zbrodni (5) Dzieło 

w czerni, cz. 1 - serial 
 23.20 Pamięć absolutna - fi lm science 

fi ction, USA, reż. Paul Verho-
even, wyk. Arnold Schwarzeneg-
ger, Sharon Stone, Ronny Cox, 
Michael Ironside

 1.10 Rodzinka.pl (222) - Ale nam tu 
dobrze - serial komediowy

 1.55 IO Pjongczang 2018 - snowbo-
ard - slopestyle M - Finał

 2.30 IO Pjongczang 2018 - snowbo-
ard - slopestyle M - Finał

 3.55 Sztuka zbrodni (5) Dzieło 
w czerni, cz. 1 - serial 

 5.05 Koło fortuny (56) - teleturniej
 5.30 Zakończenie dnia

 5.15 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.35 Mango - Telezakupy
 7.50 Spotkanie ze smakiem 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial 

obyczajowy 
 12.20 Domowe rewolucje 
 13.25 Podatek od miłości - kulisy fi lmu 
 13.50 Azja Express 
 15.20 Happy Feet: Tupot małych stóp 

II - komedia, USA 2011, reż. Geo-
rge Miller, Gary Eck, David Peers, 
wyk. Robin Williams, Elijah Wood, 
Sofi a Vergara

 17.25 Kobieta na krańcu świata 
 18.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.40 Raport smogowy 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.00 Jak ukraść księżyc - komedia, 

USA, Francja 2010, reż. Pierre 
Coffi  n, Chris Renaud, wyk. Steve 
Carell, Jason Segel, Russell Brand, 
Julie Andrews, Will Arnett

 22.00 Czego pragną kobiety - komedia, 
USA 2000, reż. Nancy Meyers, wyk. 
Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa 
Tomei, Alan Alda, Ashley Johnson, 
Lauren Holly, Valerie Perrine

 0.45 Mucha - horror, USA 1986, reż. 
David Cronenberg, wyk. Jeff  Gold-
blum, Geena Davis, John Getz

 2.40 Uwaga! - program interwencyjny 
 3.00 Moc Magii 
 4.20 Nic straconego

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.35 MY3 - program dla dzieci
 8.05 Jeźdźcy smoków
 8.35 Dragons Race to the Edge
 9.05 Pada Shrek - fi lm anim., USA
 9.40 Ewa gotuje
 10.00 Makaronowy Zawrót Głowy
 10.20 Klik: i robisz, co chcesz - kome-

dia, USA, 2006, reż. Frank Coraci
 12.45 Kochaj albo rzuć wersja kolo-

rowa - komedia, Polska, 1977, 
reż. Sylwester Chęciński

 15.20 Kabaretowa Noc Pod Gwiaz-
dami - Lidzbark Warmiński 2016

 18.20 Chłopaki do wzięcia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.10 Sezon na misia - fi lm animowany
 22.00 Bad Boys - komedia sensacyjna, 

USA, 1995, reż. Michael Bay, wyk. 
Martin Lawrence, Will Smith, Tea 
Leoni, Tchéky Karyo, Joe Pantoliano

  Detektywi Marcus Burnett i Mike 
Lowrey z policyjnego wydziału 
antynarkotykowego w Miami 
mają 3 dni na odnalezienie hero-
iny wartej sto milionów dolarów, 
która została skradziona z ich 
posterunku. Jedyną osobą, która 
może im pomóc, jest piękna Julie 
Matt, która potrafi  zidentyfi ko-
wać szefa gangu. Śmiertelnie 
przerażona dziewczyna chce roz-
mawiać tylko z Lowreyem. 

 0.40 Życzenie śmierci 4: Pojedynek 
- fi lm akcji, USA, 1987, reż. J. Lee 
Thompson, wyk. Soon - Tek Oh, 
Charles Bronson, Lenz Kay, Perry 
Lopez, John P. Ryan 

 2.50 Tajemnice losu

 6.00 Kacper: Szkoła postrachu
 7.05 Co nowego u Scooby’ego?
 7.35 Co nowego u Scooby’ego?
 8.05 Tom i Jerry Show
 8.30 Tom i Jerry Show
 8.55 Garfi eld Show
 9.20 Tom i Jerry: Magiczna fasola 

- fi lm anim., USA, 2013
 10.20 Jaś Fasola 
 10.55 Policjantki i Policjanci
 11.55 Policjantki i Policjanci
 12.55 Policjantki i Policjanci
 13.55 STOP Drogówka
 14.55 A Date with Miss Fortune 

- komedia romantyczna, Kanada, 
2015, reż. John L’Ecuyer

 17.00 Ostateczny egzamin - fi lm kry-
minalny, USA, 2007, reż. Michael 
Mayer, wyk. Adam Arkin, Chris 
Lowell, Aimee Garcia, Shannon 
Lucio 

 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 Kruk 4 - fi lm fantasy, USA, 2005, 

reż. Lance Mungia
 2.00 Najgroźniejsze zwierzęta 

świata
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.25 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.30 Mango - Telezakupy
 8.35 Dwóch i pół - serial
 9.05 Gotowe na wszystko III - serial
 11.55 Kryminalni - serial kryminalny
 12.55 Kryminalni - serial kryminalny
 14.05 Kryminalni - serial kryminalny
 15.10 Święta z zaskoczenia - fi lm 

familijny, USA 2013, reż. Jerry Cic-
coritti, wyk. Jennie Garth, Came-
ron Mathison, Kristin Booth, 
Maria del Mar, Conrad Coates

 16.55 Księżniczka na lodzie - kome-
dia, USA, Kanada 2005, reż. Tim 
Fywell, wyk. Michelle Trachten-
berg, Kim Cattrall, Joan Cusack, 
Hayden Panettiere, Trevor Blumas

 19.00 Nie cierpię Walentynek 
- komedia, USA 2009, reż. Nia 
Vardalos, wyk. Nia Vardalos, John 
Corbett, Stephen Guarino, Amir 
Arison, Zoe Kazan

 20.55 Love, Rosie - komedia roman-
tyczna, Niemcy, Wielka Brytania

 23.10 Źródło nadziei - dramat 
wojenny, Australia, Turcja, USA 
2014

 1.35 Moc Magii 
 3.45 Druga strona medalu - talk show
 4.15 Druga strona medalu - talk show
 4.45 Druga strona medalu - talk show
 5.15 Koniec programu

 6.00 Skorpion - serial
 7.00 Taki jest świat
 7.50 Tajemnice medyczne - serial
 9.35 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 10.30 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 13.25 Przygody Hucka Finna - fi lm 

familijny, USA 1993
 15.35 Fanfan Tulipan - fi lm przygo-

dowy, Francja 2003
 17.35 Powrót do przyszłości - fi lm 

przygodowy, USA 1985
 20.00 Żądza śmierci - thriller, Kanada, 

Rosja, USA 2009, reż. Jeff  King, 
wyk. Laura Mennell, Steven 
Seagal, Mike Dopud, Igor Jijikine, 
Robert Wisden

 21.55 Inferno: Piekielna walka - fi lm 
akcji, USA 1999, reż. John G. 
Avildsen, wyk. Jean - Claude Van 
Damme, Pat Morita, Danny Trejo, 
Larry Drake

 23.55 Mały - komedia, USA 2006, reż. 
Keenen Wayans, wyk. Chazz Pal-
minteri, John Witherspoon, Kerry 
Washington, Lochlyn Munro, 
Marlon Wayans, Molly Shannon, 
Shawn Wayans, Tracy Morgan

 2.00 Taki jest świat
 2.50 Allo Allo! - serial
 4.00 Ale numer!
 4.30 Na jedwabnym szlaku
 5.00 Z archiwum policji
 5.35 Menu na miarę

Sobota, 10.02.2018

6.00 Prywatna historia kina 6.25 Komi-
sarz Rex - serial 8.30 Stawka większa niż 
życie cz. 11 - 12 - serial 10.45 Poirot: Kar-
ty na stół - fi lm kryminalny  12.45 Niania 
- serial 14.05 Za jakie grzechy - komedia 
16.00 Ściągany - komedia 17.50 Poirot: 
Tajemnicza historia w Styles - fi lm krymi-
nalny  20.00 Wieczór panieński - komedia 
21.55 Człowiek widmo II - fi lm sensacyjny 
2.00 Czarna wdowa - thriller

12.35 Wojny magazynowe 13.55 Waka-
cyjne koszmary Gordona Ramsaya 15.00 
Ostre cięcie 15.45 Express 16.05 Damy 
i wieśniaczki. Ukraina 17.15 Kulisy świato-
wych show 17.45 Express 18.00 Zamiana 
żon. Ukraina 19.15 Megakuchnie - serial 
19.45 Express 20.00 Nauka jazdy 20.30 
Usterka 21.00 Dżentelmeni i wieśniacy 
22.00 Kossakowski. Szósty zmysł. Ukra-
ina 22.30 Gogglebox. Przed telewizorem 

9.15 Kacze opowieści 10.15 Kacper i przy-
jaciele 11.10 Garfi eld Show 11.30 Tom i Jer-
ry: Magiczny pierścień - fi lm anim. 12.45 
Strażnicy fantazji Juliusza Verne - fi lm 
anim. 14.25 Jaś Fasola 15.00 Podwodni 
łowcy 16.00 Święci i żołnierze: Ludzie nie-
ważni - dramat wojenny 18.05 Przygody 
Merlina 20.05 Włatcy móch 20.35 Włat-
cy móch 21.15 Zombieland - horror ko-
mediowy 23.00 Wyspa rozkoszy

10.05 Okrasa łamie przepisy 10.40 Ziemia 
- Podwodny świat cz. 16. 11.35 Dzikie Chi-
ny (6) Przypływy zmian - serial dok. 12.35 
Amerykańska broń (6) II Wojna świato-
wa - serial dok. 13.35 Szerokie tory - Sze-
rokie tory. Krymscy Tatarzy 14.15 Wielka 
Gra (57) - teleturniej 15.05 Spór o histo-
rię - Władcy Polski. August II Sas 15.45 Był 
taki ktoś - fi lm dok. 16.55 Różowy balonik  
17.30 Solny skarb UNESCO (6)  - repor-
taż 17.45 Sprawiedliwi (6) - serial 18.30 
W poszukiwaniu raju - Kórnickie arbore-
tum 18.55 Generałowie Hitlera (6) Udet. 
awiator - serial dok. 19.55 Było, nie minęło 
- Okruchy pamięci 20.30 Ekstradycja I (6) 
- serial 21.35 Dziecko jego życia - fi lm 
dok. 22.20 Starożytni Rzymianie - Życie 
ulicy 2 - serial dok. 23.35 Legenda Wieży 
Eiffl  a - dokument 1.20 Znachor - dramat
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 5.20 Jaka to melodia?
 5.55 Dzień dobry Polsko!
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.40 Rodzinny ekspres - magazyn
 9.15 Ojciec Mateusz (196) - O mały 

włos - serial
 10.10 Dr Quinn - seria III (21) - serial
 11.05 IO Pjongczang 2018 - studio
 11.55 IO Pjongczang 2018 - Ceremo-

nia Otwarcia
 14.05 IO Pjongczang 2018 - studio
 15.00 IO Pjongczang 2018 - studio
 15.45 Wiadomości, Pogoda
 16.10 Halo, tu Pjongczang (2) 
 16.30 IO Pjongczang 2018 - skrót 

wydarzeń
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (3259) - telenowela
 18.30 IO Pjongczang 2018 dzień na 

igrzyskach
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.10 Pogoda
 20.25 The Wall. Wygraj marzenia 

- teleturniej
 21.20 Weekendowy Hit Jedynki 

- Człowiek w żelaznej masce 
- fi lm przygodowo - histo-
ryczny, USA, Wielka Brytania, reż. 
Randall Wallace, wyk. Leonardo 
Di Caprio, Jeremy Irons, John 
Malkovich, Gerard Depardieu, 
Gabriel Byrne, Peter Saragaard

 23.40 Ukraina. Rozdarty kraj - fi lm 
dokumentalny

 1.00 IO Pjongczang 2018 - curling 
MIX pary

 1.55 IO Pjongczang 2018 - snowbo-
ard - slopestyle M - eliminacje

 2.45 IO Pjongczang 2018 - snowbo-
ard - slopestyle M - eliminacje

 3.45 IO Pjongczang 2018 - curling 
MIX pary 

 4.45 Zakończenie dnia

8.10 Kronos - magazyn 9.00 Informa-
cje kulturalne 9.25 Kocie ślady - fi lm TVP 
11.00 Dom - serial 14.30 Jak zdobyć pie-
niądze, kobietę i sławę - fi lm TVP 15.30 
Koncert - Muzyka w Opactwie Mischa 
Maisky 16.15 Nienasyceni 5 - magazyn 
16.45 Ferdydurke - dramat 18.30 Rujno-
wanie pamięci - fi lm dok. 19.40 Videofan 
- Portrety. Lech Majewski 20.00 Informa-
cje kulturalne 20.20 Polowanie - dramat 
22.20 Tygodnik Kulturalny 23.10 Dziennik 
fi lozofa 23.25 Earth, Wind & Fire Expe-
rience feat. Al McKay play Avo Session 
- koncert 0.55 Mareczku, podaj mi pió-
ro - komedia 2.35 Informacje kulturalne 
2.55 Polowanie - dramat 

7.00 7. strefa - magazyn siatkarski 9.00 
Piłka nożna Liga holanderska: Feyeno-
ord - FC Groningen 11.00 Siatkówka Liga 
Mistrzyń: Imoco Volley Conegliano - Fe-
nerbahce SK Stambuł 13.00 Polsat Sport 
News fl ash 13.07 Gala Tygodnika „Pił-
ka Nożna” 15.00 Polsat Sport News fl a-
sh 15.07 Siatkówka Liga Mistrzyń: Vaki-
fBank Stambuł - Dinamo Moskwa 17.00 
Polsat Sport News fl ash 17.07 Siatkówka 
Liga Mistrzyń: CSM Volei Alba Blaj - ASPTT 
Mulhouse VB 19.00 Polsat Sport News 
fl ash 19.07 Piłka nożna Liga holanderska: 
PSV Eindhoven - Exclesior 21.20 Futsal Mi-
strzostwa Europy 2018 23.30 Piłka nożna 
Liga holanderska: Roda JC - Ajax Amster-
dam 1.30 Siatkówka Puchar Polski: fi nał 

8.00 Lekkoatletyka - Halowy mityng IA-
AF World Indoor Tour, Madryt 10.05 Piłka 
nożna - Puchar Niemiec. 1/4F . Bayer 04 
Leverkusen - SV Werder Bremen 2 12.10 
Piłka nożna - Puchar Niemiec. 1/4F . FC 
Schalke 04 - VfL Wolfsburg 4 14.10 Sport 
w fi lmie dok.15.10 Piłka nożna - Towa-
rzyski turniej juniorów U18. Polska - Cze-
chy 17.20 Magazyn Piłkarski FIFA - Rosja 
2018 - magazyn 17.50 Tenis stołowy - Li-
ga Mistrzyń. KTS ENEA Siarka Tarnobrzeg 
- Lienz AG Froshberg 21.00 Olimpijski 
Wieczór 21.30 boks - Megafi ghts 23.15 
Piłka nożna - Towarzyski turniej juniorów 
U18. Polska - Czechy 0.05 Piłka nożna 
- Towarzyski turniej juniorów U18. Polska 
- Czechy 1.15 Hokej na lodzie - NHL 2017 

8.15 Narciarstwo Dowolne, Pjongczang 
Jazda po muldach 9.00 Łyżwiarstwo fi -
gurowe, Pjongczang 10.45 Skoki narciar-
skie, Pjongczang HS 106 112.00 Zimowe 
Igrzyska Olimpijskie, Pjongczang Cere-
monia otwarcia 14.15 Skoki narciarskie, 
Pjongczang HS 106 15.00 Łyżwiarstwo fi -
gurowe, Pjongczang 16.30 Zimowe Igrzy-
ska Olimpijskie, Pjongczang Ceremonia 
otwarcia 18.00 Kolarstwo. Tour of Dubai 
Etap 4. 20.00 Igrzyska Olimpijskie: Olim-
pic Extra 20.30 Sporty zimowe. Lindsey 
Vonn 20.40 Narciarstwo Dowolne, Pjon-
gczang Jazda po muldach 21.00 Zimowe 
Igrzyska Olimpijskie, Pjongczang Ceremo-
nia otwarcia 23.00 Łyżwiarstwo fi guro-
we, Pjongczang Program dowolny 

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Niebieska jabłoń 13.55 Święty na 
każdy dzień 14.00 Przeszedł czyściec na 
ziemi… 14.55 Słowo Życia 15.00 Koron-
ka do Bożego Miłosierdzia 15.20 Mocni 
w wierze 15.50 Ma się rozumieć 16.00 
Informacje dnia 16.10 Siódmy sakra-
ment 16.35 Wyprawa na kraniec Syberii 
17.00 Matka Boża z Orłem Białym 17.30 
Okiem kamery 18.00 Anioł Pański 18.05 
Informacje dnia 18.15 Westerplatte Mło-
dych 18.55 Przegląd katolickiego tygo-
dnika „Niedziela” 19.00 Warto zauważyć… 
19.30 Latający dom 20.00 Informacje 
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczy-
zna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Infor-
macje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 
22.00 Józef z Egiptu 22.40 Lodowa po-
dróż 23.25 Błogosławiona Juta.

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.00 Panorama Info 
16.52 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Te-
leexpress Extra 17.32 Serwis Info 18.00 
Panorama 18.30 O co chodzi - magazyn 
publicystyczny 18.54 Flesz Info Wieczór 
19.00 To jest temat - magazyn 19.20 Ser-
wis Info 19.30 Wiadomości 19.57 Gość 
Wiadomości 20.12 Forum 21.00 Nie da 
się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wie-
czór 21.40 Studio LOTTO 21.49 W tyle wi-
zji 22.24 Flesz Info Wieczór 22.30 W ty-
le wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 
W akcji 23.55 Widziane z Polski - maga-
zyn 0.10 Serwis Info 0.22 Pogoda 0.30 
Nie da się ukryć - magazyn 0.58 Flesz In-
fo Wieczór 1.20 Forum 2.20 Wiadomości 

 7.00 M jak miłość (224) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Panorama
 11.10 Program rozrywkowy
 11.15 Barwy szczęścia (1799) - serial
 11.45 Na dobre i na złe (537) 

- Rodzina - serial
 12.50 Tylko z Tobą (81) - serial oby-

czajowy, Turcja 
 13.45 Na sygnale (138) - Zabójczy 

chłód - serial fabularyzowany
 14.15 Anna Dymna - spotkajmy się
 14.50 Rodzinka.pl (216) - Sie czyta, 

sie wie - serial komediowy
 15.30 Tygrysy Europy (13) - serial
 16.30 Koło fortuny (140) - teleturniej
 17.10 Meandry uczuć (46) - serial
 18.00 Panorama
 18.35 Sport Telegram
 18.45 Pogoda
 18.55 Rodzinka.pl (20) Rodzice na 

110% - serial komediowy
 19.40 Barwy szczęścia (1799) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1800) - serial 

obyczajowy
 20.45 Cała ona - komedia, USA, reż. 

Robert Iscove, wyk. Freddie Prinze 
jr, Rachael Leigh Cook, Paul Walker

 22.30 Braterstwo wilków Bro-
therhood of the Wolf - fi lm 
kostiumowy, Francja, reż. Christo-
phe Gans, wyk. Vincent Cassel, 
Monica Bellucci, Samuel Le Bihan, 
…milie Dequenne

 1.05 The Good Doctor (9) - serial 
obyczajowy, USA 

 1.55 Akwarium, czyli samotność 
szpiega (3) - Turystyka alpej-
ska - serial, Ukraina 

 2.55 Akwarium, czyli samotność 
szpiega (4) - Zdrada - serial, 
Ukraina 

 4.00 Koło fortuny (54 - 55) - teleturniej
 5.15 DISCOPOLAND - program roz-

rywkowy
 5.45 Zakończenie dnia

 5.10 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.40 Mango - Telezakupy
 6.50 Kuchenne rewolucje - program 

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

czajowy
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 19 + - serial
 14.00 Szpital - program obyczajowy
 15.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 16.00 Szkoła - serial
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

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

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

 23.25 Aeon Flux - fi lm S - F, USA 
2005, reż. Karyn Kusama, wyk. 
Charlize Theron, Marton Csokas, 
Jonny Lee Miller, Sophie Oko-
nedo, Frances McDormand, Pete 
Postlethwaite

 1.10 Życie bez wstydu - reality show 
 2.10 Kuba Wojewódzki - talk show 
 3.15 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
 14.45 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Na ratunek 112
 17.00 Gliniarze
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.10 Kochaj albo rzuć - komedia, 
Polska, 1977, reż. Sylwester Chę-
ciński, wyk. Władysław Hańcza, 
Wacław Kowalski, Anna Dymna 

 22.45 xXx: Następny poziom - fi lm 
akcji, USA, 2005, reż. Lee Tama-
hori, wyk. Ice Cube, Samuel L. 
Jackson, Willem Dafoe, Scott Spe-
edman, Peter Strauss, Xzibit 

  Radykalny odłam rządu niezado-
wolony z polityki głowy państwa 
podejmuje plan zlikwidowania Pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych. 
Tylko dwóch ludzi może powstrzy-
mać totalny chaos i zbliżającą 
się anarchię. Jednym z nich jest 
Augustus Gibbons, cudem ocalały 
z ataku na tajną siedzibę Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 0.55 Replikant - fi lm sci - fi , USA, 
2001, reż. Ringo Lam, wyk. Jean 
- Claude Van Damme, Michael 
Rooker, Catherine Dent 

 3.20 Tajemnice losu

 6.00 Kacper: Szkoła postrachu
 6.35 Kacper: Szkoła postrachu
 7.05 Co nowego u Scooby’ego?
 7.35 Co nowego u Scooby’ego?
 8.00 Dom nie do poznania
 9.00 Esmeralda - telenowela obycza-

jowa
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Drużyna A
 12.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 13.00 Galileo
 14.00 Galileo
 15.00 Detektywi w akcji
 16.00 Nie igraj z aniołem - telenowela 

obyczajowa
 17.00 Nie igraj z aniołem - telenowela 

obyczajowa
 18.00 Drużyna A
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Mecenas Lena Barska
 21.05 Sprawiedliwi - Wydział Kry-

minalny
 22.05 Sprawiedliwi - Wydział Kry-

minalny
 23.20 Halo 4: Naprzód do świtu - fi lm 

sci - fi , USA, 2013, reż. Stewart 
Hendler, wyk. Daniel Cudmore, 
Anna Popplewell, Ayelet Zurer 

 1.00 Rude Tube - Wydanie Gwiazd-
kowe

 2.00 TAK czy NIE
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.20 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.20 Szpital - program obyczajowy
 7.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.15 Zaklinaczka duchów - serial
 9.10 Kryminalni - serial kryminalny
 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 Gotowe na wszystko III - serial
 16.55 Zaklinaczka duchów - serial
 17.55 Kryminalni - serial kryminalny
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Czarna owca - komedia, USA 

1996, reż. Penelope Spheeris, 
wyk. Chris Farley, David Spade, 
Tim Matheson, Christine Ebersole, 
Gary Busey

 21.45 Wystrzałowe dziewczyny 
- western, USA 1994, reż. Jona-
than Kaplan, wyk. Madeleine 
Stowe, Mary Stuart Master-
son, Andie MacDowell, Drew 
Barrymore, James Russo, James 
LeGros, Robert Loggia, Dermot 
Mulroney

 23.55 Zabójcza broń - serial
 0.55 Nie z tego świata - serial
 1.55 Moc Magii 
 4.05 Druga strona medalu - talk show
 5.05 Koniec programu

 6.00 To moje życie! - telenowela
 7.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 8.00 Gliniarz i prokurator - serial
 9.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 10.00 Magnum, P.I. - serial
 11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 12.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
 12.55 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
 13.50 Niedoręczony list - serial
 14.45 Królowa Serc - telenowela
 15.50 Gliniarz i prokurator - serial
 16.45 13 Posterunek 2 - serial
 17.25 13 Posterunek 2 - serial
 18.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 19.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 20.00 Hellboy: Złota armia - fi lm fan-

tasy, USA 2008, reż. Toro del, 
wyk. Doug Jones, John Alexander, 
Ron Perlman, Selma Blair

 22.25 13 dzielnica - Ultimatum - fi lm 
akcji, Francja 2009

 0.25 Życie - komedia, USA 1999, 
reż. Ted Demme, wyk. Anthony 
Anderson, Eddie Murphy, Martin 
Lawrence, Nick Cassavetes, Obba 
Babatundé

 3.00 Allo Allo! - serial
 4.20 Na jedwabnym szlaku
 5.00 Z archiwum policji
 5.35 Menu na miarę

Piątek, 9.02.2018

6.00 Bajki 6.30 MiłośćKropka.pl 7.30 
Stawka większa niż życie cz. 9 - 10 - se-
rial 9.55 Niania - serial 11.15 Pułapki umy-
słu - serial 12.15 Katastrofy w przestwo-
rzach - serial 13.15 Umrzesz ze śmiechu 
14.15 Stefan Malutki - fi lm anim. 16.00 
Fala ognia - fi lm fantastyczny 18.00 2 
dni w Nowym Jorku - komedia, Fran-
cja, Niemcy, Belgia 20.00 Czarna wdowa 
- thriller, USA 22.10 Uśpieni - horror

11.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
12.45 Detektywi. Na zlecenie 13.25 Kar-
toteka 14.25 Zamiana żon 15.45 Express 
16.05 Uwaga! 16.25 Usterka 16.55 Pilna 
Usterka 17.10 10 zadań specjalnych Mi-
chela Morana 17.45 Express 18.00 De-
tektywi. Na zlecenie 18.45 Kartoteka 10 
19.45 Express 20.05 DeFacto Extra 20.35 
Damy i wieśniaczki. Ukraina 21.45 Express 
22.00 Królowe życia 23.30 Usterka 

6.00 V.I.P. 7.00 Dom nie do poznania 8.00 
Nieśmiertelny 9.00 Przygody Merlina 
11.00 Rodzina zastępcza 12.00 Miodowe 
lata 13.40 Mistrz kuchni: Juniorzy 14.15 
Disco Polo Life 15.15 Czarodziejki 16.15 
Strażnik Teksasu 17.15 Hawaje 5 - 0 18.15 
Miodowe lata 20.00 Włatcy móch 21.15 
Strażnik Indian Atakapa - fi lm sensacyjny 
23.00 Koszmar kolejnego lata - horror, 
USA, 2006, reż. Sylvain White

10.40 Podróże z historią (26) - cykl dok. 
11.15 Taśmy bezpieki 11.45 Sport w TVP 
- obrazki z wystawy, cz. I 12.50 Było, nie 
minęło 13.25 Sensacje XX wieku 14.20 
Encyklopedia II wojny światowej 15.25 
Najwspanialsi w królestwie zwierząt Pta-
ki - serial dok. 16.25 Historia Polski - Uro-
dziłam się pierwszego września - fi lm dok. 
17.20 Goniec historyczny IPN (12) - ma-
gazyn 17.40 Królowa Bona (5) - serial 
18.50 Sensacje XX wieku - ‘’Historia nik-
czemności’’ 19.55 Niecała nieprawda czy-
li PRL w DTV (24) - magazyn 20.30 Nie-
znana historia Wielkiej Armady (3) - serial 
dok. 21.35 Miasto z morza (4) - serial 
22.30 Szerokie tory - Szerokie tory. Katyń 
23.10 Wieluń. 13 cegieł - fi lm dok. 0.20 
Ośmiornica - s. 8 (4) - serial 1.00 Działo 
się w Krakowie - felieton
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kierunek i godzina odjazdu przystanki

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA
6:15 7:15 10:13 15:10 16:13 17:15

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

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

KONIOWO – TRZEBNICA 8:20 11:35

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

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

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

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY  14:15  15:15 a
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

Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

ważny od 11.12.2017 r. – do 30.03.2018 r

wa ż ne te le fo n y
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

Na mocy umowy o współpracy zawartej przeze mnie z PGNiG zapraszam mieszkańców Gmi-
ny Trzebnica do współpracy w ramach Programu „Przełącz się na gaz”. Projekt umożliwia 
kompleksową wymianę systemu ogrzewania, na zasilany gazem ziemnym.
Wrocław jako stolica Dolnego Śląska ma coraz większe problemy związane ze smogiem, my tego 
problemu nie mamy, czego dowodem są prowadzone przez nas badania klimatu. Co więcej działa-
my prewencyjnie, by taki problem nie zaistniał w przyszłości. Stąd to porozumienie, które pomoże 
nam prowadzić akcje edukacyjne i promocyjno-reklamowe zachęcające mieszkańców do wymiany 
pieców na proekologiczne.
Gazowa spółka zapewnia kompleksowe wsparcie merytoryczne i doradcze. PGNiG ułatwi też kon-
takt i współpracę z jej partnerem technicznym, który pomaga m.in. w instalacji ekologicznego kotła 
na preferencyjnych warunkach. Konsultacje-dyżury będą organizowane w Urzędzie Miejskim 
w Trzebnicy (pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1). Rozpoczną się od stycznia 2018r. i będą 
odbywały się raz w tygodniu, we czwartki w godz. od 12.00 do 15:30. 

Kontakt dla zainteresowanych mieszkańców:
http://www.pgnig.pl/dla-domu/oferta/przelacz-sie 
zmien.ogrzewanie@pgnig.pl 
www.powietrzebezsmieci.pl  

Dyżury informacyjne PGNiG dla mieszkańców Gminy Trzebnica,  
ws. kompleksowej wymiany ogrzewania, na zasilane gazem ziemnym 

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica 

źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO TV TRWAM 

TV6TTVStopklatka 

 7.10 IO Pjongczang 2018 - studio
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.40 Okrasa łamie przepisy 
 9.20 Jaka to melodia?
 10.15 Dr Quinn - seria III (22) - serial
 11.10 Zagadka Hotelu Grand (37) 

- serial
 12.00 Wiadomości
 12.15 Agrobiznes
 12.35 Agropogoda - magazyn
 12.45 IO Pjongczang 2018 - łyżwiar-

stwo szybkie - 1500K pary 1 - 8
 14.20 IO Pjongczang 2018 - łyżwiar-

stwo szybkie - 1500K
 15.15 IO Pjongczang 2018 - narciar-

stwo dowolne - Muldy M 
 16.15 Halo, tu Pjongczang (5) 
 16.30 IO Pjongczang 2018 - skrót 

wydarzeń
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (3260) - telenowela
 18.30 Korona królów (26) - telenowela
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.30 Wiadomości
 20.00 Pogoda
 20.10 Sport
 20.35 Teatr Telewizji - RIO - spektakl 

teatralny, reż. Redbad Redbad 
Klynstra - Komarnicki, wyk. Emilia 
Komarnicka - Klynstra, Redbad 
Klynstra - Komarnicki

 21.55 Fotograf - dramat, reż. Wal-
demar Krzystek, wyk. Tatiana 
Arntgolts, Aleksandr Baluev, 
Agata Buzek, Sonia Bohosiewicz, 
Tomasz Kot, Adam Woronowicz

 23.55 Kocham Cię jak Irlandię 
 0.55 IO Pjongczang 2018 - curling 

- pary MIX - 3 miejsce
 3.25 IO Pjongczang 2018 - narciar-

stwo alpejskie - kombinacja M 
zjazd

 5.15 IO Pjongczang 2018 - snowbo-
ard - Halfpipe M kwalifi kacje

 6.50 Zakończenie dnia

8.00 Teledyski 8.10 Scena Klasycz-
na - koncert 9.00 Ferdydurke - dramat   
11.00 Dom - serial 14.20 Dziewczyny do 
wzięcia - fi lm TVP 15.15 Niedziela z… Ra-
dosławem Piwowarskim 16.05 Gorzki ryż 
- dramat 18.05 Portrety - Kraftwerk - Pop 
Art . 19.10 Bajkonurrr, czyli w świecie ksią-
żek dla dzieci 19.25 Wilkoń 88 - fi lm dok. 
20.00 Informacje kulturalne 20.20 Thank 
You for Playing - fi lm dok. 21.50 Anty-
fonie - fi lm dok. 22.25 Którędy po sztu-
kę - Pawilon Czterech Kopuł - magazyn 
22.35 Videofan - Portrety. 22.55 Dziennik 
fi lozofa 23.15 Sąsiady - dramat 1.05 In-
formacje kulturalne 1.25 Yesterday - fi lm 
obyczajowy 3.05 Antyfonie - fi lm dok. 

7.00 Futsal Mistrzostwa Europy 2018  
8.00 Futsal Mistrzostwa Europy 2018 
9.00 Siatkówka PlusLiga 11.00 Futsal 
Mistrzostwa Europy 2018 13.00 Polsat 
Sport News fl ash 13.07 Futsal Mistrzo-
stwa Europy 2018 15.00 Polsat Sport 
News fl ash 15.07 Koszykówka Ener-
ga Basket Liga: MKS Dąbrowa Górnicza 
- Polpharma Starogard Gdański 17.00 
Polsat Sport News fl ash 17.07 Magazyn 
FIS 18.00 Studio Pjongczang 2018 19.00 
Polsat Sport News fl ash 19.07 Piłka noż-
na Liga holenderska 20.00 Piłka nożna 
Liga holenderska 21.20 Siatkówka Plus-
Liga 23.30 Futsal Mistrzostwa Europy 
2018 0.30 Futsal Mistrzostwa Europy 
2018 1.30 Siatkówka Puchar Polski 

8.00 Hokej na lodzie - PHL, 40.kolejka.  
9.00 Hokej na lodzie - PHL, 40.kolejka. 
10.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Do-
ha - 1 runda 1 11.45 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha - 1 runda 2 13.30 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA - Doha - 1 runda 3 15.30 
Olimpijski dzień 15.55 Tenis ziemny - Tur-
niej WTA - Doha - 1 runda 4 17.30 Tenis 
ziemny - Turniej WTA - Doha - 1 runda 5 
19.30 Tenis ziemny - Turniej WTA - Doha 
- 1 runda 6 21.30 Olimpijski wiczór 22.00 
Tenis ziemny - Turniej WTA - Doha - 1 run-
da 5 22.30 Tenis ziemny - Turniej WTA 
- Doha - 1 runda 5 23.20 Tenis ziemny 
- Turniej WTA - Doha - 1 runda 6 0.20 Te-
nis ziemny - Turniej WTA - Doha - 1 runda 
6 0.50 Zakończenie dnia 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Pjong-
czang 10.15 Narciarstwo Alpejskie 10.45 
Wiadomości olimpijskie 11.00 Biathlon 
11.45 Sanki 12.50 Igrzyska Olimpijskie: 
Studio 13.00 Biathlon 13.40 Łyżwiar-
stwo Szybkie 14.10 Narciarstwo Dowol-
ne 14.25 Łyżwiarstwo Szybkie 15.00 Sko-
ki 15.30 Igrzyska Olimpijskie: Olimpic Extra 
16.00 Piłka nożna: Cracovia - Śląsk Wro-
cław, Termalica Bruk - Bet Nieciecza - Ko-
rona Kielce 17.00 Ekstraklasy Najważniej-
sze wydarzenia kolejki 17.30 Piłka nożna: 
Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 20.00 
Igrzyska Olimpijskie: Olimpic Extra 21.05 
Narciarstwo Dowolne 21.15 Skoki 21.45 
Narciarstwo Alpejskie 22.15 Łyżwiarstwo 
fi gurowe 23.00 Najciekawsze wydarzenia 

11.35 Młodzi Światu - Ola 11.50 Retro-
spekcja 11.55 Święty na każdy dzień 12.00 
Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 
Guadalupe - żywy obraz 13.20 Koncert 
życzeń 14.10 Albert Schweitzer - Powo-
łanie do Afryki 15.05 Ja głuchy 15.30 Ak-
tywna Zima 15.50 Ma się rozumieć 16.00 
Informacje dnia 16.10 Sanktuaria pol-
skie 16.30 Zew natury 16.55 Świadko-
wie 17.30 Spotkanie Rodziny Radia Ma-
ryja z okazji Światowego Dnia Chorego 
w Sanktuarium MB Zwycięskiej w Brdo-
wie 19.45 Jay Jay Odrzutowiec 20.00 
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 
Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt 
Widzenia 22.00 Stan bezpieczeństwa 
państwa 22.10 Mojżesz - 10  przykazań 
23.00 Prawdziwie spadła z nieba 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.00 Panorama Info 
16.52 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Te-
leexpress Extra 17.32 Serwis Info 18.00 
Panorama 18.30 O co chodzi - magazyn 
publicystyczny 18.54 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 23.30 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 

 5.10 IO Pjongczang 2018 - snowbo-
ard - Halfpipe K - eliminacje

 7.25 Rodzinka.pl (14) - Marzenia 
Kacperka - serial komediowy

 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.40 Panorama
 10.50 IO Pjongczang 2018 - biathlon 

bieg pościgowy K 10km
 12.00 IO Pjongczang 2018 - sanecz-

karstwo K
 12.55 IO Pjongczang 2018 - biathlon 

bieg pościgowy M 12, 5km
 13.45 IO Pjongczang 2018 - skoki 

narciarskie K NH
 15.30 Tygrysy Europy (14) - Tygrysy 

nie płacą - serial komediowy
 16.30 Koło fortuny (142) - teleturniej
 17.10 Meandry uczuć (47) - serial
 18.00 Panorama
 18.35 Sport Telegram
 18.45 Pogoda
 18.55 Rodzinka.pl (21) - serial
 19.35 Barwy szczęścia (1800 - 1801) 

- serial obyczajowy
 20.40 Kulisy serialu Barwy szczęścia
 20.50 M jak miłość (1350) - serial
 21.40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.55 Midnight Sun (5 - 6) - serial
 0.10 Czy świat oszalał? - Skrajna 

prawica. neonaziści w Niem-
czech - fi lm dok. 

 1.00 Taka to robota czyli kaba-
retowy przegląd zawodów 
- Urzędnik - program rozryw-
kowy, reż. Beata Harasimowicz

 1.20 Taka to robota czyli kaba-
retowy przegląd zawodów 
- Policjant - program rozryw-
kowy, reż. Beata Harasimowicz

 1.40 IO Pjongczang 2018 - snowbo-
ard - Halfpipe K - Finał

 3.45 Sierpień w hrabstwie Osage 
- fi lm obyczajowy, USA, reż. John 
Wells, wyk. Meryl Streep, Julia 
Roberts, Juliette Lewis, Julianne 
Nicholson, Chris Cooper, Ewan 
McGregor, Dermot Mulroney

 5.50 Zakończenie programu

 5.40 Uwaga! - program interwencyjny 
 6.15 Mango - Telezakupy
 7.25 Nowa Maja w ogrodzie 

- magazyn ogrodniczy
 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 
 19.45 Raport smogowy 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.10 Doradca smaku

 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.55 Milionerzy 
 21.30 Życie bez wstydu - reality show 
 22.30 Projekt Lady 
 23.30 Deja Vu - fi lm sensacyjny, USA, 

Wielka Brytania 2006, reż. Tony 
Scott, wyk. Denzel Washing-
ton, Paula Patton, Val Kilmer, Jim 
Caviezel, Bruce Greenwood, Elle 
Fanning

 2.05 Co za tydzień - magazyn 
 2.35 The Following II - serial 
 3.35 Moc Magii 
 4.55 Nic straconego

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Trudne sprawy
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Na ratunek 112
 17.00 Gliniarze
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.10 MEGA HIT - Skarb narodów: 
Księga tajemnic - fi lm przygo-
dowy, USA, 2007, reż. Jon Tur-
teltaub, wyk. Justin Bartha, Ed 
Harris, Helen Mirren, Jon Voight, 
Diane Kruger, Nicolas Cage

  Benjamin Franklin Gates, po 
odkryciu tajemnicy templariuszy, 
został najbardziej znanym w USA 
poszukiwaczem skarbów, choć 
sam woli określenie „obrońca 
skarbów”. Tym razem wraz 
z ojcem, Patrickiem, profesorem 
uniwersytetu, odnajdują osiemna-
ście zaginionych kart z dziennika 
Johna Wilkesa Bootha, zabójcy 
prezydenta Abrahama Lincolna.

 22.50 Arbitraż - thriller, Polska, USA, 
2012, reż. Nicholas Jarecki

 1.20 Anioły i demony - thriller, USA, 
2009, reż. Ron Howard, wyk. 
Tom Hanks, Ewan McGregor

 4.05 Kabarety

 6.00 Kacper: Szkoła postrachu
 6.35 Kacper: Szkoła postrachu
 7.05 Co nowego u Scooby’ego?
 7.35 Scooby Doo: Gdzie jesteś?
 8.00 Dom nie do poznania
 9.00 Nie igraj z aniołem
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Drużyna A
 12.00 Policjantki i Policjanci - serial  

obyczajowy
 13.00 Detektywi w akcji
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Detektywi w akcji
 16.00 Nie igraj z aniołem
 17.00 Nie igraj z aniołem
 18.00 Drużyna A
 19.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kry-

minalny
 21.05 Śmierć na 1000 sposobów
 21.35 Śmierć na 1000 sposobów
 22.00 Galileo
 23.00 Galileo
 0.00 STOP Drogówka
 1.00 Najgroźniejsze zwierzęta 

świata
 2.05 Interwencja
 2.20 Interwencja
 2.35 Graffi  ti
 2.55 Magazyn siatkarski - 7. strefa
 4.25 Magazyn Atleci Polsat Sport 

2018
 4.55 Trans World Sport 2018

 5.20 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.20 Szpital - program obyczajowy
 7.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.15 Zaklinaczka duchów - serial
 9.10 Kryminalni - serial kryminalny
 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 Gotowe na wszystko III - serial
 16.55 Zaklinaczka duchów - serial
 17.55 Kryminalni - serial kryminalny
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Czysta gra - fi lm sensacyjny, 

USA 1995, reż. Andrew Sipes, 
wyk. William Baldwin, Cindy 
Crawford, Steven Berkoff , Chri-
stopher McDonald, Salma Hayek

 22.00 Nie z tego świata - serial
 23.05 Paranormal Activity II - hor-

ror, USA 2010, reż. Todd Wil-
liams, wyk. Brian Boland, Molly 
Ephraim, Katie Featherston, Seth 
Ginsberg

 0.55 Moc Magii 
 2.55 Druga strona medalu - talk show
 3.25 Druga strona medalu - talk show
 3.55 Druga strona medalu - talk show
 4.25 Druga strona medalu - talk show
 4.55 Koniec programu

 6.00 To moje życie! - telenowela
 7.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 8.00 Gliniarz i prokurator - serial
 9.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 10.00 Magnum, P.I. - serial
 11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 12.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
 12.55 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
 13.50 Niedoręczony list - serial
 14.45 Królowa Serc - telenowela
 15.50 Gliniarz i prokurator - serial
 16.45 13 Posterunek 2 - serial
 17.20 13 Posterunek 2 - serial
 18.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 20.00 Riot - fi lm akcji, USA 2015
 21.50 Żądza śmierci - thriller, Kanada, 

Rosja, USA 2009, reż. Jeff  King, 
wyk. Laura Mennell, Steven 
Seagal, Mike Dopud, Igor Jijikine, 
Robert Wisden

 23.50 Gabriel - fi lm fantasy, Australia 
2007, reż. Shane Abbess, wyk. 
Andy Whitfi eld, Dwaine Steven-
son, Jack Campbell, Michael Picci-
rilli, Samantha Noble

 2.05 Taki jest świat
 2.55 Allo Allo! - serial
 3.30 Allo Allo! - serial
 4.05 Ale numer!
 4.40 Na jedwabnym szlaku
 5.05 Biesiada na cztery pory roku
 5.35 Menu na miarę
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11.15 Wersal Ludwik XIV, lata świetności 
- fi lm dok. 12.25 Katastrofy w przestwo-
rzach - serial 13.20 Pułapki umysłu - serial 
13.55 Umrzesz ze śmiechu 14.35 Gdzie 
jest generał - komedia wojenna  16.25 
Niania - serial 18.00 Katastrofy w  prze-
stworzach - serial 19.00 Komisarz Rex, 
sezon 5 - Zabójczy tarot - serial 20.00 Za-
gubiony czas - dramat 22.25 Obcy - de-
cydujące starcie - thriller science fi ction

12.50 Detektywi. Na zlecenie 13.35 Kar-
toteka 14.35 Damy i wieśniaczki. Ukraina 
16.05 Uwaga! 16.25 Usterka 17.10 Cała 
prawda o super jedzeniu 17.45 Express 
18.00 Detektywi. Na zlecenie 18.45 Naj-
lepszy w mieście 19.45 Express 20.05 
Poza kontrolą 21.15 Kossakowski. Szósty 
zmysł. 21.45 Express 22.00 Gogglebox. 
Przed telewizorem 22.45 DeFacto Extra 
23.15 DeFacto 23.45 Usterka 

6.00 V.I.P. 7.00 Dom nie do poznania 8.00 
Nieśmiertelny 9.00 Policjantki i Policjan-
ci 10.00 Galileo 11.00 Rodzina zastępcza 
12.00 Miodowe lata 13.40 Mistrz kuchni: 
Juniorzy 14.15 Disco Polo Life 15.15 Czaro-
dziejki 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Hawa-
je 5 - 0 18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 
Jorku 22.55 Uliczny wojownik - pięść za-
bójcy - fi lm sensacyjny, W. Brytania, 2012

11.10 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV 
11.40 Mała Moskwa - dramat 13.45 
Sensacje XX wieku - ‘’Historia nikczem-
ności’’ 14.50 Encyklopedia II wojny świa-
towej - Wojna i gospodarka, cz. 2 - cykl 
dok. 15.20 Spór o historię - Jałta 1945 
- debata 16.00 Egipt, cz. 3 Faraon i siłacz 
- serial 17.00 Ex Libris (330) - magazyn 
17.25 Flesz historii (376) 17.45 Królowa 
Bona (6) - serial 19.00 Sensacje XX wie-
ku - Tajna sprawa 19.55 Było, nie minę-
ło 20.30 Najdziwniejsza broń na świecie 
- Broń superszpiegów. (6) - serial dok. 
21.35 Wojenna narzeczona (1) - serial 
22.40 Jak nie wiadomo o co chodzi… 
- fi lm dok. 23.35 Lady Liberty. Narodziny 
Symbolu. - dokument 1.15 Wojciech Cej-
rowski - boso 1.45 Wojenna narzeczona 
(1) - serial 2.45 Zakończenie dnia 

TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO

TV6TTVStopklatka 

TV TRWAM 

 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 8.00 Tydzień
 8.40 Ziarno - Piękna Pani - magazyn
 9.15 Jak to działa (146) - magazyn
 9.45 Sonda 2 - program popularno-

naukowy
 10.10 Zakochaj się w Polsce (58) 

Kołobrzeg - magazyn
 10.45 Na imię miał Franciszek (4) 

- fi lm biografi czny
 11.40 Sekrety mnichów - Samodziel-

ność - rozmowa
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.55 IO Pjongczang 2018 - SankiM 

ślizg 4 - FINAŁ
 13.30 IO Pjongczang 2018 - narciar-

stwo dowolne - muldy K 
 15.20 Poldark - Wichry losu - seria II 

(7) - serial
 16.25 Halo, tu Pjongczang (4) 
 16.40 IO Pjongczang 2018 - skrót 

wydarzeń
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Jaka to melodia?
 18.25 IO Pjongczang 2018 - dzień na 

Igrzyskach
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.15 Blondynka (73) - serial
 21.10 Dlaczego porwałam swojego 

szefa - komedia, Niemcy, reż. 
Peter Gersina, wyk. Julia Hart-
mann, Stephan Luca, Matthias 
Komm, Luc Feit

 22.50 Droga do zapomnienia - dra-
mat, Australia, Wielka Brytania, 
reż. Jonathan Teplitzky, wyk. Colin 
Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-
sgaard, Jeremy Irvine

 0.55 Na imię miał Franciszek - odc. 4 
- fi lm biografi czny, Niemcy, Włochy 

 1.50 IO Pjongczang 2018 - narty 
alpejskie - Gigant K 

 4.20 IO Pjongczang 2018 - łyżwiar-
stwo fi gurowe - TEAM EVENT

 5.40 IO Pjongczang 2018 - narty 
alpejskie - Gigant K - 2

8.00 Wszystkie stworzenia duże i małe  
- serial 9.00 Scena Klasyczna - koncert 
9.50 Trzeci punkt widzenia 10.30 Wyspa 
- fi lm kr.metr 11.15 Sobie król - fi lm TVP 
12.10 Sekrety i kłamstwa - dramat 14.40 
Fidelio - opera 17.05 Pomniki Historii - Ło-
wicz 17.15 Niedziela z… Radosławem Pi-
wowarskim - Mąż, Żona, Dziewczyna 
i Złodziej czyli sceny miłosne z Shakespe-
are’a 19.25 Gwiazdka w Złotopolicach 
- fi lm TVP 20.40 Yesterday - fi lm obycza-
jowy 22.20 Scena Klasyczna - Michał Pe-
pol - koncert 23.10 Trzeci punkt widzenia 
23.40 Yes Meni idą na rewolucję - fi lm 
dok. 1.25 Earth, Wind & Fire Experience 
feat. Al McKay play Avo Session - koncert

7.00 Futsal Mistrzostwa Europy 2018 
8.00 Futsal Mistrzostwa Europy 2018 
9.00 Siatkówka Liga Mistrzyń 10.00 Siat-
kówka Liga Mistrzyń 11.00 Futsal Mi-
strzostwa Europy 2018 12.00 Futsal Mi-
strzostwa Europy 2018 13.00 Polsat Sport 
News fl ash 13.07 Futsal Mistrzostwa Eu-
ropy 2018 15.00 Polsat Sport News fl a-
sh 15.07 Koszykówka Energa Basket Li-
ga: MKS Dąbrowa Górnicza - Polpharma 
Starogard Gdański 17.00 Polsat Sport 
News fl ash 17.07 Magazyn FIS narciarski 
18.00 Studio Pjongczang 2018 19.00 Pol-
sat Sport News fl ash 19.07 Magazyn FIS  
20.00 Magazyn FIS 21.20 Siatkówka Liga 
Mistrzyń 23.30 Piłka nożna Liga holen-
derska 1.30 Siatkówka Puchar Polski 

8.00 Hokej na lodzie - NHL 2017 . Tam-
pa Bay Lightning - Los Angeles Kings 38  
9.00 Hokej na lodzie - NHL 2017 . Tam-
pa Bay Lightning - Los Angeles Kings 38 
10.05 Lekkoatletyka - Halowy mityng IA-
AF World Indoor Tour, Boston 11.05 Lek-
koatletyka - Halowy mityng IAAF World 
Indoor Tour, Boston 12.00 Wielkie walki 
bokserskie 13.00 Koszykówka kobiet - Eli-
minacje ME 2019. Estonia - Polska 14.45 
Hokej na lodzie - PHL, 40.kolejka. 17.40 
Olimpijski Dzień podsumowanie 18.15 
Lekkoatletyka - mityng w skoku o tycz-
ce, Szczecin 21.05 Olimpijski Dzień 21.35 
Piłka nożna - Towarzyski turniej juniorów 
U18. Polska - Rumunia 22.35 Lekkoatle-
tyka - mityng w skoku o tyczce, Szczecin 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Pjong-
czang 3.00 Narciarstwo Alpejskie 4.30 
Łyżwiarstwo fi gurowe 6.30 Snowbo-
ard 7.15 Biegi narciarskie 9.00 Wiadomo-
ści Olimpijskie 9.05 Łyżwiarstwo Szyb-
kie10.15 Narciarstwo Alpejskie 10.45 Sanki 
12.05 Biathlon 13.45 Narciarstwo Dowol-
ne 14.30 Sank 15.00 Narciarstwo Alpej-
skie 15.30 Igrzyska Olimpijskie: Olimpic 
Extra 16.00 Biegi narciarskie 16.30 Biathlon 
17.00 Narciarstwo Alpejskie 18.00 Zimowe 
Igrzyska Olimpijskie Najciekawsze wyda-
rzenia 18.30 Hokej na lodzie 19.00 Narcier-
stwo klasyczne. 20.00 Igrzyska Olimpijskie: 
Olimpic Extra 21.10 Narciarstwo Dowolne 
21.15 Biathlon 22.00 Narciarstwo Alpejskie 
23.00 Sporty ekstremalne

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje 
dnia 12.20 Warto zauważyć… 12.50 Ko-
ściół w potrzebie 13.20 Siódmy sakra-
ment 13.45 Ocalić od zapomnienia 13.55 
Święty na każdy dzień 14.00 Józef z Egip-
tu 14.40 Edward Stachura z tego świata 
15.30 Wierzę w Boga 15.45 Spotkania 
z ekologią 16.00 Informacje dnia 16.10 
Próba wiary 17.00 Z Parlamentu Europej-
skiego 17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł 
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Roz-
mowy niedokończone 18.55 Przegląd 
Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 19.00 
Msza Święta w intencji Ofi ar katastrofy 
smoleńskiej 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 51. Fe-
stiwal im. Jana Kiepury. 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.00 Panorama In-
fo 16.50 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 
Teleexpress Extra 17.32 Program publi-
cystyczny 18.00 Panorama 18.31 Stu-
dio Zachód - magazyn 19.19 Serwis Info 
weekend 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 Bez 
retuszu - magazyn 23.00 INFO Wieczór 
23.30 Magazyn śledczy 0.00 Serwis Info 
weekend 0.20 Woronicza 17 1.20 Woroni-
cza plus 2.05 Nie da się ukryć - magazyn 
2.33 Flesz Info Wieczór 2.53 Minęła 20ta 
3.55 Wiadomości 4.22 Gość Wiadomości 
4.50 Podróże z historią (9) - cykl dok.

 5.55 Słowo na niedzielę - Grzechy 
na widoku 

 6.06 IO Pjongczang 2018 - snowbo-
ard - slopestyle K - eliminacje

 7.10 IO Pjongczang 2018 - biegi 
narciarskie skiathlon M 
15km/15km, snowboard 
- slopestyle K - eliminacje, 
łyżwiarstwo szybkie 5000M

 8.40 IO Pjongczang 2018 - łyżwiar-
stwo szybkie 5000 M pary 1 - 6

 8.55 IO Pjongczang 2018 - studio
 9.10 IO Pjongczang 2018 - łyżwiar-

stwo szybkie 5000 M pary 7 - 12
 10.10 IO Pjongczang 2018 - studio
 10.20 IO Pjongczang 2018 - hokej K, 

sanki M ślizg 3
 12.00 IO Pjongczang 2018 - studio
 12.10 IO Pjongczang 2018 - biathlon 

sprint M 10km, saneczkarstwo 
ślizg 1

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Koło fortuny (141) - teleturniej
 15.20 Na dobre i na złe (694) - serial
 16.25 The Voice Kids - Bitwa - wido-

wisko muzyczne
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.55 Na sygnale (175) - Terrorysta 

- serial fabularyzowany TVP
 19.25 Rodzinka.pl (223) - W miesz-

czańskich okowach - serial
 20.05 Pamięć absolutna - fi lm science 

fi ction, USA, reż. Paul Verho-
even, wyk. Arnold Schwarzeneg-
ger, Sharon Stone, Ronny Cox, 
Michael Ironside

 22.15 Kino bez granic - Sierpień 
w hrabstwie Osage - fi lm oby-
czajowy, USA 

 1.35 IO Pjongczang 2018 - studio
 1.55 IO Pjongczang 2018 - snowbo-

ard - slopestyle K - Finał
 3.45 IO Pjongczang 2018 - studio
 3.55 Koło fortuny (57) - teleturniej
 4.30 Zakończenie dnia

 5.15 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.45 Mango - Telezakupy
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Domowe rewolucje 
 12.00 Co za tydzień - magazyn 
 12.30 Drzewo marzeń 
 13.35 Hobbit: Niezwykła podróż 

- fi lm przygodowy, USA, Nowa 
Zelandia 2012, reż. Peter Jackson, 
wyk. Martin Freeman, Ian McKel-
len, Richard Armitage, Ken Stott

  17.00 Jak ukraść księżyc 
- komedia, USA, Francja 2010, 
reż. Pierre Coffi  n, Chris Renaud, 
wyk. Steve Carell, Jason Segel, 
Russell Brand, Julie Andrews

 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.40 Raport smogowy 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny

 
 20.00 Hobbit: Pustkowie Smauga 

- fi lm przygodowy, USA, Nowa 
Zelandia 2013, reż. Peter Jack-
son, wyk. Ian McKellen, Martin 
Freeman, Richard Armitage, Ken 
Stott, Orlando Bloom

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

 2.30 MasterChef - program rozryw-
kowy 

 4.00 Uwaga! - program interwencyjny 
 4.20 Moc Magii 
 5.35 Nic straconego

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.35 MY3 - program dla dzieci
 8.05 Jeźdźcy smoków
 8.35 Dragons Race to the Edge
 9.05 Zakochany Madagaskar - fi lm 

anim., USA, 2013, reż. David Soren 
 9.35 101 dalmatyńczyków - fi lm anim.
 11.25 Karate Kid 2 - fi lm familijny
 13.45 Sezon na misia - fi lm anim.
 15.40 Duże dzieci - komedia, USA
 17.50 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.00 XXII Rybnicka Jesień Kabare-

towa - Ryjek 2017

 23.00 Ścigana - fi lm akcji, USA, 2011, 
reż. Steven Soderbergh, wyk. 
Antonio Banderas, Gina Carano, 
Ewan McGregor, Michael 
Douglas, Michael Fassbender

  Mallory Kane jest świetnie 
wyszkoloną tajną agentką. Pra-
cuje dla prywatnej fi rmy wynaj-
mowanej przez CIA do brudnej 
roboty. Amerykański wywiad ma 
do niej pełne zaufanie i powierza 
jedynie misje najwyższej rangi. 
Za pośrednictwem przełożonego 
Kennetha Mallory otrzymuje zle-
cenie uwolnienia azjatyckiego 
zakładnika w Barcelonie.

 1.00 Skarb narodów: Księga tajem-
nic - fi lm przygodowy, USA, 
2007, reż. Jon Turteltaub, wyk. 
Justin Bartha, Ed Harris, Helen 
Mirren, Jon Voight, Diane Kruger, 
Nicolas Cage

 3.45 Tajemnice losu

 6.00 Kacper: Szkoła postrachu
 7.05 Co nowego u Scooby’ego?
 8.05 Tom i Jerry Show
 8.40 Co tygryski lubią najbardziej 

- fi lm familijny, USA, 2014
 10.20 Galileo
 11.30 Bitwa o Ziemię - fi lm sci - fi 
 13.50 Stalingrad - dramat wojenny, 

Niemcy, 1993, reż. Joseph Vil-
smaier, wyk. Dominique Horwitz, 
Thomas Kretschmann, Sebastian 
Rudolph 

 16.45 Ona to on - komedia roman-
tyczna, Kanada, USA, 2006, reż. 
Andy Fickman, wyk. Amanda 
Bynes, Laura Ramsey, Channing 
Tatum 

 19.00 Galileo
 20.00 Kochanie, poznaj moich kumpli 
  - komedia, Australia, Wielka Bry-

tania, 2011, reż. Stephan Elliott, 
wyk. Laura Brent, Kris Marshall, 
Xavier Samuel 

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

 0.00 STOP Drogówka
 1.00 Na patrolu
 2.00 Najgroźniejsze zwierzęta 

świata
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.50 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.50 Mango - Telezakupy
 8.55 Dwóch i pół - serial
 9.25 Gotowe na wszystko III - serial
 11.25 Kryminalni - serial kryminalny
 13.30 Zaklinaczka duchów - serial
 14.30 Rango - komedia, USA 2011, 

reż. Gore Verbinski, wyk. Johnny 
Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin, 
Ned Beatty, Bill Nighy, Harry Dean 
Stanton

 16.45 Piękna i Borys bestia - komedia, 
USA 1997, reż. Ken Kwapis, wyk. 
Fran Drescher, Timothy Dalton, 
Ian McNeice, Patrick Malahide, 
Lisa Jakub, Michael Lerner

 19.00 Zabójcza broń - serial
 20.00 Torque: Jazda na krawędzi 

- fi lm sensacyjny, USA 2004, reż. 
Joseph Kahn, wyk. Martin Hen-
derson, Ice Cube, Monet Mazur, 
Adam Scott, Matt Schulze, Jaime 
Pressly

 21.45 Zabójcza broń - serial
 22.50 Ucieczka z Nowego Jorku - fi lm 

S - F, USA 1981, reż. John Car-
penter, wyk. Kurt Russell, Lee Van 
Cleef, Ernest Borgnine, Donald 
Pleasence, Isaac Hayes, Season 
Hubley, Harry Dean Stanton

 0.55 Moc Magii 
 3.05 Druga strona medalu - talk show
 5.05 Koniec programu

 6.00 Skorpion - serial
 6.55 Allo Allo! - serial
 8.35 Przygody Merlina - serial
 10.40 Powrót do przyszłości - fi lm 

przygodowy, USA 1985
 13.00 Najpiękniejsze baśnie: Mała 

Syrenka - fi lm familijny, Niemcy
 14.25 Najpiękniejsze baśnie: Błę-

kitny książę i wróżka Lupina 
- fi lm familijny, Niemcy 2016, 
reż. Markus Dietrich, wyk. Frie-
derike Kempter, Jonathan Berlin, 
Mechthild Großmann

 15.40 Milioner w spodenkach - fi lm 
familijny, USA 1994, reż. Rupert 
Wainwright, wyk. Brian Bonsall, 
Miguel Ferrer, Karen Duff y

 17.30 Hellboy: Złota armia - fi lm fan-
tasy, USA 2008, reż. Toro del, 
wyk. Doug Jones, John Alexander, 
Ron Perlman, Selma Blair

 20.00 Django - western, USA 2012, 
reż. Quentin Tarantino, wyk. Don 
Johnson, Jamie Foxx, Samuel 
L. Jackson, Christoph Waltz, 
Leonardo DiCaprio

 23.20 Maczeta - fi lm akcji, USA 2010, 
reż. Robert Rodriguez, Ethan 
Maniquis, wyk. Danny Trejo, 
Jessica Alba, Robert De Niro, 
Michelle Rodriguez

 1.25 Wikingowie - serial
 2.20 Allo Allo! - serial
 3.40 Taki jest świat
 4.20 Na jedwabnym szlaku

Niedziela, 11.02.2018

7.00 Komisarz Rex - serial 9.00 Poirot: Ta-
jemnicza historia w Styles - fi lm kryminal-
ny  11.10 Impostor: Test na człowieczeń-
stwo - fi lm sensacyjny 13.15 Niedościgli 
Jonesowie - komedia 15.30 Tristan i Izolda 
- dramat  17.55 Legenda Ragnaroka - fi lm 
przygodowy 19.50 Sto kultowych fi lmów 
20.00 Obcy - decydujące starcie - thriller 
science fi ction 22.50 Wszyscy jesteśmy 
Chrystusami - komediodramat 

11.35 Megakuchnie 12.05 Wojny maga-
zynowe 13.30 Kraksa TV 14.00 Niszczy-
cielskie żywioły 15.00 Gogglebox. Przed 
Telewizorem 15.45 Express 16.05 Dżen-
telmeni i wieśniacy 17.10 Nauka jazdy 
17.45 Express 18.05 Usterka 19.15 Wojny 
przewoźników 19.45 Express 20.05 De-
facto 21.15 Kossakowski. Być jak… 22.00 
Przepustka 22.30 Tabu Polska 23.30 Da-
my i wieśniaczki. Ukraina 

6.00 Taaaka ryba 7.00 Benny Hill 7.35 Ga-
lileo 8.40 Kacper i przyjaciele 9.40 Znak 
Smoka - fi lm fantasy 11.40 Mythica: Po-
gromca bogów - fi lm fantasy 14.05 Poli-
cjantki i Policjanci 18.05 Wymarzeni - ko-
media romantyczna 20.05 Włatcy móch 
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami  
23.00 Pogromcy korporacji - fi lm sci - fi , 
USA, 2013, reż. Henry Saine 1.00 Kosz-
marne tatuaże 2.00 Zagadki kryminalne 

p p y
rii  11.10 Ziemia - Podwodny świat cz. 17 
12.05 Najwspanialsi w królestwie zwie-
rząt Ptaki - serial 13.10 Egipt, cz. 3 - se-
rial 14.05 Szerokie tory - reportaż 14.40 
Skłamałam - dramat 16.05 Pomniki Hi-
storii - Trzebnica i Kołbacz 16.25 Wielka 
Gra (60) - teleturniej 17.20 Ex Libris 17.50 
Sprawiedliwi (7) - serial 18.50 Nieznana 
historia Wielkiej Armady (3) - serial 19.55 
Było, nie minęło 20.30 Znachor - dramat, 
Polska, reż. Jerzy Hoff man, wyk. Jerzy 
Bińczycki, Anna Dymna, Tomasz Stoc-
kinger, Bernard Ładysz, Bożena Dykiel, 
Artur Barciś, Andrzej Kopiczyński, Piotr 
Fronczewski, Piotr Grabowski, Jerzy Trela 
22.50 Wcielenia zła (3) Mao. Przewodni-
czący Śmierci - cykl dok. 23.50 Fachowiec 
- fi lm obyczajowy, Polska 1.50 Starożytni 
Rzymianie - Życie ulicy 2 - serial dok. 
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PEDIATRA
NEONATOLOG

lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica
ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej.

tel. 71 312 11 62
502 670 316

STOMATOLOG

lek. dent. Judyta Łukaniec
TRZEBNICA ul. Prusicka 1

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

godziny przyjęć:
pon. i pt. 14:00 – 20:00

wt. i śr. 9:00 – 15:00
REJESTRACJA w godz. przyjęć

tel. 607 817 491

LOGOPEDA
Katarzyna Matyasik

SPECJALISTA NEUROLOGOPEDII 
I WCZESNEJ LOGOPEDII KLINICZNEJ
•	 Terapia zaburzeń mowy
 dzieci i dorosłych
•	 Wczesna interwencja logopedyczna
•	 Korekcja wad wymowy
•	 Rehabilitacja głosu
•	 Terapia dysleksji METODą WARNKEGO
•	 TERAPIA SENSOMOTORYCZNA
•	 Wspomaganie uczniów z trudnościami 

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

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

OKULISTA
i PraCownia oPtYCzna

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

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

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

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
OCT – optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

TRZEBNICA (koło stadionu)

ul. Obornicka 41e
REJESTRACJA

tel. 71 387 27 78
605 175 050

Godziny przyjęć:
pon. i czw. 9:00 – 15.30

wt. i śr. 14:00 – 19:00

SZKOŁA RODZENIA 

przy Centrum Zdrowia EMVIT
ul. Głowackiego 7

TRZEBNICA
9 spotkań ze specjalistami

 – POłOżNA
 – PsYCHOLOG
 – DIeTeTYK
 – fIZJOTeRAPeUTA
                     Cena 400 zł

 zapisy tel. 609 320 661
w w w. e mv i t . p l

GINEKOLOG
GABINET GINEKOLOGICZNY

Janina Aleksandra Miturska
ginekolog-położnik

ZAKRES: USG, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

GODZINY PRZYJęć GABINeTU:
pon. – śr. – pt. 16 – 19

ORTODONTA

LeCZeNIe WAD ZGRYZU
lek. stom.

specjalista II z ortodoncji

Lidia Korczyk
Trzebnica

ul. Obrońców Pokoju 31 A
przyjmuje we wtorki

od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

PSYCHOLOG
P oz Y t Y w - K a

Centrum Rozwoju i Wsparcia 
Psychologicznego

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

ne dla dzieci i młodzieży

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

www.pozytyw-ka.pl

GINEKOLOG

J. Rakowska-stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

przyjmuje:
poniedziałek 13:00 – 18:00
środa 15:00 – 19:00

w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71
604 474 755

LARYNGOLOG
p r a k t y k a

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

TRZEBNICA
ul. KOŚCIUSZKI 10

Rejestracja
tel. 607 09 99 00

GABINET
PEDIATRYCZNO-

ALERGOLOGICZNY

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

TRZeBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B

w ProVicie
od godz. 16-tej

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

ASC SŁUCHMED

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

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

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

OKULISTA
w zaKŁadzie oPtYCznYM

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

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

NOWA LOKALIZACJA
• korekcja wad wzroku
• pomiar ciśnienia ocznego
• badanie dna oka
optyk czynny: pon. – pt. 10 – 18
dr przyjmuje: soboty 10 – 14

REJESTRACJA
tel. 601 754 974

STOMATOLOG
dr n. med.
Justyna Składnik
specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją

TRZEBNICA
ul. św. Jadwigi 19 a

czynne od poniedziałku do piątku

REJESTRACJA TELEFONICZNA

603 233 932
505 377 781

STOMATOLOGIA
rodzinna

Zofia Anna Bartłomiej
Kaczmarzyk
www.kaczmarzyk.eu

ORTODONTA
IMPLANTY

pełen zakres usług
stomatologicznych

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

DIAGNOZA

MONACHIJSKA
FUNKCJONALNA
DIAGNOSTYKA
ROZWOJOWA

0 – 6 r. ż.
504 234 127
607 398 582

INTERNISTA
DIABETOLOG

lek. Jolanta Wojciechowska

TRZeBNICA

ul. Św. Jadwigi 27 A-B

godz. przyjęć: środa 15.00 – 16.30

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20-tej

tel. 71 312 16 80

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent
NAPRAWA PROTEZ

ZęBOWYCH
tRZeBniCA ul. Obornicka 41 G

Pracownia czynna
pon. – pt. 9:00 – 16:30

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

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 neurologopedii
•	Komunikacja alternatywna
  i wspomagająca
•	Masaż Shantala
•	Terapia wg S. Massgutowej

tel. 504 234 127
mgr. Agnieszka Franieczek-Madalińska
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

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

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

miejsce

na Państwa ogłoszenie
lekarskie

telefon 665 086 997

PULMONOLOG

lek. med Agata Kot
Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

ul. Wrocławska 8D 
TRZEBNICA

www.viltismedica.pl
Rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska
specj. dermatolog-wenerolog

ZABIEGI LECZNICZO – KOSMETYCZNE
mgr Anna Binek tel. 726 162 805

kosmetolog, podolog
Trzebnica ul. Wiosenna 26

wizyty lekarskie na NFZ, rej. tel. 71 387 06 03
prywatne konsultacje dermatologiczne

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

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

niaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych 

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

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

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 – 17:00 

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

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

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

PRZYCHODNIA

sPeCJALIsTYCZNO-
ReHABILITACYJNA

DLA DZIeCI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 18:00

tel. 606 454 887
PORADNIA NEUROLOGICZNA

DLA DZIECI
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

REHABILITACJA DZIECI
Fizjoterapeuci

z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF

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

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

APTEKI
DYŻUR NOCNY

do końca roku 2017 oraz przez cały rok 2018
pełni apteka: Panaceum

ul. Daszyńskiego 65 TRZeBNICA

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 ob-
niżeniu 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

MASAŻ LECZNICZY
i TERAPiA ELEKROAKuPunKTuRą

APARATEM AuTOMERiDiAn
Medycyna chińska pomaga na ponad 

200 różnych dolegliwości zdrowotnych
Wskazania: bóle kręgosłupa / 

choroba Altzhaimera / bóle 
stawów / bóle barków i pleców / 

problemy ze wzrokiem / problemy 
z układem krwionośnym

Fachowość i długoletnia praktyka
Godziny przyjęć: Sob. / Niedz. 10 – 16

Zapisy: Pon. – Pt. 9 – 16
Szczytkowice 34 k.Trzebnicy

tel. 721 511 056 / 577 039 669

KINESIOLOGY TAPING
PLASTROWANIE DYNAMICZNE
•	 kobiety	w ciąży
•	 dzieci,	(w pediatrii)
•	 osoby	dorosłe
•	 sportowcy
•	 plastrowanie	logopedyczne

tel. 504 234 127
Agnieszka

Franieczek-Madalińska
TRZEBNICA

ul. Daszyńskiego 67/11

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

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

FENIKS

lek. wet. Ewa Okręglicka
TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1b
Godziny przyjęć:

pon. / śr. / pt. 10 – 18
wt. / czw. 8 – 14
sobota 9 – 12

tel. 601 061 222

miejsce

na Państwa 
ogłoszenie
lekarskie

telefon

665 086 997
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NIERUCHOMOŚCI

SPR ZE DAM

KAWALERKA(22) rozkładowa z balkonem 37 
mkw, w pełni wyposażoną przy ulicy Żerom-
skiego, nowe budownictwo. Proszę dzwonić 
po godz. 18.00, tel. 607 700 655.
MIESZKANIE(2) w Obornikach Śląskich, 
3-pokojowe, pow. 60,5mkw, 2 balkony, miej-
sce postojowe w garażu podziemnym + ko-
mórka lokatorska, tel. 887 646 621.
MIESZKANIE(1) 54,5 mkw, w Trzebnicy, przy 
ul. Kościelnej, słoneczne i ciepłe, składają-
ce się z trzech pokoi , kuchnia, przedpokój, 
łazienka i balkon z pięknym widokiem na 
Trzebnicę + ( piwnica ) . nie wymaga wkładu 
finansowego, jest gotowe do wprowadzenia, 
cena 210 tyś,  tel.698 640 672.

MIESZKANIE(21) w Trzebnicy, 2 pokoje, 
umeblowane, ciepłe i słoneczne, dzwonić po 
16:00, tel. 693 372 991.
MIESZKANIE(18) + działka, własnościowe 
w Trzebnicy ul. Ogrodowa, w domku wieloro-
dzinnym. Budynek przedwojenny. Pow. 46 mkw, 
i piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. 
Dodatkowo strych, piwnica i działka o pow. 600 
mkw. Ogrzewanie gazowe. Cena: 170 000 zł, 
email: boro-82@wp.pl, tel. 577 147 489.
MIESZKANIE(18) własnościowe 61 mkw, 3 
pokoje, łazienka, kuchnia, wc osobno, duży bal-
kon, centrum Trzebnicy, cena do uzgodnienia, 
tel. 694 098 115.
MIESZKANIE(17) w centrum Trzebnicy 
(skrzyżowanie ul. Polna/ ul. Daszyńskiego), 
73,9 mkw, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, na 3 
piętrze + piwnica 10mkw, miejsce parkin-
gowe zamykane szlabanem, plac zabaw 
dla dzieci, mieszkanie bez obciążeń, do za-
mieszkania, tel. 692 841 241.
MIESZKANIE(17) w centrum TRZEBniCY – na 
iii piętrze w bloku, 4-pokojowe o powierzchni 
71 mkw z balkonem i piwnicą, pełna własność, 
księga wieczysta. nie wymaga remontu. in-
ternet stacjonarny, telewizja kablowa, miejsce 
parkingowe, parking zamykanym szlabanem. 
Plac zabaw dla dzieci, cena 277.800 zł, e-mail: 
mkanios74@gmail.com, tel. 727 343 744.
MIESZKANIE(16) bezczynszowe 91 mkw, 3-po-
kojowe, w tym strych, 2 piwnice i 2 ogródki, Do-
manowice koło Trzebnicy, tel. 504 556 312.

DOM(1) jednorodzinny w Prusicach , w stanie 
surowym o pow. 180 mkw, działka 12 arów, 
tel. 535 263 039.
DOM(20) z GARAŻEM + budynek gosp. 5 km od 
Trzebnicy, jednorodzinny, wolno-stojący, czę-
ściowo podpiwniczony, parterowy z podda-
szem użytkowym, garażem i pomieszczeniem 
gospodarczym w bryle budynku + budynek 
gospodarczy. Powierzchnia użytkowa: 192m, 
działka 11 arów. tel. 889 964 971 lub 601 710 484.

DOM(18) duży, Wrocław Widawa w okolicy MA-
RinO, dwa oddzielne wejścia, dwie kuchnie, 
trzy łazienki, działka 985 m2, duża piwnica i ga-
raż pod domem, dwa garaże z tyłu ogrodu. na-
daje się na mieszkanie dwurodzinne lub firmę 
– 7 pokoi, parkiety, salon na parterze z częścią 
jadalną (ponad 30mkw), kuchnia wyposażona 
w meble i sprzęt AGD. Poddasze z ogrodem 
zimowym 62 mkw. Ogród zazieleniony, z dużą 
ilością drzew, tel. 724 999 905.
DOM(17) jednorodzinny, parterowy, z użytko-
wym poddaszem, o łącznej powierzchni 180 
mkw, usytuowany na działce 24 arowej, plus 
działkę o powierzchni 22 ary – w malowniczej 
okolicy 1 km. od Trzebnicy, tel. 713 874 948.
PÓł BLIźNIAKA(18) 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(14) w centrum wsi Kużniczysko o po-
w.140mkw z poddaszem do zaadoptowania, 
budynek gospodarczy o pow. 40mkw, wszyst-

STYROPIAN(1) 4 opakowania, fasada 15 cm 
grafit, 2 opakowania Knauf 0,31 oraz 2 opa-
kowania Arbet 0,33, ogólnie posiadam 16 
listków. Płyty są całe, cena promocyjna 130 
zł, pozostałości po ociepleniu domu. Odbiór 
własny w Trzebnicy. Tel. 664 233 741.
KUCHNIA(1) gazowa z butlą, tel. 798 263 003.
PRALKA(1) automatyczna , tel. 798 263 003.
LODÓWKA(1) LiBHERR, tel. 798 263 003.
PRALKA(22) LG WD-10490nP,Ładowanie od 
przodu, pojemność 5,0 kg, wymiary (W x S 
x G) 842 x 600 x 440 mm, blokada przeciw 
dzieciom, opóźnienie startu, redukcja czasu, 
bez zagnieceń i inne. Prosta w obsłudze, ma 
uszkodzone łożysko (hałasuje przy wirowa-
niu). Poza tym działała bez problemu, cena 
300zł, tel. 693 790 106.
LAMPA(22) w pełni sprawną używana, lam-
pa do utwardzania paznokci, zakupiona 
w niemczech. Cena 45 zł, tel. 691 141 985.

PIEC(22) gazowy, dwufunkcyjny, marki 
uLRiCH, po demontażu, sprawny po przeglą-
dzie. Cena do uzgodnienia, tel. 602 556 460.
GRZEjNIK(22) nowy, Purmo 60 cm x 110 cm 
plus termostat, zawory. Zakupiłam go za 412 
zł – posiadam fakturę. Do odbioru i zobaczenia 
w Trzebnicy. Cena 380 zł, tel. 691 141 985.

EKSPRES(22) przelewowy do kawy, firmy STu-
DiO/QuiGG. Termos o podwójnych ściankach 
ze stali nierdzewnej (około 1 litra) z nakrętką 
i zaworem wylotowym. PROGRAMATOR – 

MOTOR(2) dziecięcy, silnik 5 kw, cena 150 zł, 
tel. 605 432 606.

RENAULT(21) laguna 1995 r., przegląd do 
11.02.2018, ubezpieczenie do 3.06.2018, dwa 
komplety kół, 1400 zł, tel. 608 899 047.
VOLKSWAGEN(2)  Golf V, rok produkcji 2008, 
kolor czarny, silnik 1.4 benzyna, oryginalny 
przebieg 72000, pierwszy właściciel w Polsce, 
zadbany i garażowany, od 4 lat jeździła nim 
kobieta, cena 22000zł + koła zimowe, cena do 
negocjacji, tel. 668 468 162.

VW TRANSPORTER(19) T4, 1900 cm, diesel 
w ciągłej eksploatacji, przebieg 270 000. Zare-
jestrowany na 6 osób, użytkowany aktualnie 
jako dostawczy, ale komplet siedzeń tylnych 
w bardzo dobrym stanie. Cena 7000 do nie-
wielkiej negocjacji, Trzebnica, tel. 781 839 841.

TOYOTA(20) Corolla 1,4 D4D szary metalik 
2004r z polskiego salonu, bogate wyposaże-
nie, tel. 609 936 972.
RENAULT(2) Fluence, rok produkcji 2013, 1.5 
diesel, auto z polskiego salonu, zadbane, cena 
36 900 zł, Trzebnica, tel. 664 989 811.

FIAT(18) DuKATO rok1999, kolor biały, trzyoso-
bowy, po remoncie, hamulców, amortyzato-
rów i przegubów, po wymianie oleju, ubez-
pieczony, zarejestrowany, stan dobry. Cena 
3000zł, tel. 600 905 862.
SEAT(1) ibiza w oryginalnym pakiecie FR 1.9 
TDi 131KM z 2006 roku, 246 000 km przebiegu. 
Cena 14 900 zł, tel. 607 532 512.

SKUTER(18) TGB, tel. 603 465 219.
AUDI(18) a4 B6 3.0 V6 220KM + LPG, 2003 rok, 
330 000 km, bogate wyposażenie: lampy kse-
nonowe, kurtyny i poduszki powietrzne, dwu-
strefowa nawigacja, alufelgi. Cena 16 700 zł, tel. 
607 532 512.

OSłONA POD SILNIK(2) do forda Focusa 
2001 rok, tel. 603 864 654.
SPRężYNY(2) komplet sprężyn do BMW 318 
rok 1992, tel. 603 864 654.
LAMPY(2) przednie do Asty ii, tel. 603 864 654.
LAMPA(2) do Astry ii. Lewa tylna, tel. 603 864 654.
FELGI(2) aluminiowe R. 16, używane, w do-
brym stanie. Cena za komplet: 600,00 zł, 
Trzebnica, tel. 602 411 873.

MATA(1) grzewcza 12V, na siedzenie w samo-
chodzie, firmy WAECO, mata posiada dwa 
stopnie grzania. Cena 69 zł, tel. 534 666 552.

KOłPAKI(22) Audi, 4 sztuki, cena 60 zł, oraz 
2 kołpaki VW, cena 50 zł, Trzebnica, tel. 514 
604 545.

OPONY(22) C, używane, w dobrym stanie, po 
2 sztuki, zimowe i wielosezonowe : 195 R 14 C 
106/104 R Firestone , 195/70 R 14 C Michelin, 
185 R 14 C 102/100 Q Dunlop . Cena 50 zł za 
szt. Trzebnica tel. 514 604 545.

OPONY(22) zimowe, używane, w dobrym sta-
nie po 2 sztuki : 205/60/15 nokian , 195/65/15 
Pirelli Barum Semperit Dunlop Continental . 
Cena od 30 do 50 zł za szt. Trzebnica, tel. 514 
604 545.

AKUMULATOR(21) – Baner-12v-66 Ah 540 A, 
stan dobry, tel. 601 622 703.
OPONY(21) 4 sztuki, ZiMOWE, DĘBiCA, FRiGO 
145/70 R13, używane, cena 55 zł /sztukę tel. 
502 433 986.

KIEROWNICA(22) do Fiata Stilo z 2005 r. 
Posiada poduszkę. Do odbioru i zobaczenia 
w Trzebnicy. Cena 50 zł, tel. 691 141 985.
FELGI(21) stalowe 14 komplet do nissan Almera 
n15, dodatkowo komplet śrub, cena 200 zł, tel. 
505 526 895.

OPONY(20) ZiMOWE z felgami stalowymi Brid-
gestone, rozmiar 195/60/R16 4 szt. Opony do 
VW Tourana , Sharana, Seata Alhambra, stan 
bdb. Cena za komplet 1000 zł, Trzebnica tel. 
605 327 016.

ROZSIEWACZ(2) nawozów ViCOn B75 - 
bez zasobnika, sprawny, z instrukcją obsługi, 
cena: 300 zł, tel. 603 629 727.

TRAKTOR(2) uRSuS C330, tel. 572 564 415.
ROZSIEWACZ(2) nawozów ViCOn B75 - 
kompletny, sprawny, z instrukcją obsługi, 
cena: 700 zł, tel. 603 629 727.

MASZYNY ROLNICZE(1) opryskiwacz, Sko-
tarek 1200 zł, rozsiewacz nawozu, lej 350 zł, 
tel. 516 846 468.
TAŚMA DO KOMBAjNU(1) ziemniacza-
nego, GRiMA, nowa, cena 2000 zł, tel. 664 
024 722.
NAKłADKI(1) metalowe do burt przyczepy, 
używane, cena 400 zł, tel. 664 024 722, 608 
082 456.
OPRYSKIWACZ(1) skoterek 1000 zł, siewnik 
do nawozu "LEJ" 350 zł, tel. 516 846 468.
DREWNO(2) opałowe, do wędzenia. Drewno 
w kawałkach 1,5-2 metry. Odbiór i załadunek 
osobisty w Trzebnicy, tel. 603 283 075.
SADZONKI(21) sadzonki w doniczkach SZMA-
RAGD wys. 80 cm cena 08 zł/szt i BRABAnT 100 
cm cena 10 zł/szt, możliwość dowozu. tel. 71 38 
47 692, 661 627 423.

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 20 lutego 2018 r.

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 łazien-
ki, 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. Przecławice, pow. użytkowa 130 m. kw. 
Założona kw lokalowa, ogródek przydomowy. 
Kuchnia i 4 pokoje, 2 łazienki. Odrębne centralne 
ogrzewanie, wymienione okna, możliwość roz-
dzielenia na 2 odrębne mieszkania, 198 tyś, tel. 609 
084 453.

DZIAłKA(1) o powierzchni 1350 mkw, bu-
dowlana na granicy Trzebnica – Księginice, 
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja), 
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.

DZIAłKI(2) budowlane od 10 do 14 arów 
w cichej okolicy ul. Wrocławskiej. Posiadają 
warunki zabudowy oraz wszelkie niezbęd-
ne decyzje potrzebne do zakupu. niedaleko 
szkoła, market netto, stacja benzynowa. Po-
łożona 10min od Wrocławia, na obrzeżach 
Trzebnicy. tel. 724 820 669.

DZIAłKA(2) usługowa, o powierzchni 86 ar 
04 m2. Położona blisko drogi ekspresowej 
S5. Posiada warunki zabudowy oraz wszelkie 
niezbędne decyzje potrzebne do zakupu. tel. 
724 820 669.

GRUNT(2) 1ha gruntu i działki budowlane w 
Ligocie Pięknej, dzwonić wieczorem, tel. 71 
312 36 77; 697 098 604.
POSIADłOŚć(1) składająca się z trzech bu-
dynków, działka 30 arów, oczko wodne, strumyk, 
fontanna, ogrodzenie z piaskowca, cena 1200 tyś 
( milion dwieście tysięcy), tel. 665 886 993.
DZIAłKI(1) budowlane, dwie ostatnie, na no-
wym osiedlu przy lesie, okolice Trzebnicy, 18 
i 17,5 ara, tel. 665 886 993.
DZIAłKA(1) przemysłowa we Wrocławiu, oko-
lice ulicy Ziernickiej i Szczecińskiej, 46 arów, tel. 
665 886 993.
DZIAłKA(1) o pow. łącznej 14 000 mkw, 
objętą MPZP - częściowo zabudowa jedno-
rodzinna oraz usługi. Miejsce malownicze, 
w części zalesione. Minimalne działki do 
wydzielenia to 2 500mkw, ok. 200m nowe 
domy. Atrakcyjna cena 200 tys. zł. odpiszę lub 
oddzwonię - proszę o e-mail: asz123@op.pl 

DZIAłKI(1) budowlane o pow. 11 arów, z wy-
daną decyzją na budowę w Gmina Zawonia, 
Pstrzejowice, tel. 725 147 283, 667 909 102.
DZIAłKI(20) budowlane, Świątniki, wydane 
warunki zabudowy, o pow. 10 arów, cena do 
uzgodnienia, tel. 501 266 437.
DZIAłKI(20) budowlane 10 i 20 arowe, Brzy-
ków i Szczytkowice, cena 55 zł / mkw, tel. 601 
592 521.
UDZIAł W DZIAłCE(20) rolnej 1/14 części 
0,74 ha (około 5,3 ara), cena do negocjacji. Ta-
czów Wielki, tel. 605 829 132.
DZIAłKA(20) przemysłowa 0,9 h w Szczytko-
wicach, tel. 601 377 922.
DZIAłKA(20) budowlana pow. 1300 mkw, 
w Pierwoszowie, blisko lasu, w nowym osie-
dlu, przy ul. Sportowej, około 3 km do S-5, 
tel. 782 532 519.
DZIAłKI(20) w Ligocie Trzebnickiej, 10 arów 
budowlana + sąsiadująca 40 arów rolna, łącz-
nie za 70tys. W sąsiedztwie budowane osiedle 
domków jednorodzinnych Cena do negocja-
cji, tel. 724 091 608.
DZIAłKI(20) budowlane z wydanymi warun-
kami zabudowy, Brzezie, tel. 693 995 044.
ZIEMIA(20) 2ha ziemi rolnej, w miejscowości 
Marcinowo, tel. 601 446 206.
DZIAłKA(20) budowlana 15,80 ara, w Mieni-
cach gm. Wisznia Mała, tel. 728 482 555.
DZIAłKA(19) budowlana w Trzebnicy przy 
nowym osiedlu, 1840 mkw, może być pod 
bliźniak, tel. 505 334 186.
DZIAłKI(19) budowlane w Księginicach, tel. 
509 406 292.
DZIAłKA(19) o pow. 0,5 hektara w miejsco-
wości Skoroszów, może zostać podzielona na 
3 osobne działki i tak ma też wydane warun-
ki zabudowy (można na niej wybudować 3 

BUDY(21) dla psów ocieplone i pomalowane. 
Mała 190 zł, średnia 220 zł; duża 300 zł, tel. 661 
627 423; 71 38 47 692.

KRÓLIKI(21) dorosłe, tel. 603 465 219.
KULTYWATOR(21) z wałkiem, tel. 603 465 219.
ROZSIEWACZ(21) nawozu, Polski, po kapital-
nym remoncie , tel. 603 465 219.
PłUG(21) 3 Skibowy, tel. 603 465 219.
KOSIARKA(21) spalinowa i elektryczna, tel. 
603 465 219.
CZęŚCI(21) do presy niemki, k.442, tel. 603 465 219.
SADZARKA(21) do ziemniaków, niemiecka, 
Gruse, tel. 603 465 219.
PRZYCZEPA(19) rolnicza, sztywna, metalowa 
z burtami, ładowność około 3 tony, bez doku-
mentacji, cena 2500 zł, do negocjacji, tel. 608 
082 456, 664 024 722.
PODPÓRKI(1) do roślin, bambus 60 cm wy-
soki, używany przed rok, 8000 sztuk, cena 0,05 
groszy / sztukę, nowy bambus 60 cm wysoki, 
1900 sztuk, cena 0,08 groszy / sztukę, tel. 608 
082 456, 664 024 722.
KULTYWATOR(1) rozkładany 3,6 m, stan do-
bry, cena 1500 zł, do negocjacji, tel. 608 082 
456, 664 024 722.

PRALKA(3)  wirnikowa, Lusia ,używana, cena 
120 zł, tel.531 329 226.
PRALKA(3) wirnikowa Lusia używana cena 120 
zł tel. 531 329 226.

DESKI(2) jesionowe, 5cm gr, sezonowane 4 
lata, cena 1000 zł/m3, tel. 605 432 606.
WKRęTARKA(2) MOKiTA + 2 akumulatory, 
sprawna, cena 200 zł, tel 505 838 073.
MłOT(2) udarowy BOSS, cena 250 zł, tel. 505 
838 073.
KARCHER(2) 585, 120 bar – ciśnienie robo-
cze, w komplecie lampa i końcówki, stan bar-
dzo dobry, cena 350 zł, tel. 505 838 073.
MATERIAłY KONSTRUKCYjNE(2) meta-
lowe: kątowniki, kształtowniki,ceowniki, pła-
skowniki, tel. 798 263 003. 
STEMPLE(2) budowlane, stalowe, regulowa-
ne, raz używane, 40 szt., tel. 605 432 606.

WENTYLATOR(1) łazienkowy, z wyłączni-
kiem czasowym, nowy, tel. 534 666 552.

TRYMER(1) marki BRAun BT 5070, CEnA 70 zł., 
tel. 534 666 552.

wolnostojące domy z garażami), dojazd drogą 
gminną, z jednej strony graniczy z rzeczką. nie-
daleko las, tel. 603 283 075.
DZIAłKI BUDOWLANE(18) 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 Wrocławskiego 
Lotniska. Cena 75 zł/m2 do ewentualnej nego-
cjacji, tel. 531 145 110.

DZIAłKA(18) 10 arów w Kobylicach, 55 tyś. zł, 
tel. 691 240 403.
DZIAłKA(18) 40 arów lub dwie po 20 arów,  
ujeździec Wielki, tel.668 302 127.
DZIAłKI(18) 4 sztuki, budowlane w Kałowi-
cach lub zamienię na mieszkanie w Trzebnicy 
lub we Wrocławiu, tel. 798 263 003.
DZIAłKA(18) budowlana, 9 arów, Komorowo, 
koło Trzebnicy, szerokość 20m, długość 45m, 
uzbrojona, posiada warunki zabudowy, 25 km 
od Wrocławia, 6 km od Trzebnicy przy drodze 
asfaltowej, wjazd z obniżonym chodnikiem, 
w sąsiedztwie budowane jest osiedle domków 
jednorodzinnych, atrakcyjne położenie, CEnA DO 
nEGOCJACJi, PROSZĘ DZWOniĆ, tel. 501 722 594.

DZIAłKA(18) własnościowa przy ul. Polnej 
w Trzebnicy. numer działki 93 o powierzchni 
26 arów i 39 m kwadratowych, tel. 71 387 48 90.
DZIAłKA(17) budowlana w Szczytkowicach, 
15 arów, zjazd z drogi głównej, tel. 699 991 561.
DZIAłKA(1) budowlana, Księginice, ul. Cze-
reśniowa, 2000 mkw (110 zł/mkw), tel. 788 
969 459.

DZIAłKI(16) 6 sztuk, budowlanych z drogą, 
całość 0.94 ha w RADZiąDZu – 165 tys. Tel. 
696 625 552.

DZIAłKI(16) budowlane w Szczytkowicach, 
nowo powstające osiedle, tel. 665 233 766.
DZIAłKA(1) dwie sztuki, budowlane w Szczyt-
kowicach, 21 arowe, przy drodze głównej, cena 
55 zł / mkw, tel. 601 592 521.

Odstąpię OGRÓDEK DZIAłKOWY(3) w dziel-
nicy Grunwald w Trzebnicy, tel. 885 048 815.
KIOSK AS(22) sprzedam lub wynajmę, wol-
nostojący w trzebnicy, tel. 661 030 573.
LOKAL(18) lub wynajmę handlowo-usłu-
gowy w centrum Trzebnicy w zabudowie 
szeregowej o pow. 35 mkw, z możliwością 
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym, 
klimatyzacja, wszystkie media, na działce 
własnościowej z KW o pow. 65 mkw, 20 m 
od uM i parkingiem na 100 samochodów, 
tel. 798 267 177.

KUPIę

KAWALERKę(2) w Trzebnicy lub okolicy lub 
wynajmę, tel. 604 511 233.
KAWALERKA(20) w Trzebnicy, parter lub 1 
piętro, bez pośredników, tel. 723 877 697.
MIESZKANIE(18) w centrum Trzebnicy, bez-
czynszowe od 60 do 90 mkw, tel. 605 432 606.

MAM DO WYNAjęCIA

MIESZKANIE(3) W Trzebnicy przy ul. Oleśnic-
kiej na Bukowym Osiedlu, 45 mkw, na 1 piętrze, 
nowe (2017), gustownie wykończone i urzą-
dzone, umeblowane + AGD,  2 pokoje, cena 
najmu 1300 zł + media + czynsz, wynajem oka-
zjonalny, do zamieszkania os 15 lutego 2018, tel. 
713 123 067, 664 024 722.
MIESZKANIE(3) w Trzebnicy przy ul. Kole-
jowej, 2 pokoje, 1 piętro, w nowym budyn-
ku, pow. 43 mkw, nie było nigdy wcześniej 
zamieszkałe, w pełni wyposażone. 1500 zł + 
opłaty ( prąd, gaz, woda ), tel. 663 844 847.
KAWALERKA(2) w Trzebnicy, od zaraz, tel. 
71 758 46 61, 669 526 136.
KAWALERKA(2) rozkładowa z balkonem 
37 mkw, w pełni wyposażona, przy ulicy Że-
romskiego w Trzebnicy, nowe budownictwo, 
proszę dzwonić po 18:00, tel. 607 700 655.
MIESZKANIE(2) 2-pokojowe w Trzebnicy 
(sypialnia + pokój z aneksem kuchennym) + 
miejsce postojowe w garażu podziemnym. 
Wolne od marca, tel. 691 894 011.
MIESZKANIE(1) 2 pokojowe, 40 mkw, i piętro 

ulica Kościelna w Trzebnicy, wyremontowane 
i umeblowane, od zaraz, tel. 501 604 984.
MIESZKANIE(1) w Trzebnicy, 50mkw, 2 po-
koje (sypialnia i salon z aneksem kuchennym), 
nowe osiedle, umeblowane i wyposażone. 
1300 zł + opłaty (prąd, gaz, czynsz), proszę 
dzwonić po godz. 18:00, tel. 607 532 512 lub 
607 795 954.
PIęTRO DOMU(1) w okolicy Trzebnicy – Ligo-
ta Trzebnicka, parking, stanowisko na ognisko, 
cena 1600 zł z mediami, tel. 665 886 993.
PIęTRO DOMU(1) dla firmy do 10 osób, 80 
mkw, parking, stanowisko na ognisko, cena 
2400 zł z mediami, tel. 665 886 993.
MIESZKANIE(1) pojedynka, w Trzebicy, od 
zaraz tel. 71  758 46 61, 669 526 136.
MIESZKANIE(1) w Trzebnicy 2 pokojowe, 
43mkw, tel.730 080 567
LOKAL(2) 45 mkw, dwupoziomowy, w Trzebni-
cy, przy ul. Daszyńskiego 35, przy Deptaku, po 
remoncie, 3 witryny sklepowe, tel. 604 210 198.
KAWALERKA(21) umeblowana w Sędzicach, 
tel. 695 185 997.
MIESZKANIE(20) Trzebnica-nowy Dwór, 4 
małe pokoje, kuchnia łazienka od zaraz, cena 
do uzgodnienia, tel. 601 764 525.
MIESZKANIE LUB DOM(20) do wynajęcia 
w Trzebnicy lub okolicach dla 4 osobowej rodziny 
(minimum 2 pokoje), tel. 601 775 733, 791 989 383.
LOKAL(19) użytkowy o powierzchni 159 mkw 
w Centrum Milicz ul. i Maja 1C – idealny pod 
każdego rodzaju działalność. Cena do uzgod-
nienia, tel. 726 003 142.
LOKAL(18) o pow. 18 mkw. w Trzebnicy ( obok 
Lakierni w Rynku), składa się z jednego pomiesz-
czenia + pomieszczenie socjalne wraz z toale-
tą, ogrzewanie elektryczne, tel. 603 283 075.
LOKAL(18) handlowo-usługowy, 36 mkw, 
w Trzebnicy, przy ul. Pobożnego, tel. 514 399 495.
KAWALERKA(18) Trzebnica, ul. Roosevelta, 
cena 900 zł, tel. 535 998 558.
GARAż(18) w Trzebnicy, kanał + światło, tel. 691 
498 650.
DZIAłKA(17) 5 km od Trzebnicy, 0,5 ha lub 
1,5 ha, ogrodzona, jest prąd i woda, 3 bramy 
wjazdowe, cena do uzgodnienia, dzwonić 
wieczorem, tel. 71 312 30 67, 608 082 456.
MIESZKANIE(17) 37 mkw, iii piętro, w Trzeb-
nicy, tel. 600 120 894.
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) dwupokojowe, osiedle 
Bukowy Las ul. Korczaka, Trzebnica, tel. 608 
846 182.

SZUKAM DO WYNAjęCIA

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

ZAMIENIę

MIESZKANIE(1) 2 pokojowe, 38mkw, i pię-
tro, Rynek, zamienię na podobne w Trzeb-
nicy, do ii piętra, ul. Bochenka lub Kościelna, 
tel. 663 201 378.

DAM PRACę
KOSMETYCZKA(3) zatrudnię kosmetyczkę w 
salonie kosmetycznym na bardzo dobrych wa-
runkach w Trzebnicy, tel. 790 266 665. 
PRACOWNIK FIZYCZNY(3) PRACA W niEM-
CZECH. Pracownik fizyczny z doświadczeniem 
przy pracach wykończeniowych. Elastyczne 
warunki zatrudnienia. 40 - 50 godz. tyg. Zarobki 
od 7 do 12 euro na godz. w zależności od posia-
danych umiejętności i zaangażowania. Znajo-
mość elektryki i hydrauliki będzie dodatkowym 
atutem. J. niemiecki nie jest wymagany, e-mail: 
mk@trzebnica.net, tel.  +48 883 388 601 .
FRYZjERKA(1) Praca w Trzebnicy, tel. 511 092 122. 
PIEKARZ/POMOC(1) piekarza/osoba do 
przyuczenia Piekarnia AROBiS w Skarszynie, tel. 
601 587 797.
KIEROWCA(1) Piekarnia AROBiS w Skarszynie, 
tel. 601 587 797.
PRACOWNIK PRODUKCjI(22) firma 
Sanmar w Szczytkowicach zatrudni na do-
godnych warunkach pracowników do pro-
dukcji palet drewnianych, dzwonić w godz. 
od 8.00 do 15.00 tel. 665 464 876.
SPRZąTANIE GABINETÓW(22) zatrudnię 
osobę do sprzątania gabinetów biurowych 
(Trzebnica). Praca od stycznia 2018 r. Cv ze 
zdjęciem proszę nadsyłać poprzez e-mail. : 
sun_and_rainbow@wp.pl, tel. 665 712 200.
PAKOWACZ(21) zatrudnię osobę do pakowa-
nia pieczywa. Praca w godzinach wieczornych, 
tel. 691 283 007.
POMOC DO CUKIERNI(21)zatrudnię osobę 
do pomocy w cukierni przy produkcji ciastek. 
Praca jednozmianowa. umowa o pracę, tel. 
691 283 007.
KIEROWCA(21) zatrudnię kierowcę do rozwo-
żenia pieczywa. Praca jednozmianowa. umo-
wa o pracę, tel. 691 283 007.
SPRZąTANIE(20) zatrudnię osobę z Trzebni-
cy na emeryturze do sprzątania na obiekcie, 
2 x w tygodniu w Trzebnicy, dzwonić w każdy 
wtorek od godz. 9 – 21, tel. 607 723 072.
PAKOWACZ(20) zatrudnię osobę do pakowa-
nia pieczywa. Praca w godzinach wieczornych, 
tel. 691 283 007.
SPECjALISTA(16) ds. sprzedaży reklamy in-
ternetowej, Firma BuSinESS nAViGATOR Sp.j. 
poszukuje do pracy w Trzebnicy. OFERuJE-
MY: atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa 
+ prowizja), umowę o pracę, ciekawą pracę 
w młodym dynamicznym zespole. OCZEKu-
JEMY: obsługi komputera + internet, swobody 
w rozmowach telefonicznych z szefami firm, 

wykształcenia minimum średniego. 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.

KELNERKA/KUCHARZ(17) Restauracja 
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła 
ii 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki 
oraz kucharza. Mile widziane doświadcze-
nie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny 
grafik. informacje pod, tel. 668 374 650.
KELNERKA/KIEROWCA(17) 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.

SZUKAM PRACY

MURARZ/TYNKARZ(2) w budowlance, 
murowanie, szalowanie, zbrojenie, na terenie 
Trzebnicy, tel. 577 294 430.
KIEROWCA(1) kat. B poszukuje pracy, stała, 
dorywcza, kraj i zagranica, doświadczenie, tel. 
699 277 755.
POMOC(21) pomogę starszej osobie, zrobię 
zakupy, jestem osobą życzliwą i empatyczną, 
tel. 510 773 825.
SPRZąTANIE(20) ogrodów, placów budów, 
własny transport, tel. 71 758 46 61; 669 526 136.
OPIEKA NAD DZIECKIEM(20) poszuku-
je dorywczej pracy: sprzątanie ,mycie okien, 
Trzebnica i okolica, tel. 570 313 265.
SPRZąTANIE(18) domów!!!Trzebnica i okolica, 
tel. 570 313 265.
SPRZąTANIE(21) domów, mycie okien, tel. 
510 773 825.

KOREPETYCjE
HISZPAńSKI(21) lekcje dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, 40 zł/godzina, tel. 605 633 256.
jęZYK HISZPAńSKI(19) korepetycje/zaję-
cia dla młodzieży i dorosłych z dojazdem do 
ucznia – 50 zł/godzina, tel. 697 722 995.
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.
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(17) 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

FORD(3) FOCuS 2007r., pięciodrzwio-
wy, 1,8 diesel, jeden właściciel, auto z 
Polskiego Salonu, przebieg 130tyś, po 
wymianie rozrządu, filtrów i oleju, dwa 
komplety kół, Lato,  zima, zarejestrowa-
ny i ubezpieczony, cena 12900 zł, Trzeb-
nica, tel.786 230 164.

PEUGEOT(3) 308 HDi, czarny, 110 KM, przebieg 
188 200 km., klimatronic, nawigacja, bezwy-
padkowy, ubezpieczenie i przegląd do 08.2018, 
stan bdb, cena 17 500, tel. 601 748 340.
BMW(3) 118, 2005 rok, oryginalny przebieg 168 
000 km, bogate wyposażenie - m.in. reflektory 
ksenonowe, nawigacja z i-Drive, dwustrefowa 
klimatyzacja, tempomat, czujniki parkowania 
przód i tył, doposażone w M-Pakiet zewnętrz-
ny - oryginalne części, Cena 22 500 zł, tel. 661 
891 239.
GOLF 5(2) plus, rok 2004, silnik 1,6 benzyna, 
kolor szary metalic, cena 16300 zł, przebieg 
120 000 tys. Km, z niemiec, ful opcja, tel. 605 
432 606.

SKUTER(2) Yamaha 250, rok prod. 2000r,  tel. 
664 033 754.
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możliwość zaprogramowania, filtr do standar-
dowych worków, automatyczne wyłączanie, 
Trzebnica, cena 65 zł, tel. 691 141 985.

PłYTKI(21) i ceramiczne, zostały mi po remon-
cie. Jedna paczka nawet nie jest rozpakowana 
w drugiej brakuje 2 szt. więc łącznie jest 20 szt. 
Płytki mają wielkość 20 cm x 50 cm, w paczce 
jest 1.1 m, białe z odcieniami kremowymi, do 
zobaczenia i odbioru w Trzebnicy. Cena 50 zł 
dotyczy 2 opakowań, tel. 691 141 985.

DRZWI(21) dębowe, zewnętrzne, bez futryny, 
tel. 603 465 219.
LODÓWKA(20) BOSH, z osobnym zamrażalni-
kiem, cena 290 zł, tel. 505 838 073.
KANTÓWKI(1) 12x12 6m, cena do negocjacji, 
tel. 790 558 208.
MłOT(20) udarowy, cena 300 zł, tel. 505 838 073.
MYjKA(20) ciśnieniowa, karcher, sprawna kom-
pletna, cena 300 zł tel. 505 838 073.
PIECE(1) nadmuchowe, 13 sztuk, cena 500 zł / 
sztukę, stan dobry, tel. 608 082 456, 664 024 722.
GRZEjNIK(1) żeliwny, stan bardzo dobry, cena 
za jedno żeberko 7 zł, tel. 608 082 456, 664 024 722.
WEłNA MINERALNA(3) 7 sztuk, 5 szt wełna 
Superglass (60mm) w tym jedno opakowa-
nie jest uszkodzone, pozostałe są całe oraz 1 
sztuka wełny mineralnej isover Saint – Gobain. 
Wełna z uszkodzonym opakowaniem za 70 
zł. pozostałe za 100 zł. W przypadku zakupu 
wszystkich, wełnę z uszkodzonym opakowa-
niem daje gratis, Trzebnica, tel. 691 141 985.

FILTRY(19) żwirowe, 2 sztuki, o pojemności 
300 L wody, jeden używany przez rok, cena 
2000 zł. / sztukę, cena do negocjacji, tel. 608 
082 456, 664 024 722.
LINIE(19) kroplujące z kroplownikiem, firmy 
retia, około 1200m, używane 1 rok, cena 0,50 
groszy / sztukę, wąż fi 20, cena 0,50 groszy / 
mb, ilość kapilarów około 5 tysięcy, tel. 608 082 
456, 664 024 722.
KRAjZEGA(1) kompletna, działająca, silnik 
około 5 kw, na siłę, stół metalowy, cena 1000 zł, 
odbiór osobisty, tel. 608 082 456, 664 024 722.

ROWERY / WÓZKI

SPR ZE DAM

HULAjNOGA(2) oxello 1.8, cena 120 zł, tel. 
605 432 606.
ROWER(2) trekkingowy, koła 26 Cali, hydrau-
liczne hamulce, przerzutki SiMAnO RuO, 
cena 1000 zł, tel. 505 838 073.
jEźDZIK(20) motor CROSS, cena 35zł, tel. 603 
873 294.

WÓZEK(2) spacerowy, firmy Rapid, posia-
da parasolkę, osłonę na nóżki osłonę prze-
ciw deszczową, osłona na komary i owady, 
wkładka, tel. 535 091 637.

MEBLE(3)  młodzieżowe z biurkiem i szafa, 
wys.190 cm dł 312 cm,  gł.54cm stan bardzo 
dobry, cena 350 zł, tel.604 710 648.

MEBLE(3) młodzieżowe, (meblościanka), Black 
Red White, stan mebli oceniam na bardzo do-
bry, nie zniszczone, wymiary : długość 266 cm, 
wysokość 198 cm, głębokość szafy to 56 cm, 
cena 250 zł, do negocjacji, polecam, tel. 669 
939 603.

MEBLE(3) holenderskie -szafka rtv,  wys.78/98 
cm. szer.98 cm.,wy, głębokość 50cm, cena 250zł
tel.604 710 648.

KREDENS(3) meble holenderskie -kredens z 
witryną i barkiem wys.207 cm. szer.153 cm.,wy, 
głębokość 57cm cena 700zł, tel.604 710 648.

KOMODY(3) dwie sztuki, z iKEA. Bez śladów 
użytkowania !! (3-letnie). Wymiary 78/80 cm - 3 
szuflady oraz 80/123 cm- 4 duże i 2 małe szu-
flady. Cena odpowiednio 100 zł i 200 zł, tel. 795 
256 489.

STÓł(3) Meble holenderskie -stół + 6 krzeseł 
stylowych wys.73,5 cm. szer.121/125 cm.,wy, dł. 
124/169cm po rozłożeniu cena 1500 zł, tel.604 
710 648.

SZAFY(3)  używane, w bardzo dobrym stanie, 
wąska szafka z jednymi drzwiczkami posiada 
5 półek. Wysokość 190 cm szerokość 48 cm, 
głębokość 50 cm., szeroka szafa z jedną parą 
drzwi posiada na górze półkę a niżej drążek na 
wieszaki. Jej wysokość 190 cm, szerokość 93 cm 
, głębokość 50 cm, cena 200 zł dotyczy dwóch 
szaf. Do odbioru i zobaczenia w Trzebnicy, tel. 
691 141 985.

STÓł(3) rodzinny, wymiary 160/80, jest nowy, 
nie używany, tel. 535 091 637.

WERSALKA(2) rozkładana, kolor miodowo
-beżowy, cena do uzgodnienia, tel. 724 423 151.
REGAł(2) z iKEA, cena  100 zł, czarny, tel. 605 
432 606.
WOREK(2) bokserski , obwód 100 cm, wyso-
kość 100 c, cena 100 zł,  tel. 605 432 606.
MEBLE(1) holenderskie, tel. 798 263 003.
SOFA(2) nierozkładana. Stan idealny. Zapra-
szam do obejrzenia ponieważ zdjęcia nie 
oddają jej prawdziwego koloru. Wymiary 
190*85. Cena 200 zł, tel. 603 127 204.

OBRAZ(2) wymiary 127 x 68cm, cena do 
uzgodnienia, tel. 502 244 871.

OBRAZ(2) wymiary 60 x 70cm, cena do 
uzgodnienia, tel. 502 244 871.

OBRAZ(2) wymiary 84 x 54cm, cena do 
uzgodnienia, tel. 502 244 871.

NAROżNIK(2) kuchenny 190 x 152 cm wraz 
ze stołem rozkładanym. Całość stabilna i ma-
sywna. W narożniku podnoszone siedziska. 
Stan widoczny na zdjęciach. Cena 600 zł, tel. 
603 127 204.

WITRYNA(2) narożna , pokojowa , kolor 
orzech, cena 350 zł, tel. 692 508 273.

BIURKO(2) kolor beżowy, w bardzo dobrym 
stanie, cena 50 zł, tel. 724 423 151.
PODUSZKA I KOC(1) [70 x 60 cm],  koc [190 
x 140 cm] wełniany. Posiadam 2 komplety, tel. 
534 666 552.

MATERAC(1) piankowy o wymiarach 
190x93x12, cena 30 zł, tel. 534 666 552.

MATERAC(1) piankowy, KLiO, w stanie ideal-
nym, wraz z dodatkowym pokrowcem o wy-
miarach 200x80x11, tel. 534 666 552.

łAWA(1) owalna, jasny orzech, w środku szy-
ba, stan bardzo dobry, tel. 784 980 074.
MEBLE(21) pokojowe, zestaw 4 segmenty, 
300 zł, tel. 727 502 656.
BIURKO(21) 50 x 60 kolor mahoń, (ciemny 
brąz), stan dobry, idealne pod laptopa, tel. 
781 946 120.
FOTEL(21) żółty, rozkładany wraz z dwoma 
poduszkami, tel.534 666 552.
SZAFKA(21) pod telewizor, firmy BRW z kolek-
cji nowy York, wygląda jak nowa . Cena 250 zł, 
tel. 605 113 822.

SZAFKA(21) RTV, używana, dębowa, cena 100 
zł, tel. 605 113 822.

KOMODA(21) dębowa, holenderska, tel. 603 
465 219.
LAMPA(20) w pełni sprawna, używana lampa 
do utwardzania paznokci, zakupiona w niem-
czech. Cena 50 zł. Tel. 691 141 985.
PÓłKA(20) EKLEKTYCZnA, cena 250zł, tel. 694 
057 540.

PÓłKA(20) narożna, cena 100zł, tel. 694 057 540.

MEBLE MłODZIEżOWE(20) Black Red 
White, seria inDiAnA: biurko, półka wisząca, 
szafka, stan dobry, cena 550 zł, tel 609 959 711.

URZąDZENIE DO ćWICZENIA(22) brzusz-
ka, można na nim wykonywać także ćwiczenia 
na nogi itp. Jedyny mankament to widoczna 
plama po farbie, Trzebnica, bardzo mało uży-
wane. Cena 50 zł, tel. 691 141 985.

AKORDEON(21) Weltmeister Caprice, 120 ba-
sów, 2100 zł, tel. 661 851 943.
MASZYNA DO SZYCIA(21) zabytkowa, Łucz-
nik, tel. 603 465 219.
KLATKA(20) używana, dla zwierząt, wymiary 
35x23 cm, cena 15 zł, tel. 693 790 106.

KLATKA(20) prawie nowa, dla chomika/mysz-
ki, wym. 33x22 cm, cena 40 zł, tel. 693 790 601.

AKCESORIA DLA DZIECI

SPR ZE DAM

PRZEWIjAK(1) w stanie idealnym. używany 
sporadycznie tylko przy moim synu. Przewi-
jak niebieski w gwiazdki z miarką wzrostu. 
Cena 30 zł, tel. 691 141 985.

SKUTER(21) TGB, tel. 603 465 219.
ROWERY(21) miejskie, holenderskie, tel. 603 
465 219.
SIEDZISKO(20) samochodowe, stan dobry, 
cena 20 zł, tel. 505 133 755.
.

CHODZIK(18) 4-kołowy z balkonikiem dla se-
niora,Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.

RTV / MEBLE / RÓżNE

SPR ZE DAM

KOMPUTER PC(3) pamięć 4,00 GB, Windows 
7 Home Premium, monitor LG 19'', klawiatura, 
stacja dysków cena 300 zł, tel.604 710 64
RADIOODBIORNIK(3) lampowy, cena 120 zł, 
tel.  502 677 578.

MASZYNA(3) do pisania, Olympia, cena 300 zł, 
tel. 502 677 578.

GłOŚNIK(2) basowy, z wewnętrznym 
wzmacniaczem, cena 45 zł, tel. 505 838 073.
PISTOLET(22) wiatrówka, Skif, niesprawny, 
kompletny, cena 3000 zł, tel. 576 140 124.
LAPTOP(22) Lenovo, nowy, nieużywany, cena 
1000 zł (w sklepie 1230 zł), tel. 662 016 519.

DEKODER(22) sprawny, cyfrowego Polsatu 
wraz z pilotem. Bez karty. Cena 30 zł. Tel. 691 
141 985.

NAWIGACjA(22) samochodowa MiO 7500 
Spirit, nowa, nieużywana, cena 250 zł, tel. 662 
016 519.

TELEFON(19) stacjonarny bezprzewodowy, 
stan bardzo dobry, tel. 721 900 693.
FISHARMONIA(19) lata 1990, sprawna , cena 
1200 zł, tel. 883 433 493.

GłOŚNIKI(22) CREATiVE inSPiRE P5800 – 
5.1. nowe jednak praktycznie nie używane, 
w 100% sprawne, cena 180 zł, tel. 691 141 985.

MEBLE(3) pokojowe dł. 204 cm wysokość 185 
cm , głębokość 50cm stan bardzo dobry, cena 
300 zł, tel.604 710 648.

Pracuj z nami
Operator Maszyn

Pracownik Produkcyjny

FiRMA  ViDiAn
ZaTRUDNI

SZWACZKI
KRAWCOWE

na bardzo dobrych
warunkach

zaPewniaMY
transPort

Świątniki
ul. TRZEBNICKA  15

 tel.  71 387 05 46

Firma Panda Trzebnica Sp. z o.o  producent mebli i elementów 
wyposażenia  wnętrz o wysokim  standardzie zatrudni:

KIEROWNIK  MAGAZYNU
Opis stanowiska:
•	 kompletacja	towaru	zgodnie	z	zamówieniem
•	przyjęcia	towarów	wraz	ze	sprawdzeniem	ich	ilości	i	jakości
•	 prace	załadunkowe	i	rozładunkowe	towarów
•	obsługa	wózka	widłowego
•	 kontrola	stanu	magazynowego

Wymagania:
•	 uprawnienia	na	wózki	widłowe
•	prawo	jazdy	kat.	B
•	doświadczenie	w	pracy	na	magazynie	min.	2	lata
•	dokładność,	uczciwość	
•	 odpowiedzialność

OPERATOR MASZYN STOLARSKICH
Opis stanowiska:
•	obsługa		pilarki	panelowej	Holzma	oraz	piły	pionowej	Morbidelli 

i okleiniarki wąskich płaszczyzn Hebrock 
•	 przygotowanie	formatek	do	dalszej	produkcji	z	wykorzystaniem	 

oprogramowania do optymalizacji rozkroju 

Wymagania:
•	 doświadczenie	w	zawodzie	stolarza	meblowego	
•	 dobrze	widziane	wykształcenie	kierunkowe	
•	 umiejętność	czytania	rysunków	technicznych	
•	 znajomość	materiałów		używanych	do	produkcji	mebli	
•	 dokładność,	sumienność	

POMOCNIK LAKIERNIKA
Opis stanowiska:
•	 przygotowanie	powierzchni	elementów	meblowych	do	lakierowania
•	 końcowa	obróbka	powłok	lakierniczych
•	obsługa		maszyn	szlifiersko-polerskich

Wymagania:
•	 dobrze	widziane	wykształcenie	techniczne		zawodowe
•	 sumienność
•	dyspozycyjność	

KONTROLER jAKOŚCI/PAKOWACZ
Opis stanowiska:
•	 końcowa	kontrola	jakości	wyrobów	stolarskich	
•	weryfikacja	zgodności	wyrobu		z		zamówieniem	
•	pakowanie	stolarskich	wyrobów	gotowych	

Wymagania:
•	 dobrze	widziane	doświadczenie	w	pracy	w	firmie	produkcyjnej
•	 dobrze	widziane	techniczne	wykształcenie	zawodowe
•	 skrupulatność,odpowiedzialność	

STOLARZ MEBLOWY
Opis stanowiska:
•	produkcja mebli w szerokim asortymencie materiałowym od płyt 
 meblowych poprzez MDF do obróbki materiałów typu Corian 
•	 produkcja	mebli	pod	indywidualne	zlecenie	klienta	

Wymagania:
•	 doświadczenie	jako	samodzielny	stolarz	przy	produkcji	nietypowych	mebli	
•	 dobrze	widziane	wykształcenie	kierunkowe	–	stolarz		
•	 umiejętność	czytania	rysunków	technicznych	
•	 znajomość	materiałów	i	okuć	używanych	do	produkcji	mebli	
•	 znajomość	technologii		produkcji	mebli	
•	 dobrze	widziane	prawo	jazdy	kat.	B	

TAPICER
Opis stanowiska:
•	 tapicerowanie w skaju stelaży drewnianych
•	wyklejanie  stelaży drewnianych
•	praca w zespole

Wymagania:
•	odpowiedni poziom motywacji w pracy
•	dobrze widziane wykształcenie kierunkowe
•	 sumienność, dyspozycyjność

OFERUjEMY
•	pracę	w	stabilnej,	prężnie	rozwijającej	się	firmie	
•	motywujący	system	premiowania
•	stabilne	zatrudnienie,	możliwość	długotrwałej	współpracy
•	możliwość	zdobycia	rozwoju	zawodowego

PROSIMY O PRZESYłANIE APLIKACjI
 na adres: bok@panda.trzebnica.pl
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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

www.schodex.net
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

GEOMETRIA 3D NOWOŚĆ 2017
JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim
BADAJĄCE GEOMETRIĘ POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!

szczytkowice 91

tel. 785 233 408
GODZINY PRACY: PON-PT 8-17

SOBOTA 8-14
zapraszamy

szczytkowice 91

tel. 785 233 408
GODZINY PRACY: PON-PT 8-17

SOBOTA 8-14

SPRAWDZENIE GEOMETRII tylko 40 zł

wuKo KRZySZtoF BuCZeK

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI
wywóz nieczystości

płynnych
obsługujemy gminy:

trzebnica, wrocław, wisznia Mała, 
Czernica, oborniki Śląskie, Zawo-
nia, Kąty wrocławskie, Długołęka

tel. 601 537 024

REJESTRACJA
KART sim

Nakład 12 000 egzemplarzy
NR  3 (132) / 2018
data wydania  9.02.2018

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 kopalni

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

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

tel. 71 312 37 60

LOMBARD 66
droga do bezpiecznej gotówki

SZYBKO

TANIO

BEZPIECZNIE Zapraszamy po gotówkę
www.lombard66.pl

ul. Kościelna 2

kom. 508 621 558

Trzebnica

ANGIELSKI
        TRZEBNICA
50 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

Gabinet
kosmetyczny

Galeria Urody
Edyta Garlińska

ul. W. Bochenka 11 d
Trzebnica

tel. 725 241 276

USŁUGI
BUDOWLANE
MALOWANIE

PODŁOGI
TARASY itp

tel. 513 033 532

TAXI 1 
tRZeBniCA 

telefon

 601 270 514

USŁUGI 
REMONTOWO 
BUDOWLANE

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

tel. 605 432 606

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

OPRACOWANIE GRAFICZNE
Aleksandra Iwańska 

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

REDAKTOR NACZELNY
Sebastian Hawryliszyn  tel. 71 388 81 46
e-mail: panorama.trzebnicka@gmail.com

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO: Aleksandra Mac
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter reklam 
i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów i adiusta-
cji tekstów bez naruszenia głównej myśli autora.

POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec

KOLEjKA(22) na baterię-myszki, Stan dobry, 
cena 20zł, tel. 693 790 106.
STAjNIA(22) własnoręcznie robiona, cena 
30zł i konie 10-15 zł sztuka, tel. 693 790 106.

ŚPIWÓR (22) dziecięcy, 65x140cm, cena 20 zł, 
tel. 693 790 106.

ŚPIWOREK(21) dziewczęcy. Roz.68/70, kolor 
jasny róż zapinany na zamek, z przodu na-
szywka kotka, stan bardzo dobry, cena 18 zł, 
tel. 785 956 184.

PANEL/POZYTYWKA(21) zabawka z aktyw-
nościami Fisher Price., wielofunkcyjna; posia-
da duże lusterko, piszczałkę do naciskania 
elementy, muzykę, zasilana na baterie, szelki, 
stan bardzo dobry, cena 50 zł, tel. 785 956 184.

LAMPA(21) drewniana w kształcie samolotu, 
do pokoju dziecinnego . Cena 100 zł, tel. 605 
113 822.

PRZEPLATANKA-LABIRYNT(21) firma 
Wonder world, stan bardzo dobry, cena 50 zł, 
tel. 785 956 184.

MASKOTKA(21) konik-jednorożec, cena 15 zł, 
tel. 693 790 106.
HULAjNOGA(21) trójkołowa dla dziewczyn-
ki, Hello Kitty-różowa, składana, z tyłu hamu-
lec, podświetlane koła przy jeździe, trzy stop-
niowa regulacja rączki, max. obciążenie-25 
kg, cena 60 zł, tel. 785 956 184.
.

RAMPA(21) do zabawy, 8-10szt. tel. 693 790 106.

KOCYK(22) Minky wraz z poduszeczką. Stan 
idealny, wymiary: niebieski komplet – podu-
szeczka 30 cm x 38 cm, kołderka 70 cm x 50 
cm. Zielony komplet: poduszeczka 30 cm x 23 
cm, kołderka 75 cm x 45 cm. Cena za szt 30zł. 
Przy zakupie dwóch cena do negocjacji, tel. 
691 141 985.

ROWEREK(21) trójkołowy z pozytywką, firma 
Winnie the Pooh (Tricco Truck) stan bardzo 
dobry, cena 70 zł, tel. 785 956 184.

ORGANKI(21) Fischer price – cena 50 zł, tel. 505 
526 895.

łYżWOROLKI(20) dziewczęce, rozm.26-29. 
Stan dobry. Cena 40zł, tel. 664 785 691.
NOSIDEłKO(20) niemowlęce, waga od 0-9kg. 
Stan bardzo dobry. Cena 50zł, tel. 664 785 691.

WANIENKA(22) plastikowa, do kąpieli, dla nie-
mowlaka, koloru jasny błękit. Długość 100 cm, 
w Trzebnicy. Cena 10 zł, tel. 691 141 985.

PONY(20) zestaw koników Pony, w bardzo do-
brym stanie, cena 30 zł za kpl, tel. 601 377 908.

UBRANIA

SPR ZE DAM

SUKIENKA(3) różowa, rozm.128, COOL CLuB, 
ze Smyka, wyprana tylko raz po dwukrotnym za-
łożeniu przez córkę. Stan idealny, tel. 662 009 281.

KURTKA(2) nowa, puchowa, kolor szampań-
ski, rozm.48. cena 150zł, tel. 607 431 604.

KUPIę / ODDAM / PRZYjMę

Kupię żERDZIE(2) lub stemple budowlane, 
drewniane, tel. 693 223 802.
Oddam za darmoFOTELE(21) dwa fote-
le, rozkładane i sofę rozkładana 2-osobową, 
tel. 734 142 261.
Przyjmę TELEFON(19) przyjmę nieodpłat-
nie telefon i sokowirówkę, tel. 730 777 907.

WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI

Agnieszka Prokopowicz
rzeczoznawca majątkowy

nr upr. 7034

tel. 721 704 748
agnieszka.prokopowicz@interia.pl

ul. Krzywoustego 105, Wrocław

MONTAŻ - SPRZEDAŻ 
wysokiej jakości stacji 

UZDATNIANIA WODY 
firmy Viessmann Aquahome

URUCHOMIENIE 
oraz regulacja bezpłatnie

tel.  533 533 288WYPRZEDAŻ  TOWARU

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

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