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W gminnym żłobku
i w przedszkolach
będą miejsca dla
wszystkich dzieci!
– zapewnia burmistrz
Marek Długozima
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wraz z rzeźbą i Mostkiem Miłości
to kolejne atrakcyjne miejsce
na mapie Trzebnicy.
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Od 12 lat burmistrz Marek Długozima przyznaje stypendia dla najbardziej uzdolnionych uczniów. Wsparcie finansowe ma im pomóc w dalszym rozwoju. 20 lutego w sali kinowo-widowiskowej Gminnego Centrum Kultury kolejnych 15 uczniów, otrzymując stypendium Burmistrza Gminy Trzebnica oraz stypendium Jana Pawła II, dołączyło
do grona 150 wyróżnionych stypendystów.
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W gminnym żłobku
i w przedszkolach będą miejsca
dla wszystkich dzieci!
– zapewnia burmistrz Marek Długozima
Panie burmistrzu, każdego
roku rodzice obawiają się, czy
ich dzieci zostaną przyjęte do
przedszkola lub żłobka. W tym
roku mamy sytuację wyjątkową.

Marek Długozima, burmistrz
Gminy Trzebnica: Tak, myślę, że
w skali kraju naprawdę jest to sytuacja wyjątkowa. Już dziś deklaruję,
że w Trzebnicy w dwóch gminnych
placówkach przedszkolnych oraz
w żłobku znajdzie się miejsce dla
każdego dziecka.
W takim razie na czym będzie
polegała rekrutacja?

Tym razem celem rekrutacji nie
będzie weryfikacja, które dzieci zostaną przyjęte, a które nie, bo jeszcze raz powtórzę – zostaną przyjęte wszystkie. Jednak ze względów
organizacyjnych musimy tę rekrutację przeprowadzić tak, by rozlokować dzieci w naszych placówkach, by stworzyć im najbardziej
komfortowe i bezpieczne warunki
do zabawy i rozwoju. Zarówno
w Przedszkolu nr 1, jak i w Przedszkolu nr 2 można składać dokumenty w terminie od 1 do 31
marca. I obie te placówki udzielają
szczegółowych informacji na temat procesu rekrutacji. Natomiast
rekrutacja do żłobka ruszy w momencie, gdy zostaną spełnione różne wymagania formalne związane
z powołaniem nowej placówki.
Niektórzy rodzice nadal dopytują, czy nowo powstałe
przedszkole przy ul. 3 Maja
będzie trzecim przedszkolem
w Trzebnicy.

Nie. Liczba przedszkoli na terenie
Trzebnicy nie ulegnie zmianie.
Nadal będziemy mieć Przedszkole nr 1, które zostanie przeniesione ze starego budynku, to znaczy
z ulicy 1 Maja, do nowego, który

mieści się parę kroków dalej przy
ul. 3 Maja. W pobliżu znajduje
się Szkoła Podstawowa nr 2, a za
chwilę powstanie hala widowiskowo-sportowa, więc uwzględniając
potrzeby rodziców, którzy czasem
mają jedno dziecko w przedszkolu, drugie w szkole, udało mi się
stworzyć pewnego rodzaju strefę
edukacyjną. Do tego plac zabaw,
przyszkolne boisko. Oczywiście
pamiętajmy, że rekrutację prowadzi również Przedszkole nr 2 przy
ul. Wojska Polskiego, które warto
tu podkreślić – również w ciągu
ostatnich lat zostało rozbudowane
i zmodernizowane, co pozwoliło
utworzyć 100 dodatkowych miejsc
dla dzieci.
Zatem w jaki sposób można zapisać dziecko do nowego przedszkola? Gdzie można składać
dokumenty?

Rekrutację do przedszkola, które
właśnie powstaje, przeprowadza
Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy, które na razie
mieści się przy ul. 1 Maja i tam też
można składać dokumenty i pozyskać dodatkowe informacje. Dokumenty do pobrania znajdą Państwo na stronach internetowych
placówek.
Nowością jest jednak żłobek,
który powstaje w tym samym
miejscu, co nowe Przedszkole
nr 1. Jak będzie wyglądała rekrutacja do żłobka?

Tak, jak już wspominałem, rekrutacja do żłobka ruszy na przełomie
maja i czerwca, w momencie, gdy
będą już spełnione wymagania
formalne związane z powołaniem
nowej placówki. Żłobek i przedszkole będą mieściły się w jednym
budynku przy ul. 3 Maja, ale będą
funkcjonowały jako dwie oddzielne placówki.
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Pogoda sprzyja pracy
Fundamenty i ścianki fundamentowe zarysowały już bryłę kolejnej obok basenu największej inwestycji w powojennej historii Trzebnicy. Warta
ponad 20 mln zł hala widowiskowo-sportowa,
bo o niej mowa, powoli wychodzi z ziemi, by już
za rok służyć dzieciom podczas lekcji WF-u oraz
cieszyć mieszkańców uczestniczących w wielkich
sportowych i kulturalnych wydarzeniach.
Jej powierzchnia użytkowa
wyniesie 3.612,45 m². Prace budowlane prowadzi Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych
PROMAT Sp. z o.o.
– Decyzja o budowie hali wido-

wiskowo-sportowej to jedna z najważniejszych decyzji w kontekście
rozwoju naszej gminy. Jest ona
także spełnieniem obietnicy jaką
dałem dzieciom Szkoły Podstawowej nr 2 oraz ich rodzicom. Już

w przyszłym roku nowa inwestycja, dzięki podziemnemu łącznikowi stanie się integralną całością
ze szkołą, w której na co dzień uczy
się prawie 700 uczniów. Wspólnie
z nowym gminnym żłobkiem oraz
przedszkolem uzupełni ona kompleks edukacyjno-sportowy znajdujący się przy ul. 3 Maja – powiedział burmistrz Marek Długozima
i dodał: – Hala pomoże wychować
przyszłe talenty sportowe, a wieczorami i weekendami pomoże
trzebnickim drużynom w osiąganiu sukcesów. Wierzę, że wraz
z halą rosnąć będą umiejętności
zawodników i zawodniczek reaktywowanego przeze mnie Gminnego Klubu Sportowego Gaudia

Trzebnica-ZDRÓJ, tak by przy
tysięcznej publiczności odżyła pamięć o największych sukcesach
i tradycji klubu. Dodatkowo hala
będzie pełniła funkcję widowiskową, a odbywać się będą w niej
koncerty i wydarzenia kulturalne
o randze tak lokalnej, jak i ogólnopolskiej.
Swojego zadowolenia nie kryją również rodzice. – To co się tu
dzieje jest niesamowite. Jeszcze nie
tak dawno temu, nie było tu niczego oprócz starych budynków. Teraz teren ten nie tylko zmienił się
nie do poznania, ale także zyskał
na wielkiej funkcjonalności dla
nas – trzebnickich rodzin. Mamy
tu jedną z najlepszych szkół, szkołę

muzyczną, za chwilę otwarte będą
żłobek wraz z przedszkolem, a tu
jeszcze powstaje ta hala. Coś pięknego! – mówi pani Monika.
Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku, przy Szkole
Podstawowej nr 2, otwarte zostało nowe boisko wielofunkcyjne
z bieżnią i stanowiskami lekkoatletycznymi. Budowa hali widowiskowo-sportowej uzupełni ofertę sportową dla uczniów, a razem
z powstającymi przedszkolem,
żłobkiem oraz sportowym obiektem multifunkcyjnym uzupełni
plan zagospodarowania ul. 3Maja,
tworząc kompleks edukacyjno
-sportowy.
[sh]

▶ Dz ie c i z Pr ze d s z ko l a nr 1 im . K ras nal a H a ł aba ł y ju ż nie bawe m p r ze nios ą s ię do nowo p o wst aj ące go b u d y nku p r ze d s z ko l a p r z y u l . 3 M aj a .

Pozostaje nam temat dzieci
6-letnich objętych nauczaniem
w tzw. „zerówkach”.

Dzieci 6-letnie przejdą z przedszkoli do tzw. klas zerowych,
które utworzone będą w trzech
szkołach: Szkole Podstawowej nr
1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz
Szkole Podstawowej nr 3. Chcę
podkreślić i przypomnieć, że
we wszystkich tych trzech placówkach dzieci mają stworzone
bardzo bezpieczne i komfortowe
warunki do zabawy i nauki w nowoczesnych przestrzeniach. Mogą
przebywać w tych oddziałach
tak długo, jak z reguły pracują
przedszkola, czyli aż do momentu odbioru dziecka przez rodzica.
I choć dzieci realizują tam edukację przedszkolną, to mają szansę oswajać się już z przestrzenią
szkoły.
Co to oznacza?

Dzieci z klas „0” korzystają z bogactwa bazy szkoły, w tym z placów

zabaw, sal gimnastycznych, boisk.
Przez 5 godzin każdego dnia realizują tzw. podstawę programową
wychowania przedszkolnego, która obowiązuje dla dzieci 6-letnich.
Po tych zajęciach mogą uczestniczyć w zajęciach rozwijających
ich zainteresowania i uzdolnienia.
Ofertę dodatkową stanowią zajęcia
artystyczne, muzyczne, teatralne,
plastyczne, ceramiczne, taneczne,
sportowe i komputerowe. To są zajęcia dodatkowe, na które rodzice
mogą posłać swoje dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami. Natomiast oczywiście
w ramach zajęć szkoły proponują
„zerówkowiczom” naukę języka
obcego, zajęcia z religii, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z logopedą,
psychologiem i pedagogiem. Jestem przekonany, że w tej przyjaznej atmosferze, dającej im szerokie możliwości rozwoju poprzez
naukę i zabawę, dzieci świetnie
przejdą etap adaptacyjny zmierzający do podjęcia nauki w klasie I.

W jaki sposób rodzice mogą
zapisać dziecko do tzw. „zerówki”?

Dzieci 6-letnie na roczne przygotowanie przedszkolne zostaną zapisane do oddziałów zerowych w danej
szkole podstawowej na podstawie
karty zgłoszenia rodzica wg. obwodu danej szkoły. Dla rodziców
dzieci 6-letnich zorganizowaliśmy
spotkania informacyjne z dyrektorami trzebnickich szkół. Spotkania odbędą się: 27 lutego 2018 roku
w Przedszkolu nr 1 o godzinie 16.30,
a w Przedszkolu nr 2 dzień później,
28 lutego również o godz. 16.30.
Serdecznie zapraszam do udziału w tych spotkaniach, ale też do
kontaktu z dyrekcją placówek. Jesteśmy otwarci na Państwa pytania. Bardzo się cieszę, że tak, jak
obiecałem, dotrzymałem słowa
i wszystkie dzieci, których rodzice
chcą wrócić do pracy, znajdą opiekę w naszych gminnych placówkach: w nowo powstałym żłobku
i dwóch przedszkolach.
[red]

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a re gu l arnie s p rawd z a p ostę py p rac

p r z y b u dowie hali widowis kowo -sp or towej . N a z dj . z St anis ł awe m
Kos z a ł k ą z W yd z ia ł u TI ora z p r ze d st awic ie l ami w y konawców.

▶ Tr wa w y l ewanie fu nd am e ntów i st awianie śc iane k fu nd am e ntow yc h . Roz p o c zę ł y

s ię p race z wiąz ane z p owst anie m p o d z ie mne go ł ąc z nik a spaj aj ące go b u d y ne k ze
Sz ko ł ą Po d st awową nr 2 .

Hala
WidowiskowoSportowa
Szkoła
Podstawowa
nr 2

podziemny
ł ą cznik

parking

Boisko
Wielofunkcyjne
▶ N owo c ze s ne g minny ż ł ob e k w ra z p r ze d s z ko l e m . Re k ru t acj a do ż ł ob k a ru s z y na p r ze ł omie
m aj a i c ze r wc a .

▶ Od samego początku budowę osobiście nadzoruje bur-

mistrz Marek Długozima. Na zdj. wraz ze Stanisławem
Ko s z a ł k ą z W y d z i a ł u T I .

▶ Wizualizacja nowoczesnej hali sportowo -widowiskowej przy ul. 3 Maja wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 i podziemnym łącznikiem, któr y połączy oba budynki.
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Pierwsze ścieżki już niebawem
Rowerem do Będkowa lub Sulisławic? Nic prostszego! Już niebawem rozpocznie się budowa dwóch ponad kilometrowych
ścieżek pieszo-rowerowych. Wszystko za sprawą podpisanych przez burmistrza Marka Długozimę umów. Wspomniane
inwestycje są częścią – wartego ponad 11mln zł – projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica”, w ramach którego łącznie powstanie 12,5 km tras
i blisko 150 miejsc parkingowych.
Ścieżkę do Będkowa wybuduje
wrocławska firma Muster-BUD,
trasę do Sulisławic firma PUB
„BRUKPOL” ze Strzelec Wielkich, ta sama, która realizuje już
budowę parkingu w postaci centrum przesiadkowego przy nowo
powstającym Gminnym Żłobku
i Przedszkolu – łącznie 58 miejsc
parkingowych. Dwie kolejne tego
typu inwestycje powstaną przy
dworcach kolejowych: w Trzebnicy (36 miejsc postojowych) i Brochocinie (10 miejsc postojowych).
Otwarcie ofert na ich budowę odbyło się w poniedziałek 19 lutego
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.
Koszt wspomnianych inwestycji to
ponad 4 mln zł.
– Cieszę się, że moje konsekwentne działania, takie jak pozyskane dofinansowanie w kwocie
7,5 mln złotych czy realizacja celów
związanych z remontem strategicznych dróg powiatowych wraz
z ich rozbudową o infrastrukturę
pieszo-rowerową pozwolą, by do
końca roku w naszej gminie znalazło się ponad 22 km czynnych
ścieżek rowerowych. W tym m.in.
te do Sulisławic, Będkowa i Księginic oraz najdłuższa prowadząca
trasą dawnej kolei wąskotorowej.
Te inwestycje pozwolą zmienić obraz komunikacji, bezpieczeństwa
oraz turystyki w naszej gminie.
Warto dodać do tego blisko 150
nowych miejsc parkingowych,
które pozwolą odwiedzającym
nas gościom pozostawić samochód i dalej kontynuować podróż
rowerem. Zwiększą one również
komfort mieszkańców korzystają-

▶ Po d p is anie u m ow y na b u dowę ś c ie ż k i r owe r owej do B ę d -

kowa . O d l ewej: K amil Lewandows k i z f irmy M u ste r- BU D,
b u rmist r z M are k D ł u goz im a ora z Pawe ł J ę d r zej ews k i z w yd z ia ł u TI .

▶ Po d p is anie u m ow y na b u dowę ś c ie ż k i r owe r owej do Su li s ł awic . N a z dj ę c iu b u rmist r z M are k D ł u goz im a , Piot r K lu c z y k z f irmy „ B RU K PO L” ora z M onik a B ia ł as z w yd z ia ł u
te c hnic z no - inwe st yc yj ne go.

cych z nowych inwestycji, takich
jak Gminny Żłobek wraz z Przedszkolem, multifunkcyjny obiekt
sportowo-rekreacyjny czy hala widowiskowo-sportowa – powiedział
burmistrz Marek Długozima.

Wszystkie inwestycje związane
z projektem budowy ścieżek rowerowych zostaną ukończone w roku
bieżącym.
[sh]

▶ N ie bawe m Tr ze b nicę i Su lis ł awice p o ł ąc z y b lis ko 2- k il om e t r owa ś c ie ż k a
p ie s zo - r owe r owa .

▶ N a te re nie G miny Tr ze b nica p owst aną lic z ne c iągi p ie s zo
- r owe r owe – ł ąc z nie 12 , 5 k il om e t ra ś c ie ż e k .

▶ Je s zc ze w t y m r o ku p oj e d z ie my do B ę d kowa b e z p ie c z n ą ś c ie ż k ą r owe r ową.

Projekt pn.” Budowa Ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie gminy Trzebnica „Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3”Gospodarka niskoemisyjna” Działanie 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Pod działanie 3.4.2 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych –ZIT WrrOF”
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Świetlice miejscem integracji
W Gminie Trzebnica, w miejscowościach Księginice, Ligota oraz Kuźniczysko powstają trzy
nowoczesne świetlice. Całkowity koszt ich budowy to 2 399 377,67 zł, z czego 995 403,21 to
dofinansowanie pozyskane przez burmistrza
Marka Długozimę.
W Księginicach prace powoli
zbliżają się do końca. Konstrukcja
jest już zamknięta, trwają roboty
wykończeniowe. W Ligocie wylano
fundamenty i postawiono pierwsze
ścianki, natomiast w Kuźniczysku trwają prace ziemne. Wszystkie świetlice będą gotowe jeszcze
w tym roku.
– Dzięki moim staraniom udało się pozyskać środki unijne na
budowę trzech świetlic z przeznaczeniem na kluby dziecięce w miejscowościach Księginice, Ligota
oraz Kuźniczysko. Całość projektu
pn. „Utworzenie miejsc integracji
społecznej w Gminie Trzebnica”
będzie gotowa jeszcze w tym roku.
Jego głównym celem jest zwiększenie integracji społecznej oraz
aktywizacja społeczno-zawodowa
mieszkańców – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: – Sołectwa są bardzo ważną
częścią naszej gminy, żyje w nich
blisko połowa naszych mieszkańców. Dlatego z wielką troską podchodzę do ich rozwoju, staram się
wsłuchiwać w głosy mieszkańców i realizować zgłaszane przez
nich pomysły. Tak m.in. powstają
wspomniane świetlice, nowe drogi,
chodniki, oświetlenie oraz place
zabaw. Mamy 42 sołectwa i każde

z nich zasługuje na zrównoważony
rozwój – zakończył burmistrz.
Zgodnie z zapewnieniem burmistrza, kolejne świetlice powstaną w Skarszynie, Świątnikach,
Koczurkach, Brzeziu, Masłowcu,
Będkowie i Nowym Dworze.
[sh]

▶ M u r y Świe t lic y w Ligo c ie Tr ze b nic k iej ju ż stoj ą. Tr waj ą p race z wi ąz ane z b u dową śc iane k
d z ia ł ow yc h wew n ąt r z b u d y nku .

▶ W Ku ź nic z ys ku je s zc ze w st yc z niu o d by wa ł a s ię

▶ A obecnie t r waj ą inte ns y w ne p race z wiąz ane z w y l ewanie m fu nd a -

wi zj a lo k alna na te re nie p r ze z nac zony m p o d
b u dowę.

m e ntów ś wie t lic y.
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▶ Świe t lic a w K s ię ginicac h p rawie gotowa .
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▶ Tr waj ą rob ot y w y końc ze niowe w ś r o d ku b u d y nku .
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Strategiczna droga łącząca Trzebnicę z Ujeźdźcem
zostanie ukończona już w tym roku. 14 lutego
w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Trzebnicy odbyło się otwarcie ofert na przeprowadzenie prac drogowych odcinka prowadzącego od
Szczytkowic do nowo powstałego mostu w Biedaszkowie Małym. Cała trasa, licząca blisko 6 km,
zyska również ścieżkę rowerową. W otwarciu
ofert uczestniczyli m.in. burmistrz Marek Długozima oraz starosta Waldemar Wysocki.
Do przetargu stanęły cztery
firmy. Najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła firma Berger Bau Polska. Remont tej bardzo ważnej dla
wielu mieszkańców drogi, współfinansuje Gmina Trzebnica, z kolei
3 mln zł pokrywane jest z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019” (dawny program
„schetynówek”).
Przypomnijmy, że w roku ubiegłym Powiat Trzebnicki w partnerstwie z Gminą Trzebnica wyremontował drugi – 3,5-kilometrowy
– odcinek wspomnianej drogi prowadzący z Trzebnicy do Szczytkowic. Co ważne, na całej długości
trasy, wybudowana została również ścieżka rowerowa. Zgodnie
z zapewnieniami burmistrza, inwestycja zostanie również oświetlona. Z kolei w roku 2016 wyremontowany został odcinek, który
znajdował się w najgorszym stanie
technicznym. Był to odcinek pomiędzy zjazdem na Komorówko,
a zjazdem na Koczurki (1245 metrów).
– Wspólnie ze starostą Waldemarem Wysockim oraz Zarządem
Powiatu: wicestarostą Jerzym Trelą, Danielem Buczakiem i Sławomirem Błażewskim staramy się
prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju, realizując najważniejsze inwestycje, które mają
wpływ na poprawę życia wszystkich mieszkańców Powiatu Trzebnickiego. Dokończeniem remontu
tej drogi wypełniamy obietnicę
o bezpiecznej podróży do pracy
czy szkoły, bez dziur i utrudnień,
którą im złożyliśmy. Dodatkowo,

dzięki wybudowaniu ciągu pieszo-rowerowego, zyskają również
rowerzyści oraz spacerowicze.
Ścieżka zostanie połączona z tą już
istniejącą do Szczytkowic, a także z ciągiem wzdłuż ul. Milickiej
do Księginic, którego budowę zaplanowano jeszcze w tym roku.
Wspomniane ścieżki razem stworzą jeden bezpieczny trakt rowerowy – mówi burmistrz Marek Długozima i dodaje: – Już niebawem
będą zrealizowane również ścieżki
rowerowe do Będkowa i Sulisławic, a także ta najdłuższa – trasą
dawnej kolei wąskotorowej. Tym
samym łącznie na terenie naszej
gminy będzie już ponad 22 km
ścieżek rowerowych, co zmieni
obraz turystyki rowerowej oraz
znacząco podniesie komfort
i bezpieczeństwo mieszkańców
i gości, którzy licznie odwiedzają
Trzebnicę.
Z realizacji kolejnego etapu tej
ważnej drogi zadowolenia nie kry-

▶ O t warc ie o fe r t na re m ont o dc ink a d r o g i p r owad z ącej o d Szc z y t kowic do B ie d as z kowa M a -

ł e go. N a z dj ę c iu komisj a p r ze t ar gowa ora z b u rmist r z M are k D ł u goz im a , st arost a Wal de m ar
W yso c k i , wice st arost a Je r z y Tre l a , se k re t ar z G miny Tr ze b nica i c z ł one k Z ar z ądu Powiat u
Tr ze b nic k ie go Danie l Buc z ak , c z ł one k Z ar z ądu Powiat u S ł awomir B ł a żews k i ora z d y re k tor
Powiatowe go Z ar z ądu D r ó g w Tr ze b nic y Pawe ł K a ź mie rc z ak .

je także Starosta Trzebnicki Waldemar Wysocki. – Cieszę się, że
wspólnie z Panem Burmistrzem
wkrótce sfinalizujemy tę długo wyczekiwaną inwestycję. Wypełniamy
tym samym obietnicę o kompleksowym remoncie drogi, którego były
starosta Robert Adach nie potrafił
zrealizować, choć obiecał go zarówno mieszkańcom, jak i firmie Tarczyński. Dziś, zamiast cieszyć się
z rozwoju powiatu, jaki następuje
dzięki koalicji mojego klubu Prawa
i Sprawiedliwości z klubem bur-

Droga Trzebnica-Ujeździec
Mały ma być gotowa w całości do
końca sierpnia 2018 r.
[sh]

▶ 10 st yc z nia 2017 r o ku o d by ł s ię o d b iór te c hnic z ny d r o g i

▶ O fe re nc i. D o p r ze t ar gu st anę ł y c z te r y f irmy, najkor z ystniejs z ą o fe r tę z ap rop onowa ł a f irm a B e r ge r B au Po ls k a .

▶ W u b ie g ł y m ro ku z akońc z ył s ię re m ont 3, 5 - k il om e t rowe go o dc ink a d ro gi
z Tr ze b nic y do Szc z y t kowic .

mistrza Marka Długozimy KWW
„Skuteczni dla Rozwoju”, skupia się
on jedynie na niekonstruktywnej
krytyce i pomówieniach – podkreśla starosta.

p omię d z y zj a z de m na Kom orówko, a zj a z de m na Ko c z u rk i.
W o d b ior ze u d z ia ł w z ię li m . in . b u rmist r z M are k D ł u goz i m a , st arost a Wal de m ar W yso c k i , wice st arost a Je r z y Tre l a ,
c z ł one k Z ar z ądu Powiat u Tr ze b nic k ie go Danie l Buc z ak ,
rad ny p owiatow y ora z d y re k tor Ze sp o ł u Sz kó ł w Uje ź d źcu
Wie lk im – M ariu s z Sz k arad z ińs k i , so ł t ys Kom orówk a Lidia
Warian , d y re k tor Z ar z ądu D r ó g Powiatow yc h Pawe ł K a źmie rc z ak , a t ak że p r ze d st awic ie l e g ł ów ne go w y konawc y.

▶ Ca ł y o dc ine k d ro gi u z u p e ł ni ł a śc ie ż k a rowe rowa , k tóra wk rótce zost anie
t ak że oś wie t l ona .
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Poloneza czas zacząć
Wspólne odtańczenie poloneza na trzebnickim
rynku przez maturzystów to już tradycja. Ma on
przynieść szczęście podczas pisania egzaminu
dojrzałości. W tym wyjątkowym dniu maturzystom od dziewięciu lat towarzyszy Burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół.
Narodowy taniec w piątek 9 lutego na trzebnickim rynku zatańczyło blisko 150 uczniów ze szkół:
PZS nr 1 i 2 w Trzebnicy oraz
z Obornik Ślaskich i Żmigrodu. Na
początek zgromadzoną przed ratuszem młodzież, która już w maju
zmierzy się z jednym z najważniejszych egzaminów w życiu – maturą
– przywitał burmistrz: – Szanowni maturzyści! Po raz dziewiąty
spotykamy się w sercu miasta,
aby wspólnie zatańczyć poloneza. Wierzę, że ta piękna tradycja
przyniesie Wam szczęście. Życzę
Wam sukcesów oraz wytrwałości,
rozwagi w wyborze dalszej ścieżki
edukacyjnej i spełnienia marzeń.
Niech ten egzamin maturalny będzie łatwym i bezstresowym wejściem w dorosłe życie. Trzymam
za Was kciuki. Powodzenia!
Do życzeń burmistrza dołączyli się także Starosta Trzebnicki
Waldemar Wysocki oraz dyrektor

Powiatowego Zespołu Szkół nr
1 w Trzebnicy Kamila Możdżeń
-Berbeć. – Bardzo się cieszę, że nasi
uczniowie wraz z gronem pedagogicznym i dyrekcją biorą udział
w tym niecodziennym wydarzeniu, które jest już tradycją Trzebnicy. Od dziewięciu lat tańczymy na
trzebnickim rynku, za co dziękuję
panu burmistrzowi Markowi Długozimie i panu staroście Waldemarowi Wysockiemu. Dziękuję także
nauczycielom, którzy przygotowali
uczniów – powiedziała dyrektor
i podkreśliła, że maturzyści mocno wierzą, że odtańczenie poloneza pomoże im w nadchodzącym
egzaminie dojrzałości.
– Uważam, że odtańczenie
poloneza na trzebnickim rynku
przed zbliżającym egzaminem dojrzałości, jednoczy nas, maturzystów, w trudach nauki i przygotowaniach. Wszystkim tegorocznym
maturzystom życzę przede wszyst-

▶ Po r a z d z i e w i ą t y n a t r z e b n i c k i m r y n k u o d t a ń c z o n o p o l o n e z a .
kim spokoju, żeby się nie denerwowali. Najważniejsze to pokonać stres – mówi Jakub Jagusztyn
z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2
w Trzebnicy, a uczennica Karolina
Oksińska z Powiatowego Zespołu
Szkół w Obornikach Śląskich dodaje: – Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie matury bez odtańczenia poloneza. Myślę, że to jedna

z takich rzeczy, która uświadamia
nam, że do najważniejszego egzaminu w życiu pozostało zaledwie
100 dni. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
– Takie inicjatywy są potrzebne.
Polonez na rynku to tradycja, którą
warto pielęgnować. Atmosfera jest
bardzo przyjemna, to chyba ostatnie takie radosne chwile przed ma-

▶ M ł o d z ie ż p r z y wit a ł m . in . b u rmist r z M are k D ł u goz im a , k tór y z ł oż y ł m at u -

▶ Po l one z a z at ańc z ył o b lis ko 150 osób.

▶ O d t ańc ze nie p o l one z a w se rcu miast a m a p r z y nie ś ć s zc zę śc ie p o dc z as p i -

▶ N a konie c uc z niowie z at ańc z y li b e l gij kę.

r z ystom ż yc ze nia z d ania e g z aminu doj r z a ł ośc i z j ak naj l e ps z y m w y nik ie m .
D o ż yc ze ń do ł ąc z y li s ię t ak ż e st ar ost a Wal de m ar W yso c k i i d y re k tor PZ S 1
K amil a M oż d ż e ń - B e rb e ć .

s ania m at u r y.

turą – komentuje Weronika Mielnik z PZS nr 1 w Trzebnicy.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy z podziwem oglądali młodzież
wykonującą taneczne figury, nagradzając gromkimi oklaskami.
Na koniec maturzyści zaprezentowali się również w popularnym
tańcu belgijce.
[mc]
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Pożegnanie komendanta Policji
W piątek 16 lutego w Starostwie Powiatowym
w Trzebnicy miało miejsce uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy nadkom. Sławomira Gajewskiego, który po 27
latach zakończył służbę i przeszedł na zasłużoną
emeryturę.
W uroczystości wzięli udział
zaproszeni goście m.in. Burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima, Starosta Trzebnicki Waldemar
Wysocki, przedstawiciele służb
mundurowych i samorządowych,
a także policjanci i pracownicy.
Nadkom. Sławomir Gajewski
najpierw złożył meldunek o zdaniu obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we
Wrocławiu insp. Andrzejowi Łuczyszynowi, a następnie podziękował wszystkim za wspólne lata
pracy: – Odchodząc ze służby,
nie przestaję być policjantem. To

R

E

K

L

A

M

moje powołanie i misja. Dziękuję wszystkim za współpracę oraz
wsparcie w wykonywaniu zadań
służbowych, a mojemu następcy
gratuluję i życzę wytrwałości oraz
samych sukcesów.
Podziękowania i wyrazy uznania za dotychczasową współpracę
wyraził także burmistrz Marek
Długozima: – Wraz ze zdaniem
obowiązków służbowych Komendanta Powiatowego Policji proszę
przyjąć podziękowania i wyrazy
szacunku za zaangażowanie, profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,

a także za godną uznania postawę
do działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Trzebnica. Jestem pełen podziwu dla
Pana pracy, która bez wątpienia
była służbą drugiemu człowiekowi. Dziękuję także za troskę o powstanie nowej siedziby Komendy
Policji w Trzebnicy. Wraz z podziękowaniem burmistrz życzył
odchodzącemu na emeryturę komendantowi wielu sukcesów i pomyślności w życiu osobistym.
Obowiązki nowego szefa Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy powierzono dotychczasowemu Zastępcy Komendanta mł.
insp. Adamowi Jędryszczakowi.
Nadkom. Sławomir Gajewski
rozpoczął służbę w Policji w 1991
roku. Od początku swojej kariery
zawodowej związany był z komendą w Trzebnicy. Rolę komendanta
Policji pełnił od 2016 roku.
[mc]

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p o d z ię kowa ł nad kom . S ł a -

womir owi G aj ews k ie mu z a ws p ó ł p racę, z aang a ż owanie
i d z ia ł alnoś ć na r ze c z b e z p ie c ze ńst wa mie s z k ańców G miny
Tr ze b nic a .

A

▶ N ad kom . S ł awomir G aj ews k i p o 27

l at ac h z ako ń c z y ł s ł u ż b ę w Po licj i
i o d s ze d ł na e m e r y t u r ę.

▶ W u ro c z ystośc i p oże g nania Kom e nd ant a Powiatowe go Po licj i uc ze st nic z y li p r ze d st awic ie l e je d noste k s am or z ądo w yc h , mu ndu r ow yc h na co d z ie ń ws p ó ł p racuj ąc yc h z Po licj ą , a t ak ż e p o licj anc i i p racow nic y kom e nd y w Tr ze b nic y.
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XX numer Brzasku
Promocja jubileuszowego, XX numeru „Brzasku”
odbyła się 8 lutego w sali kinowej Gminnego Centrum Kultury. Wykłady, projekcje, koncert fortepianowy, a także premiera tomiku wierszy trzebniczanki pani Ireny Prostak – to tylko wybrane
chwile z czwartkowego „Spotkania z książką”.
Spotkanie rozpoczął koncert
wybitnej pianistki Inny Stawniczuk. Następnie, w imieniu Burmistrza Gminy Trzebnica Marka
Długozimy przybyłych gości przywitała Ewa Miedzwiecka. Pierwszą
prelegentką tego dnia była pani
Barbara Kołodziejczyk, wiceprezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Trzebnickiej. Zaprezentowała najważniejsze treści jubileuszowego
wydania „Brzasku” i przypomniała ludzi, którzy w sposób szczególny przyczynili się w ostatnich
latach do rozwoju pisma. Na szczególną uwagę zasługują tu dr Jerzy
Bogdan Kos, współtwórca czasopi-

sma „Brzask”, który przez lata kład
szczególny nacisk na konieczność
zapisywania i dokumentowania
historii, a także śp. ks. prof. Antoni
Kiełbasa – nieoceniony autor tekstów dotyczących Trzebnicy, św.
Jadwigi, a także zgromadzenia salwatorianów.
W kolejnych częściach programu zgromadzona publiczność
wysłuchała prelekcji burmistrza
Marka Długozimy, który omówił najważniejsze kwestie związane z dekadą zmian i rozwoju,
a także zreferował swój artykuł
naukowy na temat duchowego patronatu św. Jadwigi Śląskiej nad

partnerstwem zawartym między
Trzebnicą a Kitzingen. Po tym
wystąpieniu ks. Emanuel Rus
SDS, przełożony wspólnoty salwatoriańskiej w Trzebnicy, a także
Ewelina Gładysz z Wydziału Promocji UM zaprezentowali wybrane wydarzenia z obchodów Roku
Jadwiżańskiego, który nawiązywał
do 750. rocznicy kanonizacji św.
Jadwigi Śląskiej. Następnie głos zabrał Jakub Szurkawski, naczelnik
Wydziału Promocji UM w Trzebnicy. W swojej prezentacji omówił
badania wizerunkowe Trzebnicy
przeprowadzone w czerwcu w 2017
roku. Pierwszą część spotkania zakończył wykład Witolda Wańka,
archeologa. W trakcie prelekcji
zaprezentował odkrycia archeologiczne prowadzone w Trzebnicy na
przestrzeni lat 2000-2006.
Druga część poświęcona była
tomikowi wierszy „Smak razowca”. Jego autorem jest debiutująca
poetka, trzebniczanka pani Irena

Prostak.
Podczas spotkania
kilka wybr a nych
ut worów, podejmujących
najważniejsze
motywy w twórczości pani Ireny,
omówił dr Sebastian
Węgrzynowski. Wiersze czytała sama autorka. Wśród bliskich pani
Ireny na sali kinowej obecny był brat,
a także mąż, który
tego dnia obchodził swoje urodziny. Autorka ze sceny
zadedykowała mężowi jeden
z wierszy „Zakochany diabeł”. Wyjątkowy prezent – tomik ze specjalną dedykacją, w podziękowaniu za
udzielenie wsparcia finansowego
na wydanie debiutanckiego tomi-

▶ D ru g a c zę ś ć sp ot k ania p oś wię cona był a de b iu t uj ącej p o e tce I re nie Prost ak i jej tomikowi

wie r s z y pt . „ Sm ak ra zowca”. O inte rp re t acje u t worów t r ze b nic z ank i p o ku s i ł s ię d r Se bast ian
Wę g r z y nows k i.

ku,
otrzymał również burmistrz Marek Długozima.

▶ Wice p re ze s Towar z yst wa M i ł oś ników Zie mi

Tr ze b nic k iej B arbara Ko ł o d z iej c z y k p r ze d st awi ł a najwa ż niejs ze t re śc i z awar te w no w y m ju b il e u s zow y m X X nu m e r ze B r z as ku .

Moje miasto

– Minęły już 73 lata od wydania pierwszego numeru „Brzasku”. Jego XX edycja jest wyjątkowa z kliku powodów.
Po pierwsze to wydanie jubileuszowe. Możemy być dumni, że „Brzask” jest częścią niezwykłej biblioteki książek,
które są wydawane dzięki wsparciu finansowemu Gminy Trzebnica. Ponadto jubileuszowy „Brzask” ukazał się
w 2017 roku, w czasie, kiedy kończyliśmy obchody Roku Jadwiżańskiego i kiedy świętowaliśmy dekadę zmian
i rozwoju Gminy Trzebnica. To kolejne powody do dumy, ale i radości. Ogromne się cieszę, że „Brzask”, zachowując swoją formułę, którą od lat jest niewątpliwe szacunek wobec historii, tradycji, troska o pamięć, otworzył się na
nowe i wprowadził tematy, które aktualnie są ważne dla trzebniczan.

Moje miasto…
Trzebnica…
Otoczona wzgórzami,
w kotlinie ukryta.
Tutaj nocą Las Bukowy
szumem swoim cię kołysze.
O pradziadach baśnie baje
i zaklina nocną ciszę.

[glad]

prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Trzebnickiej:

ne z de k ad ą z mian i r oz woju G miny Tr ze b nic a , a t ak ż e z re fe r owa ł ar t y ku ł
nau kow y na te m at duc howe go pat ronat u ś w. Jadwigi Śl ąs k iej nad par t ne rst we m mię d z y Tr ze b nic ą a K it z inge n .

nist k a I nna St aw nic z u k .

Marek Długozima, Burmistrz Gminy Trzebnica:

Zbigniew Lubicz-Miszewski

▶ W s woim w yst ąp ie niu b u rmist r z M are k D ł u goz im a om ówi ł k we st ie z wiąz a -

▶ O op rawę mu z yc z n ą w yd ar ze nia z ad ba ł a w y b it na p ia -

▶ N a „ Sp ot k anie z k s iąż k ą” p r z y by li z ap r os ze ni goś c ie.

– Wydanie książki to ważne wydarzenie – jak narodziny dziecka.
Dwudziesty numer to w pewnym
sensie dwudzieste dziecko TMZT.
Do tej pory nie mieliśmy takiej
publikacji, która pokazywałaby osiągnięcia i ważne inwestycje
ostatniej dekady. A do Trzebnicy
przyjeżdżają pielgrzymi, turyści,
goście z zagranicy, byli mieszkańcy i pytają o zmiany, jakie zaszły
w ostatnich latach. Nie mogą uwierzyć, że w tak krótkim czasie wydarzyło się tak wiele. Najnowszy
numer „Brzasku” odpowiada na te
pytania. Warto promować miasto
i Gminę Trzebnica przy pomocy

tego specjalnego wydania. W kontekście podsumowania ostatniej
dekady przypomniały mi się słowa burmistrza Marka Długozimy
wypowiedziane 10 lat temu, na
początku kadencji. Wychodziliśmy
razem z burmistrzem ze spotkania
u śp. Ks. Antoniego Kiełbasy i wtedy burmistrz powiedział: jestem
burmistrzem już 10 lat! Spojrzałem
na niego ze zdziwieniem. Przejęzyczyłem się – odpowiedział. Może to
była prekognicja? Są ludzie, którzy
planują na wiele lat do przodu. Mają
wizję i pomysły, które im bardziej
są fantastyczne i prawie niemożliwe
do realizacji, tym bardziej korcą,
by je zrealizować. Może wszystkie
głosy dezaprobaty i powątpiewania w sens planowanej inwestycji,
umacniają, dodają sił, by udowodnić, że niemożliwe jest możliwe!
Trzeba żelaznej dyscypliny, odporności i determinacji, by udowodnić,
że „można góry przenosić”. Znalazłem parę aforyzmów dotyczących
ludzi, którzy nie oglądając się na
innych, odważnie potrafią kreować
rzeczywistość i osiągają w końcu
sukcesy i uznanie tych, którzy powątpiewali w ich „mrzonki i rojenia” – zakończył prezes TMZT.

Zwyciężyć mogą tylko ci,
którzy wierzą,
że mogą zwyciężyć.
Najpewniejszym sposobem na
uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces.
Przeciwności losu powodują,
że jedni się załamują, a inni
walczą do zwycięstwa.
Jeśli nie jesteś gotowy, żeby
popełnić błąd, nigdy nie
zrobisz nic oryginalnego.
Zwyciężają ci, co najwięcej
mają odwagi dla siebie i od
siebie więcej żądają.
Sukces to drabina, po której
nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach. Nauczyłem
się, że sukces powinien być
mierzony nie tyle pozycją,
jaką się osiągnęło w życiu,
ile przeszkodami, jakie się
pokonało w dążeniu do
sukcesu.

Irena Prostak, trzebniczanka,
poetka. Pochodzi z Rozworów, maleńkiej wsi na Mazowszu. W jednym z wierszy
pt. „Moje Rozwory” autorka
pyta: „Kto słyszał o Rozworach, maleńkiej wsi na Mazowszu?”. Wiersze pani Ireny
to opowieść o pamięci, o tym,
co udało się ocalić ze wspomnień „o kraju lat dziecinnych”, ale również o tym, co
dzisiaj, co teraz, a szczególnie
o Trzebnicy i o ludziach, których losy zostały związane
z naszym miastem. Przyjechała do Trzebnicy 30 sierpnia 1965 roku w wieku 19 lat.
Podjęła pracę w Sanatorium
Rehabilitacyjno-Ortopedycznym. Pracowała tam przez 35
lat. Trzebnica stała się jej drugim domem. Tomik wierszy
„Smak razowca” wzbogacił
niezwykłą bibliotekę książek,
których wydanie było możliwe dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez
Gminę Trzebnica.

,,Na zielonym wzgórzu,
gdzie kapliczka biała,
ponoć przed wiekami
księżna śląska poczywała…”
Wnet platany z Kilińskiego
podchwyciły braci mowę.
Dołączyły się do chóru,
opowieści snując nowe.
O Ginterze, co w ich cieniu
w oficerkach z wojskiem szedł,
i o Wasi, tym z harmoszką,
co na bruku martwy legł.
I o Antku, co za Bugiem
pozostawił serce swe.
I o Mani, co do Lwowa
każdej nocy wracać chce.
I o Staśku, co opuścił
podkielecką swoją wieś.
O Franusi, co śpiewała
o Polesiu rzewną pieśń.
Tak sobie gwarzyły
stare, mądre drzewa.
Wiedziały: Ginter je sadził,
a Tońku podlewa.
Moje miasto…
Trzebnica…
Trudna jej historia
i święta ulica.
Irena Prostak

▶ O w yd ar ze niac h z wi ąz anyc h z Ro k ie m Jadwi ż ań - ▶ N aczelnik Wydziału Pro - ▶ Archeolog Witold Wań s k im op ow ie d z ie li k s . E m anue l Ru s SDS ora z Ewe li na G ł ad ys z z W yd z ia ł u Pr om o cj i UM .

mocji Jakub Szurkawski
zaprezentował w yniki
ostatnich badań wize runkow ych Trzebnicy.

ka w swoim w ykładzie
skupi ł się na odk r yciach archeologic znych
w Trzebnic y, jak ie miał y miejsce na prze strzeni lat 2000 -2006.

▶ N a z dj ę c iu I re na Pr ost ak z m ę ż e m i b rate m , b u rmist r z M are k D ł u goz im a
ora z p re ze s SUT W „Te c z a” I re na K ahalik .

▶ Po s p ot k aniu k a ż d y z gośc i ot r z y m a ł nowe w yd anie „ B r z as ku ”.
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Zakochana Trzebnica

– Jak pisał Jan Jakub Rousseau: „Tylko miłość potrafi zatrzymać czas”. Wierzę, że i tu, na naszych
ławeczkach dla wielu zakochanych, również
zatrzyma się czas – mówił podczas uroczystego otwarcia Alei Zakochanych burmistrz Marek
Długozima. W piątek 16 lutego oprócz otwarcia
alei odsłonięto także rzeźbę, która znajduje się
w pobliżu Mostka Miłości.
Aleja Zakochanych wraz z Mostkiem Miłości, do którego zakochane pary na znak niezłomnego
uczucia mogą przypinać kłódki, to
wspólny pomysł burmistrza Marka
Długozimy i prezesa Towarzystwa
Miłośników Ziemi Trzebnickiej
Zbigniewa Lubicz-Miszewskiego.
Wspomniana ścieżka znajduje się
w Parku Solidarności i prowadzi
dawnym nasypem kolei wąskotorowej. Wraz z remontem zyskała nie
tylko nowy wygląd, ale też nazwę.
Przybyłych na otwarcie Alei
Zakochanych przywitał burmistrz
Marek Długozima: – Szanowni
Państwo, za nami Święto Zakochanych – walentynki. Mało kto wie,
że zanim do Polski dotarł zwyczaj
świętowania walentynek w wersji
popkulturowej, to w Polsce od dawna żarliwie modlono się do świętego Walentego. Ogromnie się cieszę, że w Trzebnicy otwieram dziś
miejsce, gdzie wszyscy zakochani
będą mogli wyznać sobie miłość
i spędzić wiele wspaniałych chwil
w miłych okolicznościach przyrody. Bo choć mamy teraz luty i jeszcze piękno tego miejsca nie jest do

końca odkryte, jestem przekonany,
że wraz z nadejściem wiosny będzie to jedno z ulubionych miejsc
spacerowych trzebniczan. Gospodarz miasta podkreślił, że Aleja
Zakochanych powstała z myślą
nie tylko o ludziach młodych, ale
o wszystkich, którzy bez względu
na wiek, chcą wyznać sobie miłość
lub chcą pielęgnować uczucie, które
łączy ich od wielu lat. – W sposób
symboliczny takie wyznanie miłości będzie można przypieczętować
zawieszeniem kłódek. Być może po
latach odnajdą je nasze dzieci, wnuki – dodał.
Następnie głos zabrał współautor
książki „Koty Trzebnickich Wzgórz”
dr Paweł Orzechowski. Trzebniczanin opowiedział historię jednego
z kotów – Nastroszka, zamieszkującego Park Solidarności.
Chwilę później nastąpił uroczysty moment osłonięcia Rzeźby
Zakochanych. Wspólnie dokonali
tego: burmistrz Marek Długozima,
prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Trzebnickiej Zbigniew Lubicz-Miszewski, jubilaci odznaczeni
medalami „Za Długoletnie Pożycie

▶ O d l ewej: p re ze s TMZ T Zb ig niew Lu b ic z- M is zews k i , Pawe ł
▶ D ru g a c z ę ś ć u r o c z ystoś c i o d by ł a s ię na M ost ku M i ł oś c i , na k tór y m z ako c hani m o g ą z awie s z ać k ł ó d k i.

Ru t kows k i , w y konawc a r ze ź by i innyc h p omników na te re nie Tr ze b nic y, b u rmist r z M are k D ł u goz im a i nac ze lnik W yd z ia ł u Pr om o cj i Jaku b Sz u rk aws k i.

Aleja Zakochanych
▶ Uro c z yste go os ł onię c ia R ze ź by Z ako c hanyc h do konali: b u rmist r z M are k D ł u goz im a , p re ze s Towar z yst wa M i ł oś ników Zie mi Tr ze b nic k iej Zb ig niew Lu b ic z- M is zews k i , ju b il ac i o d z nac ze ni m e d al ami „ Z a D ł u go l e t nie Poż yc ie M a ł ż e ńs k ie ” państ wo J u lianna i Au gu st y n
Ws zo ł kowie ora z N at alia Fab is zews k a i J ę d r zej O r ze c hows k i.

Małżeńskie” państwo Julianna i Augustyn Wszołek oraz Natalia Fabiszewska i Jędrzej Orzechowski.
Tuż po tym prezes TMZT Zbigniew Lubicz-Miszewski odczytał
specjalnie przygotowany na tę okazję wiersz. Była to krótka opowieść
o spotkaniu dwóch kotków: mruczka Zdrojka i kotki Gai, których
właśnie w tym miejscu połączyła
szalona miłość. Również trzebnicka poetka i autorka bajek Danuta
Kamińska zaprezentowała jeden ze
swoich utworów pt. „Amore Amo-

re”.
Zwieńczeniem uroczystości było
przypięcie kłódek do Mostka Miłości. Jedną z nich osobiście zapiął burmistrz Marek Długozima,
tym samym deklarując ogromne
uczucie do swojej żony Elżbiety
i oddanie dla Gminy Trzebnica i jej
mieszkańców.
Jednak tego dnia to nie był koniec walentynkowych atrakcji.
O godz. 18.30 w artKawiarni odbył się wyjątkowy spektakl słowno-muzyczny pt. „Zakochani są

wśród nas...”, podczas którego wystąpiła utalentowana trzebniczanka
Marta Lenart. Młoda artystka przy
akompaniamencie Bartosza Świtalskiego zaśpiewała znane piosenki
o miłości. Część muzyczną uzupełniła twórczość Danuty Kamińskiej
oraz utwory przygotowane przez
uczniów Powiatowego Zespołu
Szkół nr 1 w Trzebnicy. Nastrojowa
muzyka, blask świec, wszystko to
sprawiło, że wieczór upłynął w wyjątkowej romantycznej atmosferze.
[mc]

▶ K ł ó d k i z s y m b o lic z ny m w y z nanie m mi ł oś c i p r z y p ię li: b u r-

mist r z M are k D ł u goz im a , państ wo Ws zo ł kowie ora z para
N at alia Fab is zews k a i J ę d r zej O r ze c hows k i.

▶ Wra z z nadej ś c ie m wios ny Al ej a Z ako c hanyc h

b ę d z ie j e d ny m z u lu b ionyc h miej sc s pace r o w yc h t r ze b nic z an .

W noc majową na ulicy 1 Maja
spotkała mruczka Zdrojka powabna Gaja
połączyła ich miłość szalona
i noc upojna zielona
księżyc w pełni we fraku
z bukietem chabrów i maków
ceremonię z maestrią odprawił
i srebrną laseczką
ich miłość pobłogosławił
i młoda para w scenerii hiacyntowej nocy
z trenem świetlików w srebrnej karocy
mknie przez mgławice i Mleczne Drogi
Pegaz galopuje że aż gubi nogi!
Tylko raz w roku, gdy króluje MAJ
MIŁOŚĆ łączy Trzebnicę Zdrój
z Trzebnicą Gaj!
Tylko tu, gdy zakochani łączą się w pary,
zdarzają się takie cuda dziwy i czary!
Zbigniew Lubicz-Miszewski

▶ Te go s am e go d nia , z o k a zj i wal e nt y ne k , w t r ze b nic k iej

ar t K awiarni o d by ł s ię w yj ąt kow y konce r t p t . „ Z ako c hani
s ą wś r ó d nas ”.

▶ Ko n c e r t b y ł p r z e p l a t a n y u t w o r a m i D a n u t y
Kamińskiej.

▶ Ws z yst k ic h p r z y by ł yc h na ot warc ie Al e i Z ako c hanyc h w Parku S o li - ▶ Pre ze s TMZ T Zb ig niew Lu b ic z- M i - ▶ Historię kota Nastrosz- ▶ Utwór „Amore
d arnośc i p r z y wit a ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a , k tór y op owie d z ia ł
o rewit ali z acj i ś c ie ż k i d aw ny m nas y p e m ko l e i wąs kotor owej i jej no wej na z wie.

s zews k i p r ze c z y t a ł wie r s z p r z ygo towany s p e cj alnie z o k a zj i ot warc ia
al e i.

ka, zamieszkującego
Park Solidarności przypomniał dr Paweł Orzechowski, współautor
książki pt. „Koty Trzebnickich Wzgórz”.

Amore” zaprezentowała trzebnicka
poetka Danuta
Kamińska.

▶ Pami ąt kowe z dj ę c ie
uc ze st ników ot warc ia al e i na M ost ku
M i ł oś c i.

▶ Wie r s ze o mi ł oś c i p r ze c z y t ali t ak ż e uc z niowie z Powiatowe go Ze sp o ł u
Sz kó ł nr 1 w Tr ze b nic y : Łu k as z S al e c k i ora z I g a Roj ews k a .

▶ Piose nk i o mi ł oś c i z aś p iewa ł a t r ze b nic z ank a M ar t a Le nar t . Akompanio wa ł j ej B ar tos z Świt als k i.
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Stypendium Burmistrza

Stypendia przyznane!
20 lutego w Gminnym Centrum Kultury z rąk
Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy
stypendia odebrało kolejnych 15 uczniów. Tym samym zasilili Oni szeregi tych, których liczne osiągnięcia zarówno szkolne, jak i pozaszkolne, zostały docenione.
Od 12 lat dzięki zainicjowanemu przez burmistrza Marka
Długozimę programowi stypendialnemu już ponad 150 uczniów,
których liczne osiągnięcia są godne naśladowania, skorzystało z pomocy finansowej. Miło nam poinformować, że w bieżącym roku
szkolnym przyznano 7 stypendiów
im. Jana Pawła II i 8 stypendiów
Burmistrza Gminy Trzebnica.
– „Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje
Westerplatte. Jakiś wymiar zadań,
które musi podjąć i wypełnić. Jakąś

słuszną sprawę, o którą nie można
nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się
uchylić. Nie można zdezerterować”. Te słowa Jan Paweł II wypowiedział na spotkaniu z młodzieżą
w Gdańsku, w 1987 roku. Trudno
w to uwierzyć, ale wydarzyło się to
ponad 30 lat temu. Jednak zadanie,
które wówczas wygłaszał papież
jest nadal aktualne – powiedział
burmistrz Marek Długozima,
zwracając się do stypendystów. –
– Każdy z nas musi odnaleźć swoje prywatne Westerplatte. Ja jako

burmistrz odnalazłem je w pracy na rzecz mieszkańców Gminy
Trzebnica. I tę moją pracę każdego
dnia staram się rozumieć i wypełniać jako służbę drugiemu człowiekowi. Kiedy 12 lat temu myślałem,
co mogę zrobić dla młodych ludzi
– uczniów z terenu gminy, podjąłem wówczas decyzję, by ustanowić oba stypendia. Zależało mi, by
nie tylko nagrodzić Wasze dotychczasowe wybitne osiągnięcia, ale
by dodać Wam skrzydeł do dalszego rozwoju! I przez kolejne lata
obserwowałem, jak wielu Waszych
kolegów frunie na tych skrzydłach
w świat i ubogaca go swoimi talentami i zdolnościami (mamy wielu
uzdolnionych trzebniczan, którzy
pięknie malują, śpiewają, tańczą,
są naukowcami, osiągają wysokie
lokaty sportowe). Ogromnie się
cieszę, że dziś dołączycie do grona
ponad 150 stypendystów. Niech to
dzisiejsze wyróżnienie doda Wam
właśnie skrzydeł, abyście odkry-

Gminy Trzebnica otrzymali:

Dominika
Wiraszka
wali kolejne talenty i abyście uczynili ten świat lepszym i piękniejszym. Dziękuję również Waszym
rodzicom i wychowawcom za to,
że są przy Was, pomagają i towarzyszą zarówno wtedy, gdy się potykacie, jak i wtedy, gdy odnosicie
sukcesy – zakończył.
– Bardzo się cieszę z tego stypendium. Muszę przyznać, że nie
było łatwo je zdobyć – mówił Franciszek Misterka ze Szkoły Podstawowej w Masłowie – tegoroczny
stypendysta Burmistrza Gminy
Trzebnica.
– Wierzę, że stypendium pomoże rozwijać moje pasje i zainteresowania. Prawdopodobnie przeznaczę je na dodatkowe lekcje jazdy
konnej i doskonalenie nauki języka
angielskiego – dodaje Maria Gaweł
ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Galę swym występem uświetnił
chór ze Szkoły Podstawowej nr 3.
[em]

z Gimnazjum
w Ujeźdźcu Wlk.

Franciszek
Misterka
ze Szkoły
Podstawowej
w Masłowie

Hanna
Kowalik
ze Szkoły
Podstawowej
w Ujeźdźcu Wlk.

Karolina
Ankier
ze Szkoły
Podstawowej
w Boleścinie

Maria
Gaweł
ze Szkoły
Podstawowej
nr 1

Patrycja
Budzyń
ze Szkoły
Podstawowej
nr 3

Tomasz
Majewski
ze Szkoły
Podstawowej
w Kuźniczysku

Wśród stypendystów im.
Jana Pawła II znaleźli się:

Aleksandra
Pałka
ze Szkoły
Podstawowej
w Masłowie

Justyna
Sokołowska
ze Szkoły
Podstawowej
w Boleścinie

Michalina
Gawron
ze Szkoły
Podstawowej
nr 3

Magdalena
Klimek

▶ L au re ac i st y p e ndiów Jana Paw ł a I I .

ze Szkoły
Podstawowej
w Ujeźdźcu Wlk.

Nikola
Kręgulewska
ze Szkoły
Podstawowej
w Kuźniczysku

Patrycja

Ośmiałowska
z Gimnazjum
w Ujeźdźcu Wlk.

Jagoda
Jaszczyk
ze Szkoły
Podstawowej
nr 2

▶ – Zależa ło mi, by nie t ylko nagrodzić ▶ G al ę u ś wie t ni ł w ystę p c hóru Sz ko ł y Po d st awowej nr 3 w Tr ze b nic y.
Wasze dot ychc zasowe osiągnięcia, ale
by dodać Wam sk rz yde ł do dalszego
roz woju – t ymi s łowami burmistrz z wró ci ł się do tegoroc znych st ypendystów.
R

E

K

L

A

M

A

R

E

K

L

A

M

A

Zuzanna
Marciniak
ze Szkoły
Podstawowej
nr 2

▶ P a m i ą t k o w e z d j ę c i e s t y p e n d y s t ó w B u r m i s t r z a G m i n y Tr z e b n i c a w r a z r o d z i c a m i i b u r m i s t r z e m M a r k i e m D ł u g o z i m ą .

IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE

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

▶ Kolejnych 15 uc zniów do łąc z yło do grona 150 st ypendystów. W t ym w yjątkow ym dniu towarz ysz yli im rodzice, nauc z yciele oraz koledz y ze szkolnych ławek .

23.02.2018

tel. 71 387 02 01
www.zajazdpodlwem.pl

od 1995 roku
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA
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Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Trzebnicy uchwały nr XXXV/406/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica
w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3- go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen.L.
Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego- Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1, 55 - 100 Trzebnica, w terminie do dnia 09.03.2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

R

E

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 dotyczące 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 19.03.2018 r.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica
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Jedynka
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podsumowanie

1 września 2017 roku rozpoczęła swą działalność Szkoła Podstawowa nr 1
w Trzebnicy z oddziałami wygasającego Gimnazjum. Naukę w nowo powstałej
szkole podjęło 461 dzieci i młodzieży z Gminy Trzebnica. Uroczystego otwarcia
placówki dokonali wspólnie: Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy Elżbieta Nowak. Otwarcie miało miejsce 13 października 2017 roku i towarzyszyła mu ceremonia pasowania pierwszoklasistów na uczniów tej szkoły.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Weso łej, 3- go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskie go, gen. S. Roweckiego- Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej.

R

Trzebnicka
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Oddanie do użytku budynku
przy ul. św. Jadwigi poprzedziły prace remontowo-adaptacyjne, które
rozpoczęły się w okresie wakacyjnym, a zakończyły 12 października
2017 r. Prace objęły termomodernizację obiektu, gruntowny remont
i adaptację łącznika dla potrzeb
nauczania początkowego, budowę
boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i parkingu. Inwestycja obejmowała również wydatki poniesione
w związku z kompleksowym wyposażeniem placówki w sprzęt szkolny,
pomoce dydaktyczne, audiowizualne i księgozbiór do biblioteki.
W związku z prowadzonym remontem przez pierwsze sześć tygodni roku szkolnego najmłodsi
uczniowie pobierali naukę w Gminnym Centrum Kultury i Sportu, zaś
uczniowie klas 4-7, a także gimnazjaliści w głównym gmachu szkoły.
Powołanie do życia kolejnej w mieście szkoły podstawowej było efektem zmian w systemie edukacji
i związanych z tym oczekiwań
społecznych. Przeobrażeniom tym
towarzyszył sceptycyzm wobec planów ministerstwa, obaw środowiska
nauczycielskiego o redukcję etatów
i chaos w szkołach w związku z szybkim tempem przeprowadzanych
zmian. Wątpliwości rodziców budził
również fakt zgodnej koegzystencji

najmłodszych z młodzieżą wygasającego gimnazjum.
– Podchodziłam z rezerwą do
reformy szkolnictwa, lecz muszę
przyznać, że nie taki diabeł straszny, jak go malowano – mówi pani
Ania, mama ucznia Szkoły Podstawowej nr 1. – Wyolbrzymiliśmy problem, co prawdopodobnie
było podyktowane strachem przed
zmianą. Po pół roku mogę powiedzieć, że moje dziecko więcej zyskało niż straciło – dodaje.
Podsumowanie pierwszego półrocza działalności szkoły pokazuje,
jak pomyślna dla niej okazała się
rzeczywistość, tak inna od rozmaitych złych prognoz. Szkoła zyskała
nowy blask, kadra nauczycielska na
zwiększeniu wymiaru zatrudnienia
w związku ze znaczącym wzrostem
liczby dzieci, zaś one szybko zaakceptowały nową szkolną rzeczywistość, aklimatyzując się w nowych
warunkach, wśród młodzieży.
Należy docenić również rolę rodziców w budowaniu dobrego klimatu
szkoły, wsparcie w organizacji wielu
imprez szkolnych i wyrozumiałość
dla wszelkich niedociągnięć organizacyjnych w pierwszych tygodniach
działalności nowo powstałej szkoły.
Powyższe pozwala potwierdzić
słuszność decyzji podjętych przez
burmistrza Marka Długozimę

w kwestii przekształcenia Gimnazjum nr 1 w Szkołę Podstawową nr
1, będących wynikiem dialogu społecznego i docenić osobiste zaangażowanie.
– Po kilku miesiącach od otwarcia Jedynki, która na powrót stała
się Szkołą Podstawową nr 1, widzimy, jak wiele zyskali jej uczniowie.
Dzięki prowadzonym konsultacjom
z rodzicami i panią dyrektor otrzymałem cenne uwagi, te zaś pomogły
przystosować budynek do nowej reformy edukacji, której tak wielu się
obawiało. Remont wraz z modernizacją wyniósł blisko 5 mln złotych –
podkreśla burmistrz. – Dziś mamy
wspaniałą, bezpieczną i nowoczesną szkołę z atrakcyjnym programem nauczania, nowymi zajęciami, również pozalekcyjnymi oraz
wykwalifikowanym
personelem.
Pomyślność tych przeobrażeń należy również zawdzięczać sprawnemu
i skutecznemu zarządzaniu szkołą
przez dyrektor Elżbietę Nowak, wychodzącemu naprzeciw potrzebom
i oczekiwaniom lokalnej społeczności, z zachowaniem jej tradycji
i łączności ze środowiskiem, mającemu swoje odzwierciedlenie w stale
rosnącym zainteresowaniu ofertą
edukacyjną szkoły – zakończył.
[mw]

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a ora z d y re k tor E l ż b ie t a N owak
p r ze d wej ś c ie m do b u d y nku s z ko ł y.

▶ Po re m onc ie i m o de rni z acj i d z ie c i z ys k a ł y m . in . nowo c ze sne b ois ko wie l o fu nkc yj ne.

▶ N au kę w nowo p owst a ł ej Sz ko l e Po d st awowej nr 1 r oz p o c z ę ł o 4 61 uc z niów.

▶ W y re m ontowane k l as y zost a ł y w y p os a żone w nowe m e b l e i p om o ce d y-

▶ Pr ze d s z ko ł ą p owst a ł t ak ż e at rakc yj ny p l ac z abaw.

▶ D u ż y m z ainte re sowanie m c ie s z y s ię r ów nie ż s i ł ow nia p l e ne r owa .

d ak t yc z ne.
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Vi Cross Trzebnicki

▶ Z awo d nic y mie li do p o konania p rawie 10 k il om e t r ów.

▶ N a uc ze st ników c ze k a ł a w y m ag aj ąc a i m o c no u r oz m aicona t ras a .

▶ Syg na ł do st ar t u uc ze st nikom
V I Cr ossu Tr ze b nic k ie go d a ł
b u rmist r z M are k D ł u goz im a .

Piękna słoneczna pogoda przywitała blisko pięciuset biegaczy na Trzebnickich Stawach. To właśnie uzdrowiskowe tereny Trzebnicy i Lasu Bukowego, już po raz szósty stały się areną zmagań podczas biegu o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica. – Był to idealny start sezonu – podkreślali uczestnicy imprezy zorganizowanej przez Gminę Trzebnica i stowarzyszenie Pro-Run Wrocław.
– Na starcie widzę wiele znajomych twarzy, ludzi którzy po
raz kolejny postanowili zmierzyć
się z tą wymagającą trasą. W tym
tygodniu świętowaliśmy walentynki, a dzisiaj Wy dajecie wyraz
swojej miłości do biegania. Mam
nadzieję, że będzie to uczucie odwzajemnione i wielu z Was pobije
swoje rekordy! Życzę powodzenia!
– przywitał biegaczy burmistrz
Marek Długozima, który punktualnie o godzinie 11.00 dał sygnał
do startu. Zawodnicy ruszyli na
pełną wyzwań, ponad 3-kilometrową malowniczą i wymagającą
trasę, którą musieli pokonać trzykrotnie.
– Liczne podbiegi, szuter i leśne
ścieżki dają w kość, ale czy można
gdzieś lepiej rozpocząć sezon biegowy niż tu? – pyta retorycznie
pan Jan, a pan Mateusz dodaje: –
Jestem po kontuzji. Forma nie jest
idealna, ale mam wielki sentyment
do tego miejsca. Często przyjeżdżałem do Trzebnicy z rodzicami

na spacery, jest tu pięknie, lubię tu
biegać.
Zwyciężczynią wśród kobiet
została polska olimpijka z Pekinu
Sylwia Ejdys-Tomaszewska (czas
00:42:15), która na co dzień trenuje
w Śląsku Wrocław. – Bardzo fajny
bieg w przyjemnej pogodzie, górki
w Lesie Bukowym dają w kość, ale
też dobrze przygotowują do kolejnych wyzwań. Jak na początek
sezonu, udało się wykręcić fajny
czas. Jestem zadowolona!
Wśród mężczyzn najszybszy
okazał się Tomasz Kozłowicz z czasem 00:39:10. Trzecie miejsce zajął
trzebniczanin Jakub Dmuch, który
wygrał klasyfikacje na najlepszego zawodnika Gminy Trzebnica
(czas 00:40:18). Drugi na mecie
był Karol Komorowski (00:42:08),
a trzeci Szymon Celmer (00:42:45).
Najlepszą trzebniczanką okazała
się Katarzyna Chryczyk (00:42:43),
druga była Anna Czerw (00:51:10),
a trzecia Ewa Boćko (00:54:46).
Swojego zadowolenia z organiza-

cji 6. edycji Crossu nie krył również Jacek Jackowiak prezes Stowarzyszenia Pro-Run Wrocław:
– Współpraca z tak profesjonalnym partnerem jak burmistrz Marek Długozima to sama przyjemność. Po raz kolejny organizujemy
wspólnie Trzebnicki Cross, a drugi rok z rzędu mieliśmy również
przyjemność współorganizować
Uliczny Bieg Sylwestrowy. Zadowolenie biegaczy oraz pozytywne
opinie środowiska biegowego, tylko potwierdzają, że wspólnie wykonujemy bardzo dobrą pracę.
Warto dodać, że Las Bukowy
i tereny Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ w roku
ubiegłym gościły jedną z dyscyplin The World Games 2017 Wrocław – bieg na orientację. Zarówno
w opinii władz światowych, jak
i krajowych tej dyscypliny – bieg
w Trzebnicy był przygotowany
perfekcyjnie, a różnorodność terenu i trasy sprawiły, że był najbardziej widowiskowym spośród

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a osob iśc ie w r ę c z a ł m e d al e i s k ł ad a ł g rat u l acj e z awo d nikom , k tór z y u ko ń c z y li b ie g .

b u rmist r z G miny M ie r os zów M arc in R ac z y ń s k i w ra z z żoną Dag m arą.

▶ Zw yc ię zc ą w k ate gorii G mina
Tr ze b nica zost a ł Jaku b D muc h .

▶ Trad yc yj nie are n ą d l a b ie gu by ł L as Bu kow y ora z te re ny
z d r oj owe wo kó ł St awów Tr ze b nic k ic h .

innych konkurencji biegowych. To
tylko pokazuje, jak wielki potencjał sportowy i organizacyjny po-

siada Gmina Trzebnica. Na kolejny
Cross zapraszamy już za rok
[sh]

▶ N aj l e ps ze mie s z k ank i G miny Tr ze b nic a: K at a r z y na Chr yc z y k , Anna C ze r w ora z Ewa Bu ć ko.

▶ Pr ze d st ar te m nie m o g ł o z ab rak nąć wsp ó lnej rozg r zewk i.

▶ W Tr ze b nic k im Cor ss ie w z ię li u d z ia ł t ak że

▶ O d l ewej: p re ze s Pr o - Ru n Wr o c ł aw Jace k Jac kowiak , p r o f. Alicj a Chy b ic k a
ora z b u rmist r z M are k D ł u goz im a .

▶ Po g ł ów ny m b ie gu na linii st ar t u st an ę ł y d z ie c i.

▶ N ajs z y b c iej b ie g u końc z ył Tom as z Koz ł owic z .

D ru g i by ł Pawe ł Pe l e c . Tr ze c ie miej sce z aj ą ł
t r ze b nic z anin Jaku b D muc h .

▶ N ajs z y bs ze sp oś ró d kob ie t .

▶ Sp or tow y m e m o cjom j ak z aws ze towar z ys z ył a ro d z inna at m os fe ra .
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Nikt nie spanikował

ich życie będzie zupełnie inne. Dla
wielu widzów „Atak paniki” jest
przejmujący i taki też miał być jego
wydźwięk. Uważam, że film jak najbardziej skłania do refleksji – tak po
seansie mówił Grzegorz Damięcki,
odtwórca roli pana młodego.
W trakcie dyskusji był też czas na
zadawanie pytań, na które aktor
chętnie odpowiadał. Podzielił się
również informacją o tym, w jaki
sposób przygotowuje się do roli
oraz jak to jest grać tego „złego”.
– Granie czarnych charakterów
sprawia mi ogromną przyjemność.
Wcielenie się w postać, którą nigdy w życiu nie chciałoby się być
pozwala oczyść się z negatywnych
emocji – zaznaczył.
Jak się okazało Grzegorz Damięcki kocha płyty winylowe. Ma
już na swoim koncie sporą kolekcję – jakieś siedem tysięcy egzemplarzy, ale jego marzeniem jest dobić do 10 000! Kolejne szesnaście
winyli trafiło do niego ze zbiorów
Gminnego Centrum Kultury. Płyty
były podziękowaniem burmistrza
Marka Długozimy, za to, że aktor
przyjął zaproszenie i spotkał się
z mieszkańcami.
– W Trzebnicy jestem po raz
pierwszy. Przed spotkaniem z państwem pozwoliłem sobie zwiedzić
autem miasto i muszę przyznać,
że jest naprawdę bardzo ładne. Zamierzam wrócić tutaj latem – po-

25

Niech żyje bal
To, że wiek nie ma znaczenia, gdy chodzi o dobrą
zabawę wciąż udowadniają podopieczni Dziennego Domu Pobytu Osób Starszych Senior Wigor w Trzebnicy. Ostatni dzień karnawału nasi
seniorzy spędzili na wspólnych tańcach przy
muzyce na żywo.

Poniedziałkowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego było prawdziwą ucztą dla kinomanów i z pewnością przejdzie do historii. Tego
dnia oprócz projekcji polskiej produkcji „Atak
paniki” widzowie mieli okazję poznać aktora
– Grzegorza Damięckiego, który przyjechał do
Trzebnicy na specjalne zaproszenie burmistrza.
– Jestem bardzo mile zaskoczony dzisiejszą frekwencją. Po
raz pierwszy od momentu, kiedy
reaktywowałem trzebnicki DKF,
a było to dwa lata temu, sala kinowa zapełniła się prawie po brzegi
– mówił przed seansem burmistrz
Marek Długozima. – Myślę, że nie
tylko film przyciągnął tylu widzów,
ale też możliwość spotkania Grzegorza Damięckiego – największego
objawienia aktorskiego ostatnich
miesięcy. Cieszę się, że aktor pochodzący ze słynnego klanu Damięckich przyjął moje zaproszenie
i dzisiaj opowie nam o swojej miłości do aktorstwa, pasjach i planach
na przyszłość – dodał.
Grzegorza Damięckiego widzowie mogą kojarzyć z ról w „Bodo”,
„Pakcie”, „Watasze”, „Liście Schindlera” czy „Belfrze”. Rola w tym
ostatnim okazała się dla niego
przełomowa. To właśnie wcielenie
się w postać Grzegorza Molendy, wyrachowanego biznesmena,
przyniosło mu największy rozgłos.
W ostatnim czasie do kin weszły
także dwie głośne premiery z jego
udziałem: komedia romantyczna
„Podatek od miłości” oraz „Atak
paniki”, który był głównym tematem dyskusji w ramach DKF.
– To wielowątkowa opowieść,
w której losy bohaterów, zwyczajnych ludzi, radykalnie zaczynają
się zmieniać i zazębiać. Od tej pory

23.02.2018

▶ Grzegorza Damięckiego oraz przybył ych na sp ot k anie D ys ku s yj ne go K lu b u Film owe go p r z ywit a ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a . N a z dj ę c iu t ak ż e d y re k tor GCK B arbara Sm aś .

wiedział aktor. – Dziękuję panu
burmistrzowi za zaproszenie i płyty winylowe, które wzbogacą moją
kolekcję. Cieszę się, że w Trzebnicy
są miłośnicy sztuki filmowej – zakończył.
Spotkanie z aktorem komentowano jeszcze długo po spotkaniu.
– Jestem pod ogromnym wrażeniem osoby pana Damięckiego. Od
aktora bije skromność i wrażliwość,
które nie często spotyka się w świecie filmowym. Nie przechwala się
tylko szczerze mówi o swojej karierze. Nie wiem, jak do tej pory udało
mu się uniknąć szumu medialnego.
Wierzę, że jeszcze nie raz nas zaskoczy na dużym ekranie – mówiła
pani Małgorzata.
[mc]

▶ Spotkanie z aktorem cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Sala kinowa była prawie pełna.

– Bal karnawałowy był po prostu wspaniały. Specjalnie z tej okazji seniorzy własnoręcznie przygotowali maski karnawałowe oraz
udekorowali salę – mówi Agnieszka Kuczmarz, terapeutka w Senior
Wigor. – Oczywiście nie byłoby
dobrej zabawy, gdyby nie odpowiednia oprawa muzyczna, o którą
zadbało trzech panów z Trzebnickiej Orkiestry Dętej, za co im bardzo dziękujemy. Już pierwszy kawałek porwał wszystkich do tańca.
Nie zabrakło także wspólnych zabaw takich jak: „Mam chusteczkę
haftowaną” czy „Taniec na gazecie”. Był też słodki poczęstunek –
dodaje.
Radości nie kryła także Wanda
Korzeniowska, jedna z podopiecznych Domu Seniora. – To był niezwykły dzień. Wszyscy bawiliśmy
się doskonale. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym pięknym wydarzeniu. Śmiech, taniec
i wspólna zabawa to samo zdrowie, a tego podczas naszego balu
nie brakowało. Mam nadzieję, że

w przyszłym roku to powtórzymy.
Pani Wanda podkreśliła także, jak
bardzo uwielbia spędzać czas w Senior Wigor. – To miejsce jest idealne. Mamy wspaniałych opiekunów, którzy o nas dbają. Jesteśmy
jak jedna wielka rodzina. Tutaj
czuję się młoda i pełna wigoru –
dodaje z uśmiechem.
Na balu u seniorów obecna była
również dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy Iwona
Grobelna: – Od razu widać, że
seniorzy dobrze czują się w domu
Senior Wigor. Za każdym razem,
kiedy tu przychodzę jestem po
wrażeniem, jak bardzo są ze sobą
zżyci i jak świetnie się dogadują. Dzisiejszy bal karnawałowy
jest tego najlepszym przykładem.
Uważam, że decyzja burmistrza
Marka Długozimy o utworzeniu
Domu Seniora była jak najbardziej
trafiona. Wiem, też jak bardzo
sami seniorzy cenią sobie to miejsce i są wdzięczni za to, że mogą tu
być i na nowo cieszyć się życiem.
[mc]

▶ Po dc z as balu k arnawa ł owe go se nior ów nie z ab rak ł o ws p ó lnyc h t ań ców i z abaw.

▶ Pami ąt kowe z dj ę c ie p o dop ie c z nyc h S e nior Wigor w ra z z op ie ku nami i d y re k tor O PS Iwoną
G rob e lną.
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▶ Bu rmist r z p o d z ię kowa ł ak tor owi z a p r z y byc ie , w r ę c z aj ąc
s ł oik mio du ora z s ze snaśc ie p ł y t winy l ow yc h .

▶ G r ze gor z Damię c k i c hę tnie o d p owiad a ł na py t a nia p u b lic z noś c i.
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Jubileusz Stefana Jurkowskiego

Przedwojenna Trzebnica i okolica
Szpitale przedwojennej Trzebnicy
Mam wrażenie, że ciągle zbyt wielu
mieszkańców naszego miasta zbyt
mało wie, jak dużo Trzebnica zawdzięcza Zgromadzeniu Sióstr Boromeuszek. A zawdzięcza naprawdę bardzo dużo. Doskonałym tego
przykładem jest historia trzebnickiej służby zdrowia. Pierwszy
publiczny szpital założyła w 1870
roku w zabudowaniach dawnego
opactwa cysterek śląska komandoria Rycerzy Maltańskich. Od początku jego działalności chorym
służyły Siostry Boromeuszki, które
z czasem odkupiły od zakonu szpitalników oraz państwa pruskiego
kolejne zabudowania trzebnickiego klasztoru, do którego przeniosły również swój Dom Generalny.
W okresie przedwojennym szpital
w trzebnickim klasztorze dysponował m.in oddziałem chirurgicznym, chorób wewnętrznych,
oddziałem zakaźnym oraz ginekologiczno-położniczym. Pierwszą salę operacyjną wybudowano
już w 1901 roku, kolejna powstała
w 1938 roku. Prowadzenie szpitala dla mieszkańców Trzebnicy bez
względu na wyznanie pacjenta to
oczywiście nie jedyne dzieło Sióstr
Boromeuszek. W okresie przedwojennym siostry prowadziły m.in.
ośrodek dla kalek oraz sierociniec
p.w. św. Jadwigi. W 1901 roku
otworzyły one również dom opieki
dla starszych pań o nazwie Szpital

św. Łazarza. Mieścił się on w dużej kamienicy przy dawnym Placu
Klasztornym (w miejscu dzisiejszego Banku Zachodniego). Szpital
ten został podpalony w 1945 roku
przez Armię Czerwoną, po tym jak
przebywające w nim starsze panie
zostały zhańbione. W czasie wojen
(1870-1871, 1914-1918, 1939-1945)
szpital mieszczący się w trzebnickim klasztorze pełnił funkcję szpitala wojskowego. Dla przykładu
w 1945 roku Siostry Boromeuszki
ratowały rannych żołnierzy niemieckich, rosyjskich i polskich,
nikomu nie odmawiając pomocy.
Siostry Boromeuszki, za przykładem św. Jadwigi Śląskiej służyły
chorym w szpitalu mieszczącym
się w klasztorze, nieprzerwalnie
do 1993 roku. Gdy w 1892 roku
Siostry Boromeuszki przejęły od
śląskich Kawalerów Maltańskich
mieszczący się dotąd w dawnym
klasztorze szpital, zapadła decyzja o wybudowaniu przez Joannitów nowego szpitala na obrzeżach
miasta. Wybór padł na Wallstraße
(obecna ul. Żołnierzy Września).
Na początku XX wieku powstał
zatem nowy szpital, który dysponował 80-ma łóżkami, i specjalizował się w chirurgii i chorobach
wewnętrznych. Budynek tego
szpitala przetrwał wojnę, obecnie
znajdują się w nim głównie mieszkania. Doraźnie w okresach wojen

Jubileusz
Państwo Irena i Michał Ośmakowie poznali się w 1965 roku
w trakcie zabawy tanecznej we
wsi Sadków. Oboje byli mieszkańcami małych wsi sąsiadujących
ze sobą. Znajomość tę uwieńczyli zawarciem związku małżeńskiego w 1966 roku. Po ślubie
młode małżeństwo zamieszkało
wraz z rodzicami w Sadkowie
w rodzinnej miejscowości pani
Ireny. Tutaj też na świat przyszła
ich pierwsza córka Beata. Mieszkali tu do roku 1971, następnie
przeprowadzili się do Trzebnicy.
Przeprowadzka do Trzebnicy spowodowana była podjęciem przez
małżonków pracy w Liceum
Ogólnokształcącym. W Trzebnicy przyszła na świat ich druga
córka Aneta.
Pan Michał urodził się w lip-
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również trzebnickie uzdrowisko
pełniło funkcję szpitala wojskowego. W tym celu podczas I Wojny
Światowej w sąsiedztwie uzdrowiska przy dzisiejszej ul. Korczaka
powstał lazaret wojskowy – grupa
kliku baraków drewnianych przeznaczonych dla rannych żołnierzy.

Obecnie w miejscu tym znajduje
się osiedle domów wielorodzinnych.
Więcej archiwalnych zdjęć
i artykułów znajdziecie Państwo
na profilu facebookowym:
Przedwojenna Trzebnica i okolica.

▶ Szpital klasztorny, na pierwszym planie
dawny sierociniec i ośrodek dla kalek.

▶ Szpital św. Łazarza (pierwszy z prawej) przy
dawnym Placu Klasztornym.

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.

▶ Szpital Kawalerów Maltańskich przy obecnej
ul. Żołnierzy Września.

Osiemnaście tomów poezji, liczne ogólnopolskie nagrody poetyckie, wysokie stanowiska w profesjonalnych organizacjach literackich, udział
w polskich i międzynarodowych festiwalach poetyckich – aby zrelacjonować cały dotychczasowy przebieg kariery literackiej Stefana Jurkowskiego trzeba byłoby zapełnić tekstem kilka stron. Wybitny poeta, eseista, krytyk literacki i dziennikarz, który prowadzi warsztaty literackie
w UTW w Trzebnicy, 15 lutego świętował w artKawiarni jubileusz 70-lecia urodzin i 50-lecia debiutu poetyckiego.
Z tej wyjątkowej okazji Burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima złożył jubilatowi serdeczne życzenia i wręczył list gratulacyjny z wyrazami uznania.
Podkreślił, że cieszy się z twórczej
współpracy z panią Anną Musz
i panem Stefanem Jurkowskim,
który pełnił i nadal pełni wiele
funkcji w świecie literackim: Sekretarza Generalnego Związku
Literatów Polskich, członka Prezydium Zarządu Głównego ZLP,
Wiceprezesa Oddziału Warszawskiego ZLP, Przewodniczącego
Komisji Kwalifikacyjnej ZLP, Wiceprezesa Stowarzyszenia Promocji Polskiej Twórczości. Burmistrz
zwrócił również uwagę na rolę poezji jako łącznika między ludźmi
– budującego relacje i umacniającego więzi. Jak zauważył, w najnowszym tomie Stefan Jurkowski
sporo pisze o miłości, a przecież
wiersze również są wyrazem mi-

Szanowny Jubilacie,
Niektórzy mówią, że:
„W świecie, który z taką lekkością dzieli, jest coś, co
nas łączy. Tym czymś jest poezja”.
Pana wiersze z pewnością przybliżają nas do świata,
drugiego człowieka, pozwalają lepiej go rozumieć. Na
tym na pewno polega owo – łączenie – na zbliżaniu. Bo
choć żyjemy w świecie, w którym czasem nas tak wiele dzieli, często też żyjemy w światach własnych zdań,
opinii, z których nie potrafimy wyjść. To poezja jest na
pewno mostem, który ludzie przerzucają między sobą
i na którym mogą się spotkać.
Pana poezja stawia przed każdym z nas ważne pytania
o to, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy. Przed tymi pytaniami bronimy się w naszej codzienności, próbujemy
o nich zapomnieć. Pana poezja nie pozwala jednak zapomnieć o tym, co najważniejsze – o miłości, i o tęsknocie za nią. To tak ważne tematy w Pana twórczości.

począwszy od bardzo dojrzałego
debiutu książkowego ówczesnego
licealisty, po utwory z najnowszego tomu, wydanego w ubiegłym
roku. Rozmowę z poetą przeprowadziła Anna Maria Musz. Jubilat opowiadał o swoim warsztacie i doświadczeniu poetyckim,
o ważnych dla niego tematach,
o roli poczucia humoru i ironii
w tekście poetyckim. Opowieści ożywiał licznymi anegdotami
z życia środowiska literackiego,
a także spotkań autorskich. Poetycki charakter miała także część
artystyczna spotkania, wypełniona nie muzyką, a… wierszami,
tworzonymi przez uczestników
warsztatów literackich: Irenę
Prostak, Reginę Wiatr, Danutę
Tylus, Barbarę Kamińską, Janinę
Jędrzejczyk oraz Kazimierza Nowaka.
[mw]

łości, skierowanej do odbiorców
poetyckich treści.
Następnie Stefan Jurkowski
odebrał gratulacje od Starosty
Powiatu Trzebnickiego Waldemara Wysockiego, który życzył
mu kolejnych twórczych sukcesów i dalszej udanej współpracy
z mieszkańcami Ziemi Trzebnickiej. Serdeczne słowa skierowała
do jubilata także prezes SUTW
„Tęcza”, pani Irena Kahalik, podkreślając zarówno rolę warsztatów
poetyckich i twórczości literackiej
dla słuchaczy UTW, jak i fakt, że
działalność taka nie byłaby możliwa bez zrozumienia i wsparcia,
jakie okazał tej idei burmistrz.
W programie jubileuszowego
spotkania znalazło się miejsce
również dla poezji – wszak Stefan
Jurkowski sam mówi o sobie, że
jest przede wszystkim poetą. Zebrani goście wysłuchali wierszy
z różnych okresów twórczości,

Dziękujemy za Pana twórczość, która zaprasza nas
do tego, by na świat patrzeć uważnie i by nieustannie
każdy z nas pytał siebie o rzeczy ważne, istotne, dobre
i piękne.
„Poezja jest rytmicznym tworzeniem piękna
za pomocą słów” - Edgar Allan Poe

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Lazaret przy obecnej ul. Korczaka w czasie
I Wojny Światowej.

Irena i Michał Ośmakowie

cu 1942 roku w Wietlinie, małej
miejscowości położonej obecnie
w województwie podkarpackim.
Po wojnie wraz z rodzeństwem
i matką przyjechał na tzw. ziemie
odzyskane i zamieszkał we wsi
Kolonia Strzelce, gdzie mieszkał aż do ślubu z panią Ireną.
Po ukończeniu szkoły rozpoczął
pracę w pobliskim tartaku w Dobroszycach, gdzie pracował do
dnia przeprowadzki do Trzebnicy.
W liceum na stanowisku woźnego
przepracował 33 lata, aż do przejścia na emeryturę w 2004 roku.
Rodzice pani Ireny przybyli do
Sadkowa w 1946 roku, gdzie założyli rodzinę i na świat w 1947
roku przyszła pierwsza córka
Irena. Do 1971 roku mieszkała
w Sadkowie, a następnie wraz
z mężem i córką przeprowadziła

się do Trzebnicy i tu podjęła pracę
w Internacie trzebnickiego liceum
w charakterze pomocy kuchennej. Pracowała w nim do emerytury do 2004 roku.
Państwo Ośmakowie doczekali się dwóch córek, 3 wnuczek i 1
wnuka oraz prawnuka Michała.

▶ J u b il e u s z 70 - l e c ia u r o d z in ora z 50 - l e c ia de b iu t u p o e t yc k ie go Ste fan J u r-

Receptą na udany związek
według Państwa Ośmaków jest
umiejętność cieszenia się „małymi rzeczami”, wspólne zainteresowania, szacunek, cierpliwość
oraz kompromis w życiu codziennym.

kows k i ś wię towa ł w t r ze b nic k iej ar t K awiarni.
R

– Miłym zaskoczeniem dla
nas była uroczystość przygotowana przez pana burmistrza Marka
Długozimę za którą pragniemy
złożyć serdeczne podziękowania.
[mw]

▶ Podc zas uroc z ystej Gali Złot ych i Diamentow ych Godów

Państ wo Irena i Michał Ośmakowie zostali odznac zeni
prze z burmistrza Marka D ługozimę medalami „ Za D łu goletnie Poż ycie Mał żeńskie” prz y znanymi prze z pre z y denta RP Andrzeja Dudę.
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▶ Życ ze nia ju b il atowi z ł oż ył b u rmist r z M are k D ł u goz im a .
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Niestety, po zaciętej walce nasi
młodzi koszykarze przegrali z bardziej utytułowanymi rywalami.
– Dla moich chłopców rozgrywki w tej lidze to ciągłe doświadczenia. Jestem z nich dum-

ny, że potrafią mimo dużej różnicy
w umiejętnościach ciężko pracować i poświęcać się w 100% koszykówce. Są świadomi, jak dużo pracy jeszcze przed nimi. Ja w nich
wierzę i wiem, że efekty przyjdą.

▶ Z m e c z u na m e c z kos z y k ar ze G au d ii r ob i ą cora z
wię k s ze p ostę py.

Już w kilku meczach pokazali, że
potrafią. Chociażby tydzień temu
w pojedynku ze Śląskiem II. Wynik
58:86 to naprawdę duży progres
w ich pracy. Dzisiaj ulegli 36:114,
ale już w czwartej kwarcie przegrali tylko 15:18. Ze Śląskiem II potrafili wygrać II kwartę. W naszej
grze brakuje ustabilizowania formy i odpowiedniego poziomu gry
przez 40minut. I nad tym pracujemy. Po każdym meczu otrzymuje
dużo dobrych słów od trenerów
przeciwnych drużyn i zapytania

o niektórych graczy. Z pewnością
kilku z nich ma przed sobą świetlaną przyszłość koszykarską –
mówi trener Wojciech Kabat.
Bardzo dobry mecz zanotował
zarówno w ataku, jak i w obronie
Adam Adach, a także Kacper Zaraza. W 18 ostatniej kolejce trzebnickich koszykarzy czeka wyjazd do
Wałbrzycha na mecz z tamtejszym
Górnikiem.
GKS Gaudia 58:86 WKS Śląsk II
Wrocław (11:28, 22:21, 13:18, 12:19)

GKS: Zaraza 18, Kasperek 11, Prześlak 8, Adach 4, Bizub 4, Uramowski 4, Trześniowski 3, Dębicki 2,
Świętek 2, Zapała 2, Łoposzko,
Spigiel.
GKS Gaudia 36:114 Turów Zgorzelec (7:40, 6:21, 8:35, 15:18)
GKS: Zaraza 15, Adach 9, Prześlak
5, Spigiel 2, Zapała 2, Mazurek 2,
Uramowski 1, Trześniowski, Kasperek, Dębicki, Łoposzko, Świętek.
[wk]

Burmistrz pogratulował biegaczom samozaparcia i wytrwałości
w ich dążeniu do coraz lepszych
wyników, wręczył nagrody i upominki dla uczestników minionej
edycji. W miłej atmosferze toczyły
się rozmowy, oczywiście na tematy
związane z bieganiem i imprezami
biegowymi, które odbywają się na
terenie Gminy Trzebnica. Licznie
zgromadzona grupa aktywnych
biegaczy chętnie wymieniała swoje doświadczenia i spostrzeżenia
związane z uprawianiem biegania
w Trzebnicy.
We wspólnych rozmowach nie
zabrakło również wspomnień. Leśne Przedbiegi w swoim założeniu miały i mają przygotowywać
i motywować biegaczy do startu
w Ulicznym Biegu Sylwestrowym.
Były zaproszeniem trzebniczan
do ruchu na świeżym powietrzu.
Przez wiele lat skutecznie dostarczały uczestników z terenu miasta i gminy Trzebnica. Obecnie,
kiedy uprawianie biegania jest
takie modne i stało się niemal

powszechne, Leśne Przedbiegi
są najlepszym miejscem, żeby
w grupie pobiegać, porywalizować i sprawdzić swój aktualny
czas na dystansie 3300 m. Nie ma
większego znaczenia tempo, w jakim pokona się ów dystans, liczy
się każdy udział, za który zdobywa
się punkty. Choć pogoda zazwyczaj nie rozpieszcza, trzebniccy
biegacze zawsze dają radę i zapraszają do wspólnego trenowania.
Kolejne, już III Leśne Przedbiegi 24
marca 2018 roku.
I Leśne Przedbiegi XX edycji
odbyły się 21 stycznia 2018 roku
startem przy Trzebnickich Stawach. Organizatorzy przypominają
i zapraszają wszystkich biegaczy
w każdą przedostatnią niedzielę
miesiąca o godzinie 10:45. Spotkanie ma zawsze charakter otwarty
i typowo amatorski, a jak wiadomo, wspólne trenowanie przynosi
lepsze wyniki i daje większą motywację do uprawiania tego sportu.
[at]

▶ N aj l e ps ze kob ie t y w k l as y f ik acj i ge ne ralnej XIX Le ś nyc h Pr ze d b ie gów. St at ue t k i z w yc ię zcom w r ę c z ył b u rmist r z M are k D ł u goz im a .

Ad ac h , Jan Z apa ł a , Piot r Pr ze ś l ak . W do lny m r z ę d z ie o d l ewej: M ate u s z K as p e re k , G r ze gor z Ura m ows k i , M ate u s z Łop os z ko, G r ze gor z Sp ig ie l , Łu k as z D ę b ic k i , Pawe ł Tr ze ś niows k i.

W niedzielę 11 lutego młodziczki GKS Gaudii Trzebnica-Zdrój przystąpiły do kolejnego
turnieju. Tym razem podjęły grę z Tygrysami
Strzelin i Impelem Gwardii II Wrocław. Mecze
rozegrano w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy.

s k ą Gwar d ię I I 2: 0.

Leśne Przedbiegi to impreza cykliczna organizowana corocznie już od 20 lat. XIX edycję wspólnie podsumowali biegacze wraz z burmistrzem Markiem Długozimą i organizatorami. Spotkanie odbyło się 9 lutego w trzebnickiej artKawiarni.

▶ N a z dj ę c iu w górny m r z ę d z ie o d l ewej: S e bast ian Dz ik , K ac p e r Z ara z a , Pawe ł Świę te k , Ad am

Siatkarskie zmagania

▶ Siat k ark i G au d ii p o k a z a ł y k l as ę, p o konuj ąc w r o c ł aw-
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Leśne przedbiegi

Koszykarze wciąż walczą
W 17 kolejce dolnośląskiej ligi młodzika (U14)
młodzi koszykarze gminnego klubu GaudiA
Trzebnica-Zdrój podejmowali u siebie jednego z faworytów do medali mistrzostw polski KS Turów Zgorzelec. Do drużyny, po przymusowej przerwie powrócił Filip Mazurek.

23.02.2018

W pierwszym meczu uległy
Strzeliniankom 0:2 (19:25, 22:25).
Drugi mecz, to już zupełnie inna
historia. Trzebnickie siatkarki odrodziły się i po koncertowej grze,
zwyciężyły bardziej doświadczone
i ograne rywalki z Wrocławia 2:0
(25:19, 25:18). Tego samego dnia
w Wałbrzychu odbył się pierw-

▶	Leśne Przedbiegi to cykliczna impreza organizowana od 20 lat.

szy turniej siatkarskich trójek KINDER+Sport, na którym stawiło się
aż 26 zespołów z województwa
dolnośląskiego. Rozgrywki Kinder
+ Sport to międzynarodowe mistrzostwa dla dzieci w wieku szkół
podstawowych, które rywalizują
w trzech kategoriach wiekowych
(dwójki, trójki i czwórki). Zespoły

walczą o awans do ścisłego finału
krajowego. Trzebnicę reprezentowały w składzie: Gaudia I – Iga
Woźniak, Julia Pasternak, Karolina
Kuczma, Oliwia Sobol oraz Gaudia II
– Jagoda Siemiątkowska, Angelika
Ryba, Joanna Bielecka, Pola Śliwiak.
Trener: Piotr Bahrynowski.
[wk]

▶ M ł o d z ic z k i G K S G au d ia Tr ze b nic a -Zd r ój . N a z dj . o d l ewej: J u lia K r ę ż lik , Pat r ycj a St awowa , Zu z anna M aj , J u lia Jawor s k a , Joanna Pilip (t re ne r), Kamil a Sob kowiak , M aj a Pate re k , M aj a M oń k a , Al e k s and ra S ad ł o, Alicj a B ie l e c k a . W do lny m r z ę d z ie o d l ewej: V ik torie M arc z akova , J u lia
M at ł o k , M ar t y na Ku m or, M a ł gor z at a Le nar t .

▶ N aj l e ps i b ie g ac ze Le ś nyc h Pr ze d b ie gów 2017.

Hokeiści podwodni znów triumfują
10 lutego hokeiści podwodni z trzebnickiej
HYDRY rywalizowali w Turnieju Gorączka Sobotniej Nocy. Corocznie zawody w Gdańsku
organizuje Klub Bałtyckie Foki.
W tym roku, oprócz polskich
drużyn, przyjechali również Słoweńcy, Francuzi i Szwajcarzy – elita
europejska. W zmienionej formule
turnieju równolegle rozegrano
mecze seniorskie i mecze młodzików do lat 13. W obu kategoriach HYDRA wystawiła drużyny.
Seniorzy wywalczyli ostatecznie
drugie miejsce, nie przegrywając
żadnego meczu, a tylko w dwóch
remisując. Co ciekawe, była to
najmłodsza wiekowo grupa zawodników w kategorii seniorskiej.
– Jest to bardzo dobry wynik, który potwierdza wysoką formę już
od Mistrzostw Polski, tym razem
w wymagającym środowisku międzynarodowym. Jesteśmy bardzo
dumni z tego wyniku, szczególnie
z bardzo małej ilości straconych

bramek, w sumie tylko czterech
na dziewięć rozegranych meczy
w całym turnieju – powiedział
trener Maciej Marszałek. – Jakość
i efektywność naszej gry obronnej była sporym zaskoczeniem dla
większości drużyn – dodał.
Zawodnicy w kategorii do lat
13 wywalczyli pierwsze miejsce,
ze stosunkiem bramek 47 : 6. Turniej z oddzieloną kategorią młodzików został pierwszy raz rozegrany w Polsce i tym samym była
to pierwsza możliwość porównania wśród najmłodszych graczy.
– Wynik pokazał, gdzie jesteśmy
i do kogo należy przyszłość hokeja podwodnego w Polsce, tak
w seniorach jak i młodzikach – wyjaśnił trener.
[at]

▶ W Turnieju Gorączka Sobotniej Nocy z awo d nic y t r ze b nic k iej Hyd r y w y wal c z y li w kategorii
do lat 13 p ie r ws ze miejsce. Se nior z y z aś z doby li miejsce d ru gie.
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Mistrzostwa w Tenisie Stołowym

Święto Zakochanych już za nami. A w głowach
pozostały radosne myśli związane z tym wyjątkowym czasem. W Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ świętowanie trwało
przez trzy dni. W każdym dniu promowane
było inne miejsce i aktywność w cenie jednego wejścia dla pary osób.

czasach w Mistrzostwach Miasta
i Gminy Trzebnica brało udział
corocznie ponad 100 dzieci, młodzieży i dorosłych, a rozgrywki
trwały od rana do późnych godzin wieczornych. W niedzielnym
turnieju najmocniej reprezentowaną kategorią byli seniorzy –
wielu z nich to wychowankowie
Janusza Pancerza, który przed
dwudziestu laty prowadził sekcję
tenisa stołowego w trzebnickiej
Polonii. Obecnie dorośli już panowie, zaszczepiają swoją pasją
również swoje dzieci. Naturalnym
miejscem treningów i rozgrywek
pozostają obecnie świetlice wiejskie. Większość zawodników grający w turnieju pochodziło z okolicznych sołectw. W mieście silna

▶ W H ali Sp or towej p r z y u l . Koś c ie lnej r oze g rano M ist r zo st wa w Te nis ie Sto ł ow y m , w k tór yc h z mie r z y ł o s ię b lis ko
30 z awo d ników.

grupa trzebnicka trenuje w sali
Powiatowego Zespołu Szkół nr 2.
Na pewno wielu z nas zastanawia się, dlaczego czasami zawodnicy grają piłeczką białą a czasami
pomarańczową. Otóż Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego zatwierdziła te kolory jako dwa
oficjalne. Kolor biały stosuje się do
rozgrywania meczów na stołach
o kolorze zielonym a kolor pomarańczowy na stołach niebieskich.
Jak zwykle Mistrzostwa cieszyły się dużym zainteresowaniem

zarówno zawodników, jak i publiczności. Poziom gry był wysoki,
a zawodnicy z wielkim zacięciem
walczyli o każdy punkt. Nie zabrakło przy tym uśmiechów, entuzjazmu i gry fair play. Na zakończenie finaliści otrzymali gratulacje,
pamiątkowe dyplomy i nagrody
rzeczowe. Kolejne zmagania już
za rok.
Wyniki przedstawiają się następująco:
[at]

Młodziczki
1

Natalia Kochmańska Cerekwica

2

Alicja Lisowska Cerekwica

Kadetki
1

Sylwia Białek Cerekwica

2

Aleksandra Lisowska Cerekwica

Młodzicy
1

Maciej Pilip Trzebnica

2

Jakub Wawruszczak Skoroszów

3

Dariusz Muzyczka Trzebnica

4

Filip Woźniak Trzebnica

Kadeci
1

Maciej Śmichowicz Trzebnica

2

Piotr Białek Cerekwica

3

Seweryn Murmyło Skoroszów

4

Tomasz Majewski Kuźniczysko

5-6
7-8
9-10

Krystian Treliński Cerekwica
Dawid Szwarc Trzebnica
Mateusz Stachowski Kuźniczysko
Kacper Zaraza Masłowiec
Kacper Smorąg Trzebnica
Robert Sapa Trzebnica

Juniorzy

▶ Zw yc ię żc z y nie w k ate gorii m ł o d z ic z k i.
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Aktywne Walentynki

W niedzielne przedpołudnie (11 lutego) w Hali
Sportowej przy ulicy Kościelnej odbyły się Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym. W tym
roku do rywalizacji przystąpiło ponad 30 zawodniczek i zawodników. Stanęli oni z rakietkami w dłoniach przy pięciu stołach i stoczyli
w swoich kategoriach wiekowych wiele zaciętych i emocjonujących pojedynków.
Organizatorem
wydarzenia
była Gmina Trzebnica we współpracy z Miejsko-Gminnym Zrzeszeniem LZS oraz Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy.
Zgłoszeni zawodnicy rywalizowali
w grze pojedynczej (singel), każdy w swojej kategorii wiekowej:
młodzicy (rocznik 2005 i młodsi),
kadeci (roczniki 2004-2003), juniorzy (roczniki 2000-2002), seniorzy
(roczniki 1999-1973) i seniorzy
starsi (rocznik 1972 i starsi).
Historia trzebnickiego tenisa
stołowego sięga odległych już
lat 70. ubiegłego stulecia, kiedy drużyna prowadzona przez
Stefana Pietrzyka przez kilka lat
brała udział w ligowych rozgrywkach wojewódzkich. W tamtych

23.02.2018
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1

Michał Kochmański Cerekwica

2

Michał Treliński Cerekwica

3

Kacper Franczak Cerekwica

14 lutego świętowano w temacie FIT – WALENTYNKI CROSS &
GYM. Pary przez cały dzień mogły
poćwiczyć w siłowni. Niezbędnych instrukcji udzielali zatrudnieni tam instruktorzy. Dodatkowo zostały zorganizowane zajęcia
grupowe: o godzinie 17:00 w sali
CROSS BOX i o godzinie 19:00 na
specjalnym treningu obwodowym w nowej Sali Fitness. Nic tak
nie łączy jak wspólny wysiłek!
15 lutego należał do instruktorów Aqua aerobiku w hali basenowej, w której odbył się dodatkowy
fitness w wodzie. Zazwyczaj w zajęciach udział biorą panie, jednak
w tym wyjątkowym czasie swoich
sił w ćwiczeniach wodnych spróbowali również panowie – zapewne po namowie swoich drugich
połówek. Przy energetycznych
dźwiękach muzyki Aqua aerobik
okazał się nie tylko przyjemnym,
wspólnie spędzonym czasem,
ale również świetną zabawą dla
uczestników.
16 lutego w kręgielni odbył
się Turniej Walentynkowy. Dla
kilkunastu zgłoszonych par zawody poprowadził Mistrz Polski
w bowlingu sportowym Tomasz
Janicki. Po rozlosowaniu torów
i rozgrzewce rozpoczęły się gry
eliminacyjne. Nowa forma zawodów, rozgrywanych w stylu „Baker” sprawiła, że rozgrywki były

bardzo ciekawe i wyrównane. Zawodnicy rzucali tzw. „ramki” naprzemiennie – kobiety oddawały
rzuty w ramkach nieparzystych,
mężczyźni w parzystych. Suma
z 3 gier decydowała o awansie
do półfinału dla czterech par. Do
ścisłego finału dotarły pary: Julia
i Tomasz z liczbą punktów 141, pokonując Hannę i Michała (131 pkt)
oraz Bartłomiej i Aleksandra z 108
punktami, którzy pokonali Angelikę i Szymona (99 pkt). W finałowym pojedynku o zwycięstwie
(100 pkt) zadecydowała ostatnia
rzucona kula i para Julia i Tomasz
świętowała zwycięstwo w całym
turnieju. Wszyscy uczestnicy do-

▶ N ie k tór z y p ost anowili sp ę d z ić wal e nt y nk i na sp or towo i s kor z yst ać z at rakcj i , j ak ie p r z ygotowa ł a d l a nic h G minna St re fa Ak t y w nośc i Sp or towej .

skonale się bawili, kibicowali i dotrzymywali sobie towarzystwa do
końca rozgrywek.
W Strefie Aktywności Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ Walentynki przebiegły
zgodnie z założoną ideą, czyli

▶ N ic t ak nie ł ąc z y j ak ws p ó lny t re ning c r ossu .

bardzo aktywnie. Jak komentowali uczestnicy – sportowa atmosfera zawsze przyczynia się
do pogłębiania uczuć i zarażania miłością wszystkich dookoła.
W takim miejscu łatwo zlikwidować stres i napięcie oraz uwolnić

milion pozytywnych endorfin.
Kolejne Walentynki już za rok.
A w tym oczekiwaniu zapraszamy do codziennego korzystania
z usług Strefy Aktywności Sportowej Gminnego Parku Wodnego
TRZEBNICA-ZDRÓJ.
[alat]

▶ N a k r ę g ie lni r oze g rano Tu rniej Wal e nt y nkow y, w k tór y m
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Seniorzy
1

Andrzej Chabiński Trzebnica

2

Marek Białek Trzebnica

3

Tomasz Sobkowiak Trzebnica

4

Mirosław Aniołek Trzebnica

5-6
7-8
9-10
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▶ Zw yc ię zc y w k ate gorii se nior z y.

k ade t k i.

R

E

K

L

A

M

A

Krzysztof Lisowski Cerekwica
Patryk Szałapski Masłów
Marcin Tereniuk Masłów
Krzysztof Cieślikeiwicz Skarszyn
Łukasz Muzyczka Trzebnica
Roman Sapa Trzebnica

Udany początek przygotowań Polonii
Piłkarze Polonii Trzebnica rozegrali już dwa
mecze kontrolne przed startem rundy wiosennej. Podopieczni trenera Pawła Troniny odnieśli
dwa zwycięstwa. Najpierw pokonali Rawię Rawicz 1:0, a następnie w derbach Gminy Trzebnica ograli Błysk Kuźniczysko 6:1. Do pierwszego
zespołu świetne wejście zaliczył piętnastoletni
wychowanek Filip Rojewski.
Pierwsze spotkanie odbyło się
27 stycznia na Stadionie Miejskim
Fair Play Arena, gdzie przyjechali
goście z Rawicza, którzy występują w IV lidze wielkopolskiej. Mecz
był wyrównany, oba zespoły miały
swoje okazje, ale to podopieczni
trenera Pawła Troniny okazali się
skuteczniejsi. W 28. minucie świetną akcję skrzydłem przeprowadził
Marcin Waliszczak, dograł w pole
karne, a tam dobrze odnalazł się
Kacper Belica, pokonując bramkarza gości.
W trzebnickiej drużynie zade-

biutował piętnastoletni wychowanek Filip Rojewski, który wyszedł
na boisko w pierwszym składzie
i zaprezentował się bardzo pozytywnie.
Drugi mecz również rozegrany
został na Fair Play Arenie – w sobotę 3 lutego, a rywalem biało-niebieskich był inny klub z Gminy
Trzebnica, czyli występujący we
wrocławskiej A-klasie Błysk Kuźniczysko.
P ierwsza połowa była wyrównana, ale w jej końcówce to bardzo
ambitnie grający goście zdobyli

gola – jak się później okazało –
było to jedynie honorowe trafienie. Druga odsłona przebiegała
już bowiem pod dyktando trzebniczan, którzy zepchnęli rywala do
defensywy.
Do remisu chwilę po przerwie
doprowadził Kacper Belica po asyście Krzysztofa Ulatowskiego i worek z bramkami dla Polonii się rozwiązał. Kilka minut później asystę
zanotował świetnie dysponowany
piętnastolatek – Filip Rojewski,
który wrzucił w pole karne, a tam
znów najprzytomniej zachował się
Belica i futbolówka po jego uderzeniu głową i odbiciu się jeszcze
od poprzeczki wpadła do siatki.
Zaraz po tym padł trzeci gol – faulowany w polu karnym był Łukasz
Kuczer, a jedenastkę pewnie wyegzekwował Krystian Jajko. Czwarte
trafienie i znów w roli głównej grający jak profesor Ulatowski, który
huknął potężnie z dystansu, a golkiper Błysku odprowadził jedynie
piłkę wzrokiem.
W międzyczasie swoje premie-

rowe trafienie w seniorach mógł
zaliczyć Filip Rojewski, ale młody
wychowanek Polonii może mówić o sporym niefarcie. Piłka po
jego strzale odbiła się od dwóch
słupków i ostatecznie wypadła na
plac gry. Piąty gol, to przebłysk
piłkarskiego geniuszu w wykonaniu Krzysztofa Ostrowskiego.
Zawodnik biało-niebieskich będąc za szesnastką zauważył lekko
wysuniętego bramkarza przyjezd-

nych i pokonał go pięknym, technicznym lobem pod poprzeczkę.
W końcówce po podaniu z bocznej
strefy boiska od Marcina Waliszczaka, hattricka skompletował Kacper
Belica, ustalając tym samym wynik
meczu.
W sobotę 10 lutego kolejny sparing
Polonii na Fair Play Arenie. Rywalem będzie Odolanovia Odolanów.
Początek o godzinie 12.
[kk]
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Bal karnawałowy
Przedszkole nr 1
9 lutego w piątkowy słoneczny
poranek w Przedszkolu nr 1 im.
Krasnala Hałabały w Trzebnicy
odbył się Bal Karnawałowy 2018!
Wszystkie grupy przedszkolne
uczestniczyły w tym wielkim wydarzeniu. Były karnawałowe dekoracje, balony i słodki poczęstunek
dla wszystkich dzieci. Nikt bucików nie żałował i do tańca galopował. Na sali gimnastycznej na
przedszkolaki czekał Marynarz,

NR 4 |.133|

23.02.2018

Tłusty czwartek
który wspaniale i profesjonalnie
umilał czas. Dzieci prezentowały się cudownie w swoich pomysłowych strojach, nie brakowało
zabaw tańców i dobrego humoru.
Warto wspomnieć, że tegoroczny
bal był szczególnie dobrze strzeżony przez Panów Policjantów.
Dobrze, że myszek było mało, bo
kocurków nie brakowało. Podczas
balu odbyła się sesja fotograficzna, na której dzieci regenerowały
swoje siły! Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za fantastyczne zakończenie karnawału! / M.M

Przedszkole nr 1

Staropolskie przysłowie mówi:
„Powiedział Bartek, że dziś tłusty

Zajęcia CROSS KIDS
SP 2

Wizyta w Papugarni
SP 2
6 lutego klasy 0b i 0a udały się na
wycieczkę do Papugarni Kubuś &
Endriu w Obornikach Śląskich. To
magiczny świat egzotycznych ptaków: ary, amazonki, kakadu i wielu innych gatunków papug. Wizy-

ta w Papugarni wzbudziła wśród
uczniów wiele emocji. Była radość,
ale były też i łzy. Na zdjęciach
możemy zobaczyć uśmiechnięte
twarze dzieci i opiekunów. Wycieczka okazała się niezapomnianą
przygodą dla wszystkich małych
pociech. / Dorota Krzyszkiewicz
i Ewelina Ciumertov

5 lutego uczniowie klasy 7a i 7b
Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wzięli udział w zajęciach Cross
Kids w ramach lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia odbyły
się w Gminnym Parku Wodnym
TRZEBNICA-Zdrój w sali Cross
Box i poprowadzone zostały przez
wykwalifikowanego
instruktora Sebastiana Borowieckiego. Na
początek uczniowie zapoznali się

z wyposażeniem Sali. Nowoczesna,
młodzieżowa sala i muzyka podczas zajęć były dodatkowymi atutami podczas ćwiczeń. Zajęcia składały się z trzech części: rozgrzewki,
części głównej oraz części końcowej
i przeprowadzone zostały metodą
stacyjną. Uczniowie podzieleni zostali na 12 dwuosobowe zespoły.
Na stacjach chłopcy wykonywali
ćwiczenia wzmacniające mięśnie
obręczy barkowej, nóg, ćwiczenia
poprawiające cechy motoryczne
dzieci, takie jak gibkość, szybkość,

czwartek, a Bartkowa uwierzyła,
dobrych pączków nasmażyła”. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni
tydzień karnawału. W Polsce, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone
jest objadanie się. Więc, aby nam
się wszystkim wiodło, tym małym i dużym przez cały rok, dzieci
z grupy IV postanowiły upiec faworki, zwane również w niektórych
regionach chrustem. Radości było
wiele i wiele pytań. Dzieci miały
czas, aby poznać przepis na pyszne
chruściki, które jak się okazało bardzo im smakowały. Czas spędzony
na przygotowaniu i zajadaniu się
minął bardzo szybko. Dzieci zapytały, czy możemy upiec jeszcze
kiedyś faworki? Myślę, że tak, może
całkiem niedługo ...?! / autor: M.M

koordynacja oraz kształtujące siłę
mięśniową. Wszystkie ćwiczenia
na poszczególnych stacjach wykonywane były w czasie 30 sekund,
po czym następowała zmiana stacji.
Podczas zajęć uczniowie poznali
i ćwiczyli na: taśmach treningowych typu TRX, piłkach, hantelkach, stepach, sztangach i sandbagach. Część końcową stanowiły
ćwiczenia rozciągające mięśnie nóg
oraz grzbietu. Zajęcia były bardzo
ciekawe i dynamiczne, a za ich poprowadzenie dziękuje nauczyciel
wychowania fizycznego Paulina
Kwak wraz ze wspaniałymi uczniami klasy 7a i 7b. / Paulina Kwak
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Mistrzostwa w Sudoku Eliminacje szkolne
SP 1
13 lutego odbył się pierwszy
etap Dolnośląskich Mistrzostw
w Sudoku. Szkoła Podstawowa
nr 1 w Trzebnicy po raz pierwszy
uczestniczyła w konkursie. Ponad
40 uczniów przez 45 minut rozwią-

zywało konkursowe łamigłówki
w trzech kategoriach wiekowych
klasy 1-3, 4-6 i klasy 7. Najlepsi uczestnicy będą reprezentować
szkołę w wielkim finale, który odbędzie się 25 marca na Politechnice
Wrocławskiej. / Opiekunowie: Aneta Jędrzejewska, Agnieszka Wałejko

Dzień Babci i Dziadka
SP Kuźniczysko
„Mówię wam, mówię wam, jakich
fajnych dziadków mam” to słowa piosenki, którą klasa 0 Szkoły
Podstawowej w Kuźniczysku przywitała swoje babcie i dziadków, na
uroczystości z okazji ich święta.
Dzieci przedstawiły przygotowany specjalnie na tę okazję program
artystyczny: wiersze oraz piosenki. Tańczyły walczyka oraz rock &
roll’a dla babci i dziadka. Zaprosiły również jednego z dziadków

do wspólnej zabawy przy piosence
„Śpij już dziadziusiu”. Wszyscy bawili się doskonale, a dzieci spisały
się na medal. Po występie pociechy
wręczyły przygotowane upominki:
laurki oraz kalendarze. Dopełnieniem całej uroczystości były wspólne tańce z dziadkiem i babcią oraz
słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców. Wszystkim rodzicom zaangażowanym w organizację uroczystości serdeczne podziękowania składa wychowawca klasy
przedszkolnej Aneta Pasternak.

zDolny Ślązaczek z matematyki!
SP 3
W tym roku szkolnym do etapu powiatowego konkursu zDolny Ślązaczek z matematyki zakwalifikowało się sześcioro uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy:

Małgorzata Biarda (klasa 7), Patrycja Budzyń (klasa 6), Szymon Hupa
(klasa 7), Sara Kurnicka (klasa 7),
Anna Plichta (klasa 7), Paweł Solecki (klasa 7). Spośród 588 uczestników etapu powiatowego do finału
z naszej szkoły przeszli uczniowie:
Paweł Solecki i Szymon Hupa. 11

stycznia o godzinie 11.00 w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli we Wrocławiu 71 najlepszych matematyków przystąpiło
do etapu wojewódzkiego. Tytuł finalisty w tym roku szkolnym uzyskać mogli tylko uczestnicy finału,
którzy zdobędą co najmniej 30%
możliwych do zdobycia punktów
w tym etapie. Tytułem laureata
mogli cieszyć się ci uczestnicy finału, którzy zdobyli przynajmniej

18 na 20 możliwych do zdobycia
punktów. Szymon i Paweł świetnie
poradzili sobie z trudnymi zadaniami i otrzymali tytuł Laureata XV
Dolnośląskiego Konkursu zDolny
Ślązaczek z matematyki! Chłopcom
serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. Przygotowanie
uczniów – Katarzyna Buczkowska,
pomoc w przygotowaniu – Anna
Otfinowska, Dariusz Bocian.
Katarzyna Buczkowska

lena Mierzwa z klasy 4. Zwycięzcy konkursów otrzymali dyplomy
oraz drobne upominki. Wszystkim

uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w szkolnych walentynkach, zwycięzcom gratulujemy.

Szkolne walentynki
SP Masłów
14 lutego Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej w Masłowie
zorganizował szkolne walentynki. Z tej okazji przygotowano dwa
konkursy: na klasową gazetkę walentynkową (konkurs zespołowy)
i na strój walentynkowy (konkurs

Dzień Babci i Dziadka
Przedszkole Integracyjne
Żuczki z Przedszkola Integracyjnego w tym roku świętowały Dzień
Babci i Dziadka nie tylko w przedszkolu. 8 lutego pojechały ze swoim przestawieniem do Domu
Seniora w Skoroszowie. Było to
spotkanie pełne wzruszeń. Po
występie dzieci wręczyły pensjo-

nariuszom ośrodka własnoręcznie
wykonane laurki. Spotkanie wypadło w Tłusty Czwartek i dzieci
zgodnie z tradycją zostały poczęstowane pączkiem i pyszną herbatką. Po wspólnym posiłku dzieci
postanowiły zaśpiewać jeszcze kilka piosenek. Wizyta przyniosła nie
tylko radość i uśmiech, ale także
łzy wzruszenia.
[am]

Mistrzostwa w mini-piłce siatkowej
SP 3
8 lutego w Szkole Podstawowej nr
3 odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Trzebnickiego w Mini-Piłce Siatkowej Chłopców Klas VI. Do zaciętej
rywalizacji przystąpiły drużyny
z trzech szkół: SP w Żmigrodzie
pod opieką Pana Jana Fedyny, SP
w Pęgowie z trenerem Panem Jakubem Kelmem oraz SP 3 w Trzeb-

nicy, którą reprezentowały dwie
drużyny prowadzone przez Pan
Pawła Wolskiego. Drużyny te, jako
mistrzowie swoich gmin dzielnie
prezentowały swoje siatkarskie
umiejętności. Wszystkie mecze
były bardzo zacięte i na wysokim
poziomie. W walce o pierwsze miejsce i o Mistrzostwo Powiatu przyszło nam się zmierzyć ze SP w Pęgowie. Niestety, mino świetnej gry

i wielkiego zaangażowania naszej
drużyny nie udało nam się pokonać przeciwników. W ostatecznym
rozrachunku 4 miejsce zajęła druga drużyna SP nr 3 w Trzebnicy, 3
miejsce drużyna SP w Żmigrodzie,
2 miejsce pierwsza drużyna SP nr 3
w Trzebnicy. Natomiast mistrzem
powiatu została drużyna SP w Pęgowie, której gratulujemy! Wszystkim zawodnikom, trenerom oraz
sędziom serdecznie dziękujemy.
Zawody przebiegały w miłej atmosferze także dzięki uczniom naszej
szkoły, którzy wspaniale nam kibicowali!!! / Ewelina Fąfara

indywidualny). Uczniowie mieli
także okazję przekazać swoje liściki
walentynkowe za pośrednictwem
poczty walentynkowej. Osoby, które otrzymały najwięcej „walentynek” zdobyły tytuł Króla i Królowej
walentynek. Wśród chłopców tytuł
Króla walentynek zdobył Szymon
Ćwiertniak z klasy 3, natomiast
Królową walentynek została Mi-

Bal karnawałowy
SP Masłów
9 lutego w szkole odbyła się zabawa karnawałowa uczniów klas
0-III. Wszyscy przybyli na bal
w wyśmienitych nastrojach, pełni
energii i chęci do najróżniejszych
pląsów i swawoli. Na parkiecie

w specjalnie na tę okazję przygotowanej i przystrojonej sali nie
zabrakło wesołych korowodów,
tańców w parach, z balonami, radosnych kółeczek i indywidualnych popisów tanecznych, a także
interesujących konkursów. Wybrano również króla i królową

Literackie walentynki
SP 2
Z okazji walentynek 13 lutego
dziewczynki z Koła Przyjaciół
Książki i Biblioteki zaproponowały uczniom konkursy, quizy i wiele innych zabaw. Dzieci i młodzież
mogły wykazać się wiedzą na temat
walentynek, uczestnicząc w quizie.
Niezwykle pomocna okazała się tutaj nowa tablica biblioteki szkolnej,

na której umieszczona była walentynkowa gazetka. Osoby, które poprawnie odpowiedziały na pytania,
otrzymywały słodki upominek.
Cukierki czekały również na tych
odważnych, którzy napisali życzenia walentynkowe. Powstało kilka
naprawdę pięknych wyznań wartych zacytowania. Każdy wchodzący do biblioteki mógł sobie wylosować aforyzm o miłości oraz zagrać

balu – w tym roku zostali nimi:
Amelka Żabińska i Roman Osipov.
Tydzień wcześniej uczniowie klas
IV-VII uczestniczyli w dyskotece
karnawałowej. Oni również bawili się wyśmienicie. Maraton tańca,
śmiechu i radości dostarczył im
niezapomnianych wrażeń i emocji.
Uczniowie z pewnością na długo
zapamiętają przepiękne karnawałowe kreacje i nowe oryginalne
wcielenia swoich koleżanek i kolegów.
asf
we flirt towarzyski. Zaskoczenie na
twarzach uczniów, gdy okazało się,
że flirt oparty był na poezji wybitnego poety Bolesława Leśmiana,
było bezcenne. Wielka kolejka tworzyła się także do stoiska malowania serduszek na policzkach oraz do
poznania imienia Walentego bądź
Walentynki. Również gra „Znajdź
swoją parę” okazała się bardzo ciekawa. To wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze, przy dźwiękach
miłosnej muzyki, do której nawet
spontanicznie uczniowie zatańczyli
belgijkę! / Koło Miłośników Książki
i Biblioteki z Joanną Sztymą

Zapraszamy do udziału w kolejnych
imprezach i konkursach. / Marzena
Frątczak
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okienko
z wierszem

Karnawał
Przedszkole Integracyjne
13 lutego Przedszkole Integracyjne
w Trzebnicy przeżyło najazd „kolorowych postaci”. Tego dnia odbył się
ostatkowy Bal Karnawałowy. Pojawili się na nim bohaterowie znanych
bajek, w salach można było spotkać

wróżki, królewny, królowe motylów, policjantów, piratów, strażaków, Małą Mi… nie sposób zliczyć
i wymienić tych wszystkich postaci.
Trudno też było rozpoznać dzieci.
Czas upłynął na wspólnej zabawie
i tańcach. Przedszkolaki już nie
mogą doczekać się kolejnego balu.

Niejednokrotnie publikowaliśmy wiersze Kazimierza
Nowaka, słuchacza UTW Tęcza oraz aktywnego uczestnika Warsztatów literackich. Jego utwory, nienagannie
skomponowane, zawierają głębokie treści etyczne, mogą
stanowić pewne drogowskazy postępowania, postaw
moralnych, wiary. Przypominają o tych wartościach,
o których często zapomina współczesny świat.
Rubryka redagowana przez Stefana Jurkowskiego
i Annę Marię Musz. Osoby zainteresowane literaturą,
a także pisaniem i publikowaniem własnych utworów
zapraszamy na Warsztaty literackie do Gminnego
Centrum Kultury w każdy poniedziałek
od godz. 9.30.

Informator

KAZIMIERZ NOWAK

Moje pragnienia

Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Chcę móc z sympatią
		
patrzeć sobie w oczy
wspominać czule
		
każdą chwilę z życia
uśmiechem serca
		
wszystkich wokół darzyć
podpis swój uznać
		
zawsze się odważyć
Powiesz – tak mało?
		
nie myślisz o złocie?
		
wygodnym domu?
		
portfelu wypchanym?
Nie... zbytni to balast
		
on myśli krępuje
		
wolnym iść pragnę
		
za brzemię dziękuję.

KULTURA
Galeria Klatka

uczestnicy projektu
„Cytryna. Wyciśnij soki z kultury”

Zima

MALARSTWO

Nauka i sztuka

MALARSTWO

Szczęście w kratkę

Sala Kameralna

Sala 216

dzieci z Pracowni Malarstwa GCKiS

Galeria Poddasze

studenci ASP

Pracownia Malarstwa GCKiS

Galeria Parter

Wycieczka do papugarni

W środę 14 lutego dzieci z grupy X,
pod opieką nauczycielek: Małgorzaty Piekarskiej oraz Katarzyny
Stępień, wybrały się na wycieczkę
do obornickiej Papugarni. Papugarnia to niezwykłe miejsce, gdzie
można przeżyć egzotyczną przygodę
w towarzystwie kolorowych ptaków
różnego gatunku. Wszystkie papugi
są oswojone, przyjazne i bardzo ciekawskie. Wolno latają nad głowami
odwiedzających je osób, uwielbia-

pon. – pt. 7:30-15:30

MALARSTWO

Z serca miast

Piórkiem malowane

ją spinki we włosach dziewczynek
i rozwiązują sznurówki w butach
chłopców. Na miejscu można zobaczyć różnorodne ptaki: małe i duże,
jednobarwne i kolorowe. Każde
dziecko otrzymało pojemniczek
z ziarnami, a odważne papużki podlatywały i wydziobywały karmę.
Czasami papugi siadały przedszkolakom na ramię bądź plecy. Wszyscy
z zaangażowaniem oglądali zachowanie ptaków oraz poznali ich zwyczaje. To był miło spędzony dzień,
a życie papug nie jest już obce żadnemu przedszkolakowi. ./ (J.B.)

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47

WYSTAWY

Galeria Parter

Przedszkole nr 2
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„CONIECO”

IMPRESJE ARTYSTYCZNE

Krystyna Zalewska
Sala Kameralna

Sala Kameralna
luty-marzec 2018

Pracownia Malarstwa GCKiS

WYDARZENIA KULTURALNE
23 lutego

/ 18:00 Poezja śpiewana w Art Kawiarni

artKawiarnia

Konkurs Eko - Ziemia
PZS nr 2
W dniu 6 lutego w Powaitowym
Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy
odbył się II Powiatowy Konkurs
Ekologiczny Eko – Ziemia. Konkurs adresowany był do młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych powiatu

trzebnickiego i przebiegał w trzech
etapach: etap pisemny przygotowany przez Stowarzyszenie Oświatowe „Sowa”, test, który rozwiązywała drużyna, złożony był z 30 pytań
zamkniętych, z 50 pytań do drużyn
przygotowanych w formie prezentacji multimedialnej oraz kalambury. Do ostatniego pytania rywa-

organizujemy urodziny dla dzieci

Miejsce dla Ciebie!

lizacja była zacięta, a o zwycięstwie
zadecydowała dogrywka. LAUREACI KONKURSU: I miejsce – PZS
nr 2 w Trzebnicy, II miejsce – PZS
w Obornikach Śląskich, III miejsce
– PZS nr 1 w Trzebnicy. Drużyna
PZS nr 2: Weronika Mazur – 3TEH,
Marcel Zdunek – 3TEH, Paulia Tarnowska – 4TE, Angelika Nowak –
2TL2. Konkurs przygotowały panie
Agnieszka Nurek i Anna Wasiluk
we współpracy ze Stowarzyszeniem
Oświatowym „Sowa”. / an

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

szczegóły: 669 886 997

KINO

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

Polonia 3D

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

Kasy Kina

bieżący tydzień na plakacie

REPERTUAR

kolejny na stronie

gckis.trzebnica.pl

22 lutego - 13 marca Premiera

„Kobiety mafii”

17:30 i 20:00

9 marca

Spektakl muzyczny „Dla Pani Wszystko”
Sala Widowiskowa
/ 19:00 możliwość rezerwacji / bilety 59 zł /
AFTERPARTY RETRO DANCING

w Art Kawiarni /

Cyrk „HECA”
SP Boleścin
16 lutego w Szkole Podstawowej
w Boleścinie gościł Cyrk Heca.
Artyści przygotowali dla młodych
widzów wiele atrakcji. Podczas
występu dzieci podziwiały pokaz
żonglerki, gimnastyki artystycznej, ekwilibrystyki oraz magii i iluzji. Ponadto dotykały prawdziwego
węża, oglądały popisy tresowane-

Hala Sportowa
tel. 71 312 11 71

SPORT
go pudla. Nie zabrakło konkursów
i zabaw z udziałem uczniów oraz
sztuczek klowna. Do zabawy włączyły się także panie, a dzieci chętnie asystowały artystom. Akrobaci
rozbawili publiczność, jeżdżąc na
maleńkim rowerku. Po występie
artyści otrzymali gromkie brawa.
Cyrk zapewnił widzom solidną
dawkę humoru i rozrywki. / Anna
Leszczyńska - Janik

ul. Kościelna 9
pon. – pt. 7:30 – 15:30

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Noc w szkole
SP Boleścin
Szkoła nie musi kojarzyć się tylko z
nauką i ciężką pracą. Jak miło czasem oderwać się od podręczników
szkolnych, spojrzeć na szkołę z innej
strony, przełamać bariery i wzmocnić więzi. To już tradycja. Uczniowie
klas 4-7, pod opieką pań: Seweryny
Janickiej i Anny Leszczyńskiej-Janik
nocowali w szkole. Tym razem świętowali Walentynki, ostatni dzień
karnawału oraz Międzynarodowy
Dzień Pizzy, która pojawiła się na
stołach. Poza tym ćwiczyli układy
taneczne do utworu „Just Dance”

oraz oglądali filmy. Uczestnicy gościli w salonie tatuaży, które robiła
Wiktoria P. Około 2 w nocy wszyscy
zajęli swoje miejsca na materacach,

jednak – jak się okazało – wcale
nie po to, by spać. Śmiechom i pogaduchom nie było końca, dlatego
pobudka o 7 rano była trudnym
doświadczeniem. Wszyscy jednak
zgodnie stwierdzili, że nie żałują ani
jednej nieprzespanej minuty. To była
moc wspaniałych atrakcji. / alj

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

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

ul. Oleśnicka

Lodowisko miejskie

ul. Oleśnicka

BIBLIOTEKA

9.03.2018

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
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

22 lutego

/ 16:30 Klub miłośników Origami

28 lutego

/ 16:30 Dyskusyjny Klub Książki / Art Kawiarnia

1, 8, 15, 22 marca / 16:30 W 80 pomysłów dookoła biblioteki
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6.15 IO Pjongczang 2018 - studio
6.25 IO Pjongczang 2018
- narciarstwo alpejskie - kombinacja K slalom
8.00 Wiadomości
8.10 Pogoda
8.20 IO Pjongczang 2018 - studio
8.35 IO Pjongczang 2018
- hokej na lodzie M - 1/2F 1
10.55 IO Pjongczang 2018
- łyżwiarstwo szybkie - 1000 M
12.25 IO Pjongczang 2018 - studio
13.00 IO Pjongczang 2018
- hokej na lodzie M - 1/2F 2
15.50 Wiadomości
16.00 Pogoda
16.05 Halo, tu Pjongczang (16)
16.20 IO Pjongczang 2018
- skrót wydarzeń
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.25 Jaka to melodia?
17.55 Klan (3269) - telenowela
18.30 IO Pjongczang 2018 - Olimpijski Dzień
18.55 Jeden z dziesięciu Wielki Finał
- teleturniej
19.30 Wiadomości
20.00 Pogoda
20.10 Sport
20.35 The Wall. Wygraj marzenia
- /22/ - teleturniej
21.35 Weekendowy Hit Jedynki
- Topkapi - komedia, USA, reż.
Jules Dassin, wyk. Melina Mercouri, Peter Ustinov, Maximilian
Schell
23.40 Szalony świat Donalda Trumpa
- ﬁlm dok.
0.35 IO Pjongczang 2018 - studio
1.25 IO Pjongczang 2018
- bobsleje 4M
2.35 IO Pjongczang 2018 - studio
2.50 IO Pjongczang 2018
- narciarstwo alpejskie
- zawody drużynowe
5.05 IO Pjongczang 2018 - studio
5.45 Zakończenie dnia

19

12 13 14 15 16 17 18 19

8.00 Piłka nożna - Liga Europy - 1 ﬁnału .
10.05 Piłka nożna - Liga Europy - 1 ﬁnału .
12.15 Tenis ziemny - Turniej WTA - Dubaj
- 1/4F - podsumowanie 14.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Dubaj - 1/2F 1 16.00
Olimpijski Dzień podsumowanie - relacja
16.25 Tenis ziemny - Turniej WTA - Dubaj - 1/2F 2 18.05 Gwiazdy tenisa 18.30
Koszykówka mężczyzn - Eliminacje ME
2019. Polska - Kosowo 18.50 Koszykówka mężczyzn - Eliminacje ME 2019. Polska
- Kosowo 21.00 Olimpijski Dzień 21.35
boks - Megaﬁghts 23.15 Tenis ziemny
- Turniej WTA - Dubaj - 1/2F 2 0.35 Hokej na lodzie - NHL. skróty 1.00 Hokej
na lodzie - NHL 2017 . New York Rangers
- Minnesota Wild 41

TVP 1
R

E

K

L

A

M

A

5.55 IO Pjongczang 2018
- biegi narciarskie M - 50km
8.45 IO Pjongczang 2018 - studio
9.00 IO Pjongczang 2018
- curling M - ﬁnał
10.50 Rok w ogrodzie
11.30 IO Pjongczang 2018 - studio
11.55 IO Pjongczang 2018
- Łyżwiarstwo szybkie
- bieg masowy K i M - K
12.30 IO Pjongczang 2018 - studio
12.45 IO Pjongczang 2018
- Łyżwiarstwo szybkie
- bieg masowy K i M - M
13.15 IO Pjongczang 2018 - studio
13.25 IO Pjongczang 2018
- Łyżwiarstwo szybkie
- bieg masowy K i M - ﬁnał K
13.45 IO Pjongczang 2018 - studio
13.55 IO Pjongczang 2018
- Łyżwiarstwo szybkie
- bieg masowy K i M - ﬁnał M
14.30 IO Pjongczang 2018
- curling K - 3 miejsce
15.30 Dama w czarnym welonie (10)
- serial
16.30 Halo, tu Pjongczang (17)
16.45 IO Pjongczang 2018 - skrót
wydarzeń - relacja
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Jaka to melodia?
18.00 IO Pjongczang 2018
- Olimpijski Dzień
19.30 Wiadomości
20.00 Pogoda
20.05 Sport
20.15 Hit na sobotę - Śmierć nadejdzie jutro, USA, Wielka Brytania
22.35 Pokaż kotku co masz w środku
- komedia, Polska, reż. Sławomir
Kryński, wyk. Jacek Borusiński,
Krzysztof Stelmaszyk, Grażyna
Szapołowksa, Katarzyna Cynke,
Jacek Braciak, Iwona Wszołkówna
0.20 IO Pjongczang 2018 - studio
1.05 IO Pjongczang 2018
- curling K - ﬁnał
4.55 Zakończenie dnia

TVP SPORT

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

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

8.00 Hokej na lodzie - NHL 2017 . New
York Rangers - Minnesota Wild 41 9.00
Hokej na lodzie - NHL 2017 . New York
Rangers - Minnesota Wild 41 10.10 Of
miracles and men 11.30 Koszykówka
mężczyzn - Eliminacje ME 2019. Polska
- Kosowo 13.25 Piłka nożna - Liga Europy 15.30 Olimpijski Dzień podsumowanie - relacja 16.00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Dubaj - Finał 18.00 Hokej na lodzie
- PHL, 1.runda play - oﬀ . 20.35 Piłka nożna - Bayern TV 21.35 Piłka nożna - Bayern TV 22.30 Olimpijski Dzień 23.05 Tenis
ziemny - Turniej WTA - Dubaj - Finał 0.00
Tenis ziemny - Turniej WTA - Dubaj - Finał
1.00 Hokej na lodzie - NHL 2017 . 42 3.50
Zakończenie dnia

TVN

TVP 2
5.10 IO Pjongczang 2018
- narciarstwo dowolne
- Ski cross K - Finał
6.40 IO Pjongczang 2018 - studio
7.00 M jak miłość (231)
8.00 Pytanie na śniadanie
11.20 Barwy szczęścia (1809) - serial
obyczajowy
11.50 IO Pjongczang 2018 - studio
12.10 IO Pjongczang 2018
- biathlon sztafeta M 4x7, 5km
14.05 O mnie się nie martw - s. VII (8)
- serial komediowy
14.55 Dzięki Bogu już weekend
- program rozrywkowy
15.30 Tygrysy Europy (16) - Przylądek Dobrej Nadziei - serial
komediowy
16.30 Koło fortuny (152) - teleturniej
17.10 Meandry uczuć (56) - serial
18.00 Panorama
18.35 Sport Telegram
18.45 Pogoda
18.55 Rodzinka.pl (29) - Dzień ojca
- serial komediowy
19.35 Barwy szczęścia (1809) - serial
obyczajowy
20.05 Barwy szczęścia (1810) - serial
obyczajowy
20.40 Zakazane królestwo - ﬁlm akcji,
USA, Chiny, reż. Rob Minkoﬀ,
wyk. Jet Li, Jackie Chan, Michael
Angarano
22.35 Braterstwo wilków - ﬁlm
kostiumowy, Francja
1.05 Rodzinka.pl (224) - Prohibicja
domowa - serial komediowy
1.35 IO Pjongczang 2018 - studio
1.55 IO Pjongczang 2018
- snowboard - Big Air M
- FINAŁ
3.35 IO Pjongczang 2018
- bobsleje 4M
3.55 IO Pjongczang 2018
- snowboard - Paralel gigant
slalom K&M - Finał
5.40 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 obyczajowy
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 obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Raport smogowy
19.50 Uwaga! - program interwencyjny

PSN
7.00 Siatkówka Liga Mistrzyń 8.00 Siatkówka Liga Mistrzyń 9.00 Koszykówka
Euroliga: FC Barcelona Lassa - Real Madryt 11.00 Tenis ATP World Tour 500 Rio
de Janeiro 13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07 Siatkówka Liga Mistrzyń 15.00
Polsat Sport News ﬂash 15.07 Siatkówka Liga Mistrzyń 17.00 Polsat Sport News
ﬂash 17.07 Magazyn FIS snowboardowy
18.00 Studio Pjongczang 2018 19.07
Siatkówka ATP World Tour Uncovered
20.00 Tenis WTA Budapeszt II półﬁnał
22.00 Tenis WTA Budapeszt I półﬁnał
0.00 Piłka nożna Liga holenderska: AZ
Alkmmar - Sparta Rotterdam 1.30 Liga
Siatkówki Kobiet: Legionovia Legionowo
- ŁKS Commercecon Łódź

TV 4
6.00 Kacper: Szkoła postrachu
6.35 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
7.05 Scooby Doo: Gdzie jesteś?
7.35 Scooby Doo: Gdzie jesteś?
8.00 Dom nie do poznania
9.00 Nie igraj z aniołem - telenowela
obyczajowa
10.00 Nie igraj z aniołem - telenowela
obyczajowa
11.00 Drużyna A
12.00 Policjantki i Policjanci
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 Kryminalny
22.05 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
23.10 Tożsamość Bourne’a - thriller, USA, 2002, reż. Doug Liman,
wyk. Julia Stiles, Matt Damon,
Clive Owen, Franka Potente
1.45 Interwencja
2.00 TAK czy NIE
3.00 Disco Polo Life
4.00 Top 10 lista przebojów
5.00 Top 10 lista przebojów

22.15 Looper - Pętla czasu - ﬁlm sci - ﬁ,
USA, 2012, reż. Rian Johnson, wyk.
Emily Blunt, Paul Dano, Jeﬀ Daniels,
Joseph Gordon - Levitt, Bruce Willis
W XXI wieku podróże w czasie
stały się rzeczywistością, jednak
władze uświadomiły sobie potencjalne niebezpieczeństwa z nimi
związane, zostały więc uznane za
nielegalne.
0.55 Niepokonani - dramat przygodowy, USA, Polska, 2010, reż.
Peter Weir, wyk. Ed Harris, Colin
Farrell, Jim Sturgess, Mark Strong,
Saoirse Ronan, Gustaf Skarsgard
3.50 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy

EUROSPORT

TVP INFO

Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Pjongczang 3.00 Narciarstwo Alpejskie 4.30
Łyżwiarstwo ﬁgurowe 6.00 Narciarstwo
Dowolne 6.40 Narciarstwo Alpejskie 7.35
Curling 10.45 Łyżwiarstwo Szybkie 12.15
Biathlon 13.45 Curling 15.00 Narciarstwo
Alpejskie 16.00 Narciarstwo Dowolne
16.30 Narciarstwo Alpejskie 17.15 Narciarstwo Dowolne 17.30 Piłka nożna. Ekstraklasa, Polska 24. kolejka 20.00 Igrzyska
Olimpijskie. Studio 20.50 Sporty zimowe. Lindsey Vonn 20.55 Igrzyska Olimpijskie. The Cube 21.00 Narciarstwo Dowolne 21.15 Narciarstwo Alpejskie 21.45
Łyżwiarstwo ﬁgurowe 22.30 Narciarstwo
Dowolne 23.00 Najciekawsze wydarzenia 0.00 Narciarstwo klasyczne

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.00 Panorama Info
16.52 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 O co chodzi - magazyn publicystyczny 18.00 Panorama
18.30 Serwis Info 19.00 Serwis Info 19.30
Wiadomości 19.57 Gość Wiadomości
20.12 Forum - program publicystyczny
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
Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Widziane
z Polski - magazyn 0.10 Serwis Info 0.22
Pogoda 0.30 Nie da się ukryć - magazyn
0.58 Flesz Info Wieczór 1.20 Forum - program publicystyczny 2.20 Wiadomości

POLSAT

TVN

TVP 2
6.35 Włoska kuchnia jak u babci
(13) - Best Of - cykl dok.
7.05 M jak miłość (1352) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
10.50 Lajk!
11.20 Barwy szczęścia (1807) - serial
obyczajowy
11.45 Barwy szczęścia (1808) - serial
obyczajowy
12.20 Barwy szczęścia (1809) - serial
obyczajowy
12.55 IO Pjongczang 2018 - studio
13.00 IO Pjongczang 2018
- hokej na lodzie M. 3 miejsce
15.50 Pierwsza randka
16.50 Na dobre i na złe (695) - Dzieci
swoich rodziców - serial
17.45 Słowo na niedzielę
18.00 Panorama
18.35 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.55 Kulisy - Postaw na milion
19.05 Postaw na milion - teleturniej
20.05 The Voice Kids - Finał - widowisko muzyczne
22.00 The Voice Kids - widowisko
muzyczne
22.40 Ronin - ﬁlm sensacyjny, USA, reż.
John Frankenheimer, wyk. Robert
De Niro, Natasha McElhone, Jean
Reno, Sean Bean, Skipp Sudduth
0.50 IO Pjongczang 2018 - studio
1.25 IO Pjongczang 2018
- bobsleje 4M - 3 ślizg - Finał
2.40 IO Pjongczang 2018 - studio
3.10 IO Pjongczang 2018
- bobsleje 4M - 4 ślizg - Finał
4.00 IO Pjongczang 2018 - studio
4.20 IO Pjongczang 2018 - NIEZAPOMNIANE CHWILE W PJONGCZANG, cz. 1
5.15 IO Pjongczang 2018 - NIEZAPOMNIANE CHWILE W PJONGCZANG, cz. 2
6.00 Zakończenie dnia

POLSAT
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Galimatias, czyli kogel - mogel
II - komedia, Polska, 1989, reż.
Roman Załuski, wyk. Grażyna
Błęcka - Kolska, Stanisława Celińska, Dariusz Siatkowski, Jerzy
Turek, Katarzyna Łaniewska,
Zdzisław Wardejn

20.00 Harry Potter i Insygnia Śmierci:
Część II - ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania 2011, reż. David
Yates, wyk. Daniel Radcliﬀe, Emma
Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes, Alan Rickman, Michael Gambon, Helena Bonham Carter
22.50 Arka przyszłości - ﬁlm sensacyjny, USA, Korea Płd., Czechy,
Francja 2013, reż. Joon - ho Bong,
wyk. Chris Evans, Kang - ho Song,
Ed Harris, John Hurt, Tilda Swinton, Jamie Bell
1.25 Kuba Wojewódzki - talk show
2.25 Życie bez wstydu - reality show
3.25 Uwaga! - program interwencyjny
3.40 Moc Magii
5.00 Nic straconego

PSN
7.00 Piłka nożna Liga czeska: AC Sparta
Praha - FC Slovan Liberec 8.00 Piłka nożna Liga czeska: AC Sparta Praha - FC Slovan Liberec 9.00 Siatkówka Liga Mistrzyń
10.00 Siatkówka Liga Mistrzyń 11.00 Tenis
ATP World Tour 500 Rio de Janeiro 12.00
Tenis ATP World Tour 500 Rio de Janeiro
13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07 Piłka
nożna Liga ukraińska 15.00 Polsat Sport
News ﬂash 15.07 Siatkówka Liga Mistrzyń
17.00 Polsat Sport News ﬂash 17.07 Magazyn FIS snowboardowy 18.00 Studio
Pjongczang 2018 19.00 Polsat Sport News
ﬂash 19.07 7. strefa - magazyn siatkarski
20.45 Koszykówka Euroliga: FC Barcelona
Lassa - Real Madryt 23.30 Siatkówka Liga
Mistrzyń 1.30 MMA KSW

6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.05

5.15
5.35
7.50
8.00
11.00
12.50
13.50
14.50

17.00
18.00
19.00
19.40
19.45

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Spotkanie ze smakiem
Dzień Dobry TVN - magazyn
Na Wspólnej Omnibus - serial
Domowe rewolucje
Agent - Gwiazdy
Opowieści na dobranoc
- komedia, USA 2008, reż. Adam
Shankman, wyk. Adam Sandler,
Keri Russell, Guy Pearce, Russell
Brand, Richard Griﬃths, Teresa
Palmer, Lucy Lawless, Courteney
Cox, Jonathan Pryce
Kuchenne rewolucje
36,6°C - magazyn medyczny
Fakty, Sport, Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - program interwencyjny

6.00
7.45
8.15
8.45
9.00
9.30
10.05
10.15
10.45
11.00
14.10

16.15
18.20
18.50
19.30
20.05

20.00 Kac Vegas - komedia, USA,
Niemcy 2009, reż. Todd Phillips,
wyk. Bradley Cooper, Ed Helms,
Zach Galiﬁanakis, Justin Bartha,
Heather Graham, Sasha Barrese,
Jeﬀrey Tambor, Mike Tyson
22.25 Wielkie wesele - komedia, USA
2013, reż. Justin Zackham, wyk.
Robert De Niro, Katherine Heigl,
Diane Keaton, Amanda Seyfried,
Topher Grace, Susan Sarandon,
Robin Williams
0.10 Disco polo - komedia, Polska
2015, reż. Maciej Bochniak, wyk.
Dawid Ogrodnik, Piotr Głowacki,
Tomasz Kot, Joanna Kulig, Aleksandra Hamkalo
2.25 Życie bez wstydu - reality show
3.30 Uwaga! - program interwencyjny
3.45 Moc Magii

EUROSPORT
Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Pjongczang 3.00 Snowboard 3.30 Narciarstwo
Alpejskie 4.45 Snowboard 5.15 Bobsleje
5.45 Biegi narciarskie 8.30 Curling 10.30
Biegi narciarskie 11.45 Łyżwiarstwo Szybkie 14.15 Hokej na lodzie. Mecz o 3. miejsce mężczyzn 15.30 Igrzyska Olimpijskie.
studio 16.00 Bobsleje 16.30 Narciarstwo
Alpejskie 18.00 Sporty ekstremalne. Najciekawsze wydarzenia 18.30 Najciekawsze wydarzeniaa 20.00 Igrzyska Olimpijskie. Show 21.00 Biegi narciarskie 21.45
Łyżwiarstwo Szybkie 22.30 Bobsleje
23.00 Najciekawsze wydarzenia 0.30
Igrzyska Olimpijskie. Show 1.15 Bobsleje Trzeci przejazd męskich czwórek 2.35
Snowboard Big air - ﬁnał mężczyzn

Nowy dzień z Polsat News
MY3 - program dla dzieci
Jeźdźcy smoków
Shrek 3 - D - ﬁlm anim., USA,
Dragons Race to the Edge
Prezent nocnej furii - ﬁlm anim.
Makaronowy Zawrót Głowy
Ewa gotuje
Makaronowy Zawrót Głowy
Opowieści z Narnii: Książę
Kaspian - ﬁlm przygodowy, USA,
2008, reż. Andrew Adamson
Galimatias, czyli kogel - mogel II
- komedia, Polska, 1989, reż. Roman
Załuski, wyk. Grażyna Błęcka - Kolska, Stanisława Celińska, Dariusz
Siatkowski, Jerzy Turek, Katarzyna
Łaniewska, Zdzisław Wardejn
Kabarety Rybnik 2017. 50 twarzy Roberta Korólczyka
Chłopaki do wzięcia
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Rio 2 - ﬁlm anim., USA, 2014

22.30 Cenny ładunek - ﬁlm akcji,
Kanada, 2016, reż. Max Adams,
wyk. Jenna B. Kelly, Claire Forlani,
Mark - Paul Gosselaar, Bruce Willis
Po nieudanym skoku Eddie, brutalny gangster ściga piękną złodziejkę Karen, która go wystawiła.
Karen postanawia odzyskać zaufanie Eddiego i w tym celu zleca swojemu byłemu chłopakowi kradzież
przesyłki z rzadkimi klejnotami.
0.15 Strażnik granicy - ﬁlm akcji,
USA, 2008, reż. Isaac Florentine,
wyk. Jean - Claude Van Damme,
Scott Adkins, Natalie J. Robb
2.30 Tajemnice losu

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.00 Panorama Info 16.50 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15
Teleexpress Extra 17.32 Studio Wschód
- magazyn 18.00 Panorama 18.31 Młodzież kontra 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 21.50 Studio Polska
- magazyn 23.30 INFO Wieczór 0.00 Salon dziennikarski 0.52 Nie da się ukryć
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 Mieczysław Paluch. Człowiek, powstaniec, dowódca. - ﬁlm dok.

Stopklatka
6.30 MiłośćKropka.pl 7.30 Stawka większa niż życie cz. 1 - 2 - serial 9.50 Niania
- serial 11.15 Pułapki umysłu - serial 12.10
Katastrofy w przestworzach - serial 13.10
Umrzesz ze śmiechu 14.15 Mniam! - ﬁlm
anim. 16.00 Zagadki Sﬁnksa - ﬁlm przygodowy 18.00 Kobieta na Marsie, mężczyzna na Wenus - komedia 20.00 Zaginiona bez śladu - thriller 22.30 Hannibal.
Po drugiej stronie maski - thriller

TV TRWAM
10.30 Rekolekcje Wielkopostne 11.35 Aktywna zima 12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 Rękopis błogosławionych 14.00 Inna Teresa 14.55 Słowo Życia
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.20 Mocni w wierze 15.50 Ma się rozumieć 16.00 Informacje dnia 16.10 Siódmy sakrament 16.35 Świat na wyciągnięcie ręki 17.00 Tajne archiwum Watykanu
17.30 Okiem kamery 17.55 40 dni z Duchem Świętym 18.00 Anioł Pański 18.05
Informacje dnia 18.15 Westerplatte Młodych 18.55 Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.00 Warto zauważyć…
19.30 Latający dom 20.00 Informacje
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Głos serca 23.20 Ikona Miłości

TV 4
6.00 Kacper: Szkoła postrachu
6.35 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
7.05 Scooby Doo: Gdzie jesteś?
7.35 Scooby Doo: Gdzie jesteś?
8.05 Tom i Jerry Show
8.35 Tom i Jerry Show
9.10 Tom i Jerry: Piraci i kudłaci
- ﬁlm anim., USA, 2006
10.25 Policjantki i Policjanci
11.25 Policjantki i Policjanci
12.25 Policjantki i Policjanci
13.25 STOP Drogówka
14.35 Głos serca - dramat, USA, 2010,
reż. Matt Thompson, wyk. Alexia
Rasmussen, Cybill Shepherd, Kent
Moran, Shirley Knight
16.45 Jedynka - dramat wojenny,
Rosja, 2015, reż. Kirill Belevich
19.00 Galileo
20.00 Policjantki i Policjanci
21.00 Policjantki i Policjanci
22.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
23.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
0.05 W mgnieniu oka - horror sci
- ﬁ, Wielka Brytania, 1992, reż.
Tony Maylam, wyk. Kim Cattrall,
Rutger Hauer
2.00 Najgroźniejsze zwierzęta
świata
3.00 Disco Polo Life
4.00 Top 10 lista przebojów
5.00 Top 10 lista przebojów

Stopklatka
6.30 Komisarz Rex - serial 8.35 Stawka
większa niż życie cz. 3 - 4 - serial 11.30
Poirot: Kot wśród gołębi - ﬁlm kryminalny 13.20 Niania - serial 15.00 Randka
w ciemno - komedia romantyczna 16.55
Skrzydła odwagi - ﬁlm przygodowy 17.50
Poirot: Śmierć w chmurach - ﬁlm kryminalny 20.00 Wielka draka w chińskiej
dzielnicy - komedia sensacyjna 22.05 Cop
Land - ﬁlm kryminalny

TV TRWAM
13.20 Siódmy sakrament 13.45 Ocalić od
zapomnienia 13.55 Święty na każdy dzień
14.00 Głos serca 15.20 Tam, gdzie modlili się dawni papieże 15.30 Wierzę w Boga 15.45 Spotkania z ekologią 16.00 Informacje dnia 16.10 Próba wiary 17.00
Z Parlamentu Europejskiego 17.30 Okiem
kamery 17.55 40 dni z Duchem Świętym
18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia
18.15 Rozmowy niedokończone 19.25
Przegląd Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 19.30 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza 19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Bezgranicznie 23.35 Generał
Fieldorf „Nil” 0.00 Programy powtórkowe
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5.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
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 obyczajowy
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 sensacyjny
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Dennis rozrabiaka - komedia,
USA 1993, reż. Nick Castle, wyk.
Walter Matthau, Mason Gamble,
Joan Plowright, Christopher Lloyd,
Lea Thompson, Paul Winﬁeld
22.05 Szkoła rocka - komedia, USA
2003, reż. Richard Linklater, wyk.
Jack Black, Joan Cusack, Mike
White, Sarah Silverman, Jordan
- Claire Green
0.20 Nie z tego świata - serial
1.25 Moc Magii
3.35 Druga strona medalu - talk show
4.05 Druga strona medalu - talk show
4.35 Druga strona medalu - talk show
5.05 Druga strona medalu - talk show
5.35 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
13.50 Niedoręczony list - serial
14.45 Królowa Serc - telenowela
15.50 Gliniarz i prokurator - serial
16.50 13 Posterunek 2 - serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Szakal - ﬁlm sensacyjny, USA
1997, reż. Michael Caton - Jones,
wyk. Bruce Willis, Diane Venora,
Jack Black, Richard Gere, Sidney
Poitier, Tess Harper
22.25 Tokarev. Zabójca z przeszłości - ﬁlm sensacyjny, USA 2014,
reż. Paco Cabezas, wyk. Danny
Glover, Max Ryan, Nicolas Cage,
Pasha Lychnikoﬀ, Peter Stormare,
Rachel Nichols
0.20 Kod Merkury - ﬁlm sensacyjny,
USA 1998, wyk. Alec Baldwin,
Bruce Willis, Chi McBride, Kim
Dickens, Miko Hughes
2.30 Dyżur
3.15 Biesiada na cztery pory roku
3.55 Biesiada na cztery pory roku
4.30 Biesiada na cztery pory roku
5.00 Z archiwum policji
5.35 Menu na miarę

TV6

TTV
12.45 Detektywi. Na zlecenie 13.25 Kartoteka 14.25 Zamiana żon. Ukraina 11
15.45 Express 16.05 Uwaga! 16.25 Usterka 17.10 10 zadań specjalnych Michela
Morana 17.45 Express 18.00 Detektywi.
Na zlecenie 18.45 SOS Ekipy w akcji 19.45
Express 20.05 DeFacto Extra 20.35 Damy i wieśniaczki. Za granicą 21.45 Express
22.00 Królowe życia - serial 22.45 Królowe życia - serial 23.30 Usterka

TVP KULTURA

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 21.00
Przeżyć - ﬁlm sci - ﬁ, USA, 2014 23.00 Prima aprilis - horror, USA, 2008 0.55 V.I.P.
2.00 STOP Drogówka

TVP HISTORIA

8.10 Kronos - magazyn 9.00 Informacje
kulturalne 9.25 Horror w Wesołych Bagniskach - ﬁlm TVP 11.00 Parada oszustów
- serial 13.20 Dracula - horror 15.10 Koncert - Muzyka w Opactwie Mischa Maisky, cz. II 15.55 Nienasyceni 7 - magazyn
16.30 Kapitan z „Oriona” - dramat obyczajowy 18.15 Każda twarz ma imię - ﬁlm dok.
19.40 Videofan - Portrety. Krzysztof Kaczmarek 20.00 Informacje kulturalne 20.20
W kręgu miłości - ﬁlm fabularny 22.20 Tygodnik Kulturalny 23.05 Dziennik ﬁlozofa
23.20 Canizares live at the Alhambra 2016
- koncert 0.45 Na skraju lasu - ﬁlm obyczajowy 2.25 Informacje kulturalne 2.45
W kręgu miłości - ﬁlm fabularny

ę
10.50 Podróże z historią (24) - cykl dok.
11.30 Taśmy bezpieki, cz. 1 12.00 PKOL
- 90 lat na olimpijskim szlaku 12.40 Aniś
ty dla Pona, ani Pon dla Tobie - ﬁlm dok.
13.05 Było, nie minęło 13.35 Sensacje XX
wieku 14.30 Encyklopedia II wojny światowej, cz. 2 - cykl dok. 15.15 Najwspanialsi w królestwie zwierząt - serial dok. 16.20
Historia Polski - ﬁlm dok. 17.20 Goniec historyczny IPN (13) - magazyn 17.40 Biała
wizytówka (3) - serial 18.50 Sensacje XX
wieku 19.55 Niecała nieprawda czyli PRL
w DTV (26) 20.30 Cicha wojna (1) - serial
dok. 21.35 Przedwiośnie (6) - serial 22.35
Szerokie tory - reportaż 23.15 Szalony
świat Donalda Trumpa - ﬁlm dok. 0.15
Ośmiornica - s. 9 (4) - serial 1.10 Wojciech
Cejrowski - boso przez świat (24) - Fatima 1.45 Przedwiośnie (6) - serial

Sobota, 24.02.2018

TVN 7
5.45 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.45 Mango - Telezakupy
8.50 Dwóch i pół - serial
9.20 Gotowe na wszystko III - serial
10.15 Gotowe na wszystko III - serial
11.10 Kryminalni - serial kryminalny
12.20 Kryminalni - serial kryminalny
13.25 Kryminalni - serial kryminalny
14.30 Heca w zoo - komedia, USA 2011,
reż. Frank Coraci, wyk. Kevin James,
Rosario Dawson, Leslie Bibb
16.40 Dziewczyna z marzeniami
- komediodramat, USA 2009
19.00 Złote dziecko - komedia, USA
1986, reż. Michael Ritchie, wyk.
Eddie Murphy, Charles Dance,
Charlotte Lewis, J.L. Reate, Victor
Wong
21.05 Babskie wakacje - komedia,
USA 2009, reż. Ryan Shiraki, wyk.
Amy Poehler, Parker Posey, Rachel
Dratch, Amber Tamblyn, Seth
Meyers
22.50 Gniew oceanu - ﬁlm katastroﬁczny, USA 2000, reż. Wolfgang
Petersen, wyk. George Clooney,
Mark Wahlberg, Diane Lane, Karen
Allen, William Fichtner, John C. Reilly,
Mary Elizabeth Mastrantonio
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
5.40 Koniec programu

TTV
12.35 Wojny magazynowe 13.55 Wakacyjne koszmary Gordona Ramsaya 15.00
Ostre cięcie 15.45 Express 16.05 Damy
i wieśniaczki. Ukraina 17.15 Kulisy światowych 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. Ukraina 22.30 Gogglebox. Przed telewizorem

TVP KULTURA
8.00 Wszystkie stworzenia duże i małe - Practice Makes Perfect - serial 9.00
Informacje kulturalne 9.25 „Zapatrzeni
w siebie - piosenki Marka Grechuty 10.30
Kemping - ﬁlm obyczajowy 11.00 Białoruski klimat 11.35 Kobiela na plaży - ﬁlm TVP
12.25 Bjork - ﬁlm dok. 13.30 Pół żartem,
pół serio - komedia 15.40 Włodzimierz
Strzemiński - wspomnienie 16.20 Amator
- dramat obyczajowy 18.25 Tygodnik Kulturalny 19.15 Legendy Rocka - Jimi Hendrix 19.40 Legendy Rocka - The Mamas
and The Papas 20.20 Bilet do kina - Duża
ryba - Film fantasy 22.35 Eric Clapton. Live in San Diego 2007 - koncert 0.10 Król
świń - ﬁlm anim.

PULS
6.00
7.00
7.50
8.50
13.50

15.45

17.35

20.00

21.50

23.45

1.40
2.15

Skorpion - serial
Taki jest świat
Tajemnice medyczne - serial
Lombard: Życie pod zastaw
- serial
Mikołajek - ﬁlm familijny, Belgia, Francja 2009, reż. Laurent
Tirard, wyk. Kad Merad, Maxime
Godart, Sandrine Kiberlain, Val…
rie Lemercier
Bibliotekarz III: Klątwa kielicha
Judasza - ﬁlm przygodowy, USA
2008, reż. Jonathan Frakes, wyk.
Bob Newhart, Jane Curtin, Noah
Wyle, Stana Katic, Bruce Davison
Piąty element - ﬁlm sci - ﬁ, Francja 1997, reż. Luc Besson, wyk.
Bruce Willis, Chris Tucker, Gary
Oldman, Ian Holm, Milla Jovovich
Mechanik: Prawo zemsty
- thriller, USA 2011, reż. Simon
West, wyk. Jason Statham, Ben
Foster, Tony Goldwyn, Donald
Sutherland
Człowiek maﬁi - thriller, USA
2015, reż. Scott Mann, wyk.
Dave Bautista, Jeﬀrey Morgan,
Kate Bosworth, Morris Chestnut,
Robert De Niro
Formuła - komedia sensacyjny,
USA 2001, reż. Ronny Yu, wyk.
Emily Mortimer, Robert Carlyle,
Samuel L. Jackson, Sean Pertwee
Taki jest świat
Biesiada na cztery pory roku

TV6
6.00 Taaaka ryba 7.00 Benny Hill 8.15
Galileo 9.15 Kacze opowieści 11.20 Tom
i Jerry: Piraci i kudłaci - ﬁlm anim. 12.45
Powrót do Halloweentown - komedia familijna 14.30 Jaś Fasola 15.05 Podwodni
łowcy 16.05 Scoop - gorący temat - komedia 18.05 Przygody Merlina 20.05
Włatcy móch 21.05 Androidcop - ﬁlm sci
- ﬁ, USA, 2014 23.00 Instytut Rosyjski:
Lekcja seksu, Francja, 2012

TVP HISTORIA
10.35 Wszystkie kolory świata - Turcja.
- serial dok. 11.40 Opowieść o Indiach
- Potęga idei - serial dok. 12.50 Ziemia,
planeta roślin - Życiodajne światło (1)
- cykl dok. 13.50 Szerokie tory - Szerokie tory. Bajkał - reportaż 14.30 Wielka
Gra (63) - teleturniej 15.45 Spór o historię - Władcy Polski. August III Sas 16.25
Ostatni legioniści - ﬁlm dok. 17.15 O nowej to hucie ballada… - reportaż 17.50 Ile
jest życia (3) - Polowanie - serial 18.50
Tajemnice III Rzeszy (2) Generał Hitlera
- cykl dok. 19.55 Było, nie minęło 20.30
Ekstradycja II (2) - serial 21.35 Józef Rymer - pierwszy Wojewoda Śląski - ﬁlm
dok. 22.15 Cała prawda o Grekach (1)
- serial dok. reż. Ishbel Hall 23.25 Ocenzurowane taśmy - ﬁlm dok. 1.00 Przypadek
- ﬁlm obyczajowy 3.10 Zakończenie dnia
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TVP 1
5.05 IO Pjongczang 2018
- Hokej na lodzie M - FINAŁ
8.00 Tydzień
8.40 Ziarno - Sól na wagę złota
- magazyn
9.15 Jak to działa (149) - magazyn
9.45 Sonda 2 - Druk - program popularnonaukowy
10.15 Zakochaj się w Polsce (60)
Byczyna - magazyn
10.45 Między ziemią a niebem
11.20 IO Pjongczang 2018 - studio
11.55 IO Pjongczang 2018
- Ceremonia Zamkniecia
15.10 Poldark - Wichry losu (8) - serial
16.15 Halo, tu Pjongczang (18)
- reportaż
16.30 IO Pjongczang 2018 - skrót
wydarzeń - relacja
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.30 Jaka to melodia?
18.20 IO Pjongczang 2018
- Olimpijski Dzień
19.30 Wiadomości
20.00 Pogoda
20.05 Sport
20.15 Blondynka (75) - serial
21.10 Zakochana Jedynka - Zakazana
żona - ﬁlm obyczajowy, Niemcy,
reż. Hansjörg Thurn, wyk. Alexandra Neldel, Mido Hamada, Deniz
Cooper
22.55 Zawód. szpieg - ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania, Francja,
Japonia, reż. Tony Scott, wyk.
Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack
1.05 Śmierć nadejdzie jutro, USA,
Wielka Brytania
3.10 Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Hokej na lodzie - NHL 2017 9.00 Hokej na lodzie - NHL 2017 10.00 Szermierka
- Turniej o Szablę Wołodyjowskiego - Turniej indywidualny 11.00 Szermierka - Turniej o Szablę Wołodyjowskiego - Turniej
indywidualny 12.15 Boks - Megaﬁghts
14.00 Hokej na lodzie - PHL, 1.runda play
- oﬀ 15.00 Hokej na lodzie - PHL, 1.runda play - oﬀ 16.45 Olimpijski Dzień podsumowanie - relacja 17.10 Lekkoatletyka
- Halowy mityng IAAF World Indoor Tour, Glasgow 18.10 Lekkoatletyka - Halowy
mityng IAAF World Indoor Tour, Glasgow
19.30 Barca TV - Chelsea - FC Barcelona
22.00 Olimpijski Dzień 22.50 Lekkoatletyka - Halowy mityng IAAF World Indoor Tour, Glasgow 0.25 Zakończenie dnia

8.00
8.15
8.40
9.20
10.15
11.05
12.00
12.10
12.35
12.40
12.55
13.55
15.15
15.45
16.00
17.00
17.25
17.55
18.25
18.55
19.30
20.20
20.35

22.10

23.55
1.40
3.50

NR 4 |.133|

23.02.2018

TVN

TVP 2
6.10 IO Pjongczang 2018 - studio
7.10 IO Pjongczang 2018
- biegi narciarskie 30km techniką klasyczną K
9.05 IO Pjongczang 2018
- biegi narciarskie 30km techniką klasyczną K
- ceremonia kwiatowa
9.20 IO Pjongczang 2018 - studio
9.35 IO Pjongczang 2018
- łyżwiarstwo ﬁgurowe GALA
11.35 Barwy szczęścia (1810) - serial
12.10 Zwariowany weekend - komedia, Francja, reż. Robert Dhery,
wyk. Louis de Funes, Robert
Dhery, Colette Brosset
14.00 Familiada - teleturniej
14.40 Koło fortuny (153) - teleturniej
15.20 Na dobre i na złe (696) - serial
16.25 The Voice Kids - Finał - widowisko muzyczne
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.55 Na sygnale (177) - serial
19.25 Rodzinka.pl (225) - serial
20.05 Szybszy od błyskawicy Pi Li Huo
- ﬁlm akcji, Hongkong, reż. Gordon Chan, wyk. Chor Yuen, Anita
Yuen, Jackie Chan, Michael Wong
22.10 Kino bez granic - Samba
- komediodramat, Francja, reż.
Olivier Nakache, Eric Toledano,
wyk. Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Izia Higelin
0.15 Ronin - ﬁlm sensacyjny, USA, reż.
John Frankenheimer, wyk. Robert
De Niro, Natasha McElhone, Jean
Reno, Sean Bean, Skipp Sudduth
2.25 Dziewczyna z szafy - komediodramat, Polska, reż. Bodo
Kox, wyk. Magdalena Różańska,
Wojciech Mecwaldowski, Piotr
Głowacki, Eryk Lubos, Teresa
Sawicka, Magdalena Popławska
4.10 Zwariowany weekend - komedia, Francja, reż. Robert Dhery,
wyk. Louis de Funes, Robert Dhery,
Colette Brosset, Andrea Parisy
5.45 Zakończenie dnia

PSN
7.00 Siatkówka Liga Mistrzyń 9.00 Tenis WTA Budapeszt II półﬁnał 10.00 Tenis WTA Budapeszt II półﬁnał 11.00 Tenis ATP World Tour 500 Rio de Janeiro
13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07 Koszykówka Euroliga: FC Barcelona Lassa
- Real Madryt 15.00 Polsat Sport News
ﬂash 15.07 Tenis WTA Budapeszt I półﬁnał 17.00 Polsat Sport News ﬂash 17.07
Magazyn Atleci 18.00 Studio Pjongczang
2018 19.07 MMA UFC Fight Night Emmett - Stephens 22.30 Tenis WTA Budapeszt ﬁnał 21.20 Piłka nożna Liga holenderska: AZ Alkmmar - Sparta Rotterdam
23.30 Piłka nożna Liga czeska: SK Slavia
Praha - Bohemians Praha 1905 1.30 Magazyn Cafe Futbol

5.15
5.45
8.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00

18.00
19.00
19.40
19.45
20.00

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Dzień Dobry TVN - magazyn
Domowe rewolucje
Co za tydzień - magazyn
Druga Twarz - pilot programu
Diagnoza - serial
Zgłoś remont
Hobbit: Bitwa Pięciu Armii
- ﬁlm przygodowy, Nowa Zelandia, USA 2014, reż. Peter Jackson, wyk. Ian McKellen, Martin
Freeman, Richard Armitage,
Ken Stott, Aidan Turner, Graham
McTavish, James Nesbitt
Ugotowani - magazyn kulinarno
- rozrywkowy
Fakty, Sport, Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - program interwencyjny
MasterChef - najlepsi z najlepszych

6.00 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
7.05 Scooby Doo: Gdzie jesteś?
8.05 Tom i Jerry Show
8.55 Garﬁeld Show
9.20 Królowa śniegu - baśń ﬁlmowa,
Niemcy, 2014, reż. Karola Hattop,
wyk. Kristo Ferkic, Flora Thiemann, Linda Zilliacus
11.00 Galileo
13.00 Współczesna historia Kopciuszka - ﬁlm familijny, USA,
2010, reż. John Dunson, Sean
Dunson, wyk. Ashlee Hewitt,
Sterling Knight, Kiely Williams
15.05 King Kong - ﬁlm przygodowy,
USA, Nowa Zelandia, Niemcy,
2005, reż. Peter Jackson, wyk.
Naomi Watts, Jack Black, Adrien
Brody, Thomas Kretschmann
19.00 Galileo
20.00 Tożsamość Bourne’a - thriller, USA, 2002, reż. Doug Liman,
wyk. Julia Stiles, Matt Damon,
Clive Owen, Franka Potente
22.35 Motel - thriller, USA, 2007, reż.
Nimród Antal, wyk. Kate Beckinsale, Luke Wilson, Frank Whaley,
Ethan Embry
0.20 STOP Drogówka
1.20 Interwencja
2.00 Najgroźniejsze zwierzęta
świata
3.00 Disco Polo Life
4.00 Top 10 lista przebojów

5.50 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.50 Mango - Telezakupy
8.55 Dwóch i pół - serial
9.30 Gotowe na wszystko III - serial
12.30 Kryminalni - serial kryminalny
14.40 Zaklinaczka duchów - serial
15.45 Szeryf z Firecreek - western,
USA 1968, reż. Vincent McEvetty, wyk. James Stewart, Henry
Fonda, Inger Stevens, Gary Lockwood, Dean Jagger, Jack Elam
17.55 Dennis rozrabiaka - komedia,
USA 1993, reż. Nick Castle, wyk.
Walter Matthau, Mason Gamble,
Joan Plowright, Christopher Lloyd,
Lea Thompson, Paul Winﬁeld
20.00 Mroczna dzielnica - ﬁlm sensacyjny, USA 2001, reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Steven Seagal,
DMX, Isaiah Washington,
Anthony Anderson, Michael Jai
White, Bill Duke
22.10 Złodziej życia - ﬁlm sensacyjny, USA, Kanada 2004, reż.
D.J. Caruso, wyk. Angelina Jolie,
Ethan Hawke, Kiefer Sutherland,
Gena Rowlands, Olivier Martinez, Tcheky Karyo, Jean - Hugues
Anglade
0.25 Moc Magii
2.35 Druga strona medalu - talk show
3.05 Druga strona medalu - talk show
4.35 Druga strona medalu - talk show
5.05 Koniec programu

Stopklatka

TTV

TV6

13.30 Kraksa TV 14.00 Niszczycielskie żywioły - serial 15.00 Gogglebox. Przed Telewizorem 15.45 Express 16.05 Dżentelmeni i wieśniacy 17.10 Nauka jazdy 17.45
Express 18.05 Usterka 19.15 Wojny przewoźników 19.45 Express 20.05 Defacto
20.35 Defacto 5 - Flesz 20.45 DeFacto
Extra 21.15 Kossakowski. Być jak… 22.00
Przepustka - serial 22.30 Tabu Polska
23.30 Damy i wieśniaczki. Ukraina

6.00 Taaaka ryba 7.00 Benny Hill 8.10 Galileo 9.15 Kacper i przyjaciele 10.15 Garﬁeld Show 10.35 Kamienne serca - baśń
ﬁlmowa 12.25 Powrót do Halloweentown
- komedia familijna 14.05 Policjantki i Policjanci 18.20 Akta Golgoty - ﬁlm przygodowy 20.05 Włatcy móch 21.05 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.05 Lodowy
księżyc - thriller sci - ﬁ, USA, 2013, reż. Sebastian Cordero1.00 Koszmarne tatuaże

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

TVP HISTORIA

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

TVP INFO

Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Pjongczang 3.00 Bobsleje 4.00 Snowboard
4.30 Snowboard 5.00 Najciekawsze wydarzenia 6.00 Igrzyska Olimpijskie. Show
7.15 Biegi narciarskie 9.00 Hokej na lodzie. Finał mężczyzn 10.00 Łyżwiarstwo
ﬁgurowe. Gala Mistrzów 11.00 Igrzyska
Olimpijskie. Ceremonia zamknięcia 14.00
Biegi narciarskie 30 km kobiet 15.00 Bobsleje 15.30 Hokej na lodzie. Finał mężczyzn 17.30 Biegi narciarskie 50 km mężczyzn 19.00 Biegi narciarskie 30 km kobiet
20.00 Igrzyska Olimpijskie. Show 21.00
Igrzyska Olimpijskie. Ceremonia zamknięcia 23.00 Igrzyska Olimpijskie. Show 0.00
Igrzyska Olimpijskie. Ceremonia zamknięcia 1.30 Hokej na lodzie. Finał mężczyzn

Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Okrasa łamie przepisy
Jaka to melodia?
Dr Quinn - seria III (27)
Zagadka Hotelu Grand (39)
- serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
To się opłaca - Rozwój produkcji bydła mięsnego
Przyroda Niemiec. Życie na
granicy - ﬁlm dok.
Elif (192) - serial
Obserwator, odc. 220
Wiadomości, Pogoda
Komisarz Alex (62) - serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (3270) - telenowela
Korona królów (34) - telenowela
Jeden z dziesięciu
Wiadomości, Pogoda, Sport
Program publicystyczny
Teatr Telewizji - INKA 1946
- spektakl teatralny, reż. Natalia
Koryncka - Gruz, wyk. Karolina
Kominek - Skuratowicz, Wioletta
Nawrocka, Lech Mackiewicz,
Kinga Preis, Agnieszka Podsiadlik,
Piotr Jankowski, Marta Chodorowska, Piotr Bala, Paweł Kowalski, Kazimierz Mazur
Jeziorak - ﬁlm sensacyjny, Polska, reż. Michał Otłowski, wyk.
Jowita Budnik, Sebastian Fabijański, Mariusz Bonaszewski, Agata
Buzek, Łukasz Simlat, Michał
Żurawski, Maria Chwalibóg, Stanisław Brudny
Poznasz przystojnego bruneta
- komedia, USA, Hiszpania
Zawód. szpieg - ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania, Francja,
Japonia
Notacje - Jerzy Artysz. Śpiewanie jest sprawą duchową

6.05 Rodzinka.pl (22) Wakacje
- serial komediowy
6.40 Program katolicki
7.05 M jak miłość (232)
8.00 Pytanie na śniadanie
11.00 Panorama
11.20 Barwy szczęścia (1810) - serial
11.50 Na dobre i na złe (538) - Moja
krew - serial
12.55 Tylko z Tobą (82) - serial
13.55 Na sygnale (139) - Stop - serial
14.30 O mnie się nie martw - s. VII (9)
- serial komediowy
15.30 Tygrysy Europy (17) - Porwanie
- serial komediowy
16.30 Koło fortuny (154) - teleturniej
17.10 Meandry uczuć (57) - serial
18.00 Panorama
18.35 Sport Telegram
18.45 Pogoda
18.55 Rodzinka.pl (30) - serial
19.40 Barwy szczęścia (1810) - serial
20.05 Barwy szczęścia (1811) - serial
20.50 M jak miłość (1354) - serial
21.40 Za marzenia (1) - serial, reż.
Olga Hajdas, wyk. Maja Bohosiewicz, Piotr Nerlewski, Anna Kaczmarczyk, Marcin Perchuć, Mikołaj
Cieślak, Iza Kuna, Robert Krzyżowski, Piotr Ligenza, Kamil Kula,
Paulina Chruściel
22.25 Kulisy serialu „M jak miłość”
22.40 Midnight Sun (8) - serial kryminalny, Szwecja, Francja
23.45 Czy świat oszalał? - ﬁlm dok.
0.45 Rodzinka.pl (225) - Świąteczne oświadczyny - serial
1.15 Samba - komediodramat, Francja, reż. Olivier Nakache, Eric Toledano, wyk. Omar Sy, Charlotte
Gainsbourg, Tahar Rahim, Izia
Higelin
3.30 Film dokumentalny
4.30 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 obyczajowy
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 obyczajowy
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
20.55 Milionerzy
21.30 Pożar w burdelu przedstawia
FABRYKĘ PATRIOTÓW

PSN

Nowy dzień z Polsat News
MY3 - program dla dzieci
Jeźdźcy smoków
Dragons Race to the Edge
Gdzie jest Nemo? - ﬁlm anim.
Karate Kid 4: Mistrz i uczennica
- ﬁlm familijny, USA, 1994
Rio 2 - ﬁlm anim., USA, 2014
Jak długo jeszcze? - komedia
familijna, USA, 2007
Nasz nowy dom
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Państwo w Państwie
Kabaret na żywo Kabaret
Smile - 15 lat

EUROSPORT

TVN

7.00 Piłka nożna Liga holenderska: Feyenoord - PSV Eindhoven 9.00 Siatkówka Plusliga: Treﬂ Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów 11.00 Liga Siatkówki Kobiet:
Treﬂ Proxima Kraków - Enea PRPS Piła
13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07 Tenis WTA Budapeszt I półﬁnał 15.00 Polsat
Sport News ﬂash 15.07 Siatkówka Plusliga: Daﬁ Społem Kielce - GKS Katowice
17.00 Polsat Sport News ﬂash 17.07 Tenis WTA Budapeszt II półﬁnał 19.00 Polsat
Sport News ﬂash 19.07 Piłka nożna Liga
holenderska: Feyenoord - PSV Eindhoven
21.20 Tenis WTA Budapeszt ﬁnał 23.30
Piłka nożna Liga czeska: SK Slavia Praha
- Bohemians Praha 1905 1.30 MMA KSW

17.40
18.50
19.30
20.00

TV 4

21.35 Iron Man - ﬁlm przygodowy,
USA 2008, reż. Jon Favreau,
wyk. Robert Downey Jr, Terrence
Howard, Jeﬀ Bridges, Gwyneth
Paltrow, Leslie Bibb, Shaun Toub
0.05 Harry Potter i Insygnia Śmierci:
Część II - ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania 2011, reż. David
Yates, wyk. Daniel Radcliﬀe,
Emma Watson, Rupert Grint,
Ralph Fiennes, Alan Rickman,
Michael Gambon, Helena Bonham Carter
2.45 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
3.45 Uwaga! - program interwencyjny
4.05 Moc Magii
5.25 Nic straconego

TVP 2

TVP SPORT

13.35
15.45

23.00 Walkiria - ﬁlm wojenny, USA,
Niemcy 2008, reż. Bryan Singer,
wyk. Tom Cruise, Kenneth Branagh, Eddie Izzard, Carice van
Houten, Bill Nighy, Terence Stamp,
Tom Wilkinson
1.25 Życie bez wstydu - reality show
2.25 Co za tydzień - magazyn
2.55 The Following II - serial
3.50 Moc Magii
5.05 Nic straconego

EUROSPORT
Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Pjongczang 3.00 Olympic Extra 3.30 Ceremonia zamknięcia 5.30 Łyżwiarstwo ﬁgurowe. Gala Mistrzów 7.00 Bobsleje 7.30 Biegi
narciarskie 30 km kobiet ze startu wspólnego 8.30 Hokej na lodzie. Finał mężczyzn
10.00 Bobsleje 10.30 Igrzyska Olimpijskie. Studio 11.00 Łyżwiarstwo ﬁgurowe.
Gala Mistrzów 12.30 Biegi narciarskie 50
km mężczyzn ze startu wspólnego 14.00
Igrzyska Olimpijskie. Studio 14.30 Skoki
narciarskie. HS 140 17.00 Ekstraklasy Najważniejsze wydarzenia kolejki 17.30 Piłka
nożna. Ekstraklasa, Polska 24. kolejka 20.10
Snooker. Welsh Open, Cardiﬀ 0.00 Kolarstwo. Abu Dhabi Tour 1.00 Igrzyska Olimpijskie. Ceremonia zamknięcia

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.00 Panorama Info
16.50 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 PROGRAM PUBLICYSTYCZNY 18.00 Panorama 18.31 Studio 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 Woronicza 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 (41) - cykl dok.

POLSAT
6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30

wa żne telefony

POLSAT

23.05 Punisher: Strefa wojny - ﬁlm
akcji, USA, 2008, reż. Lexi Alexander, wyk. Ray Stevenson, Julie Benz,
Doug Hutchison, Colin Salmon,
Wayne Knight, Dominic West
Były oﬁcer jednostek specjalnych
Frank Castle w wyniku porachunków maﬁjnych traci rodzinę,
która zostaje zamordowana
na jego oczach. Odnalezienie
przestępców i pomszczenie bliskich staje się celem jego życia.
Pod pseudonimem Punisher
rozpoczyna krwawą rozprawę
z przestępcami. Dopada szefa
nowojorskiej maﬁi Billego Russotii
potwornie go oszpeca. Rozwścieczony gangster przybiera imię
Jigsaw i kompletuje gang, w skład
którego wchodzą najwięksi kryminaliści.
1.30 Bez litości - thriller, USA, 2014,
reż. Antoine Fuqua
4.10 Kabarety

TVP 1

8.00 Koszykówka mężczyzn - Eliminacje ME 2019. Polska - Kosowo 9.55 Hokej na lodzie - PHL, 1.runda play - oﬀ .
10.40 Tenis ziemny - Turniej WTA - Dubaj - Finał 12.35 PN - Barca TV 13.50 PN
- Barca TV 15.15 PN - Bayern TV 16.15 PN
- Bayern TV 17.15 4 - 4 - 2 17.40 4 - 4 - 2
18.15 Lekkoatletyka - Halowy mityng IAAF World Indoor Tour, Glasgow 19.45
Koszykówka mężczyzn - Eliminacje ME
2019. Węgry - Polska 19.55 Koszykówka
mężczyzn - Eliminacje ME 2019. Węgry
- Polska 22.30 Sportowy Wieczór 22.55
Koszykówka mężczyzn - Eliminacje ME
2019. Węgry - Polska 23.55 Koszykówka
mężczyzn - Eliminacje ME 2019. Węgry
- Polska 0.50 Zakończenie dnia

6.00
7.35
8.00
8.25
8.55
11.10

Niedziela, 25.02.2018

Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

20.10 MEGA HIT - Bez litości - thriller,
USA, 2014, reż. Antoine Fuqua,
wyk. Bill Pullman, Chloë Grace
Moretz, Marton Csokas, David
Harbour, Denzel Washington
McCalla, człowieka odciął się od
tajemniczej przeszłości, by rozpocząć nowe, spokojne życie. Ale
kiedy spotyka Teri, młodą dziewczynę, zmuszoną do współpracy
przez niebezpiecznych rosyjskich
gangsterów, nie może pozostać
bezczynny - musi jej pomóc.
22.55 Prawnik z Lincolna - thriller sensacyjny, USA, 2011, reż. Brad Furman, wyk. John Leguizamo, Josh
Lucas, Marisa Tomei, Matthew
McConaughey, Michael Pena
1.35 Turysta - thriller, USA, 2010, reż.
Florian Henckel von Donnersmarck, wyk. Angelina Jolie, Paul
Bettany, Timothy Dalton
3.45 Tajemnice losu

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.00 Panorama Info
16.52 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 O co chodzi - magazyn publicystyczny 18.00 Panorama
18.30 Serwis Info 19.00 Serwis Info 19.30
Wiadomości 19.57 Gość Wiadomości
20.12 Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć
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 Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Widziane z Polski - magazyn 0.10 Serwis Info 0.22 Pogoda 0.30 Nie da się ukryć 0.58
Flesz Info Wieczór 1.20 Minęła 20ta 2.20
Wiadomości 2.47 Gość Wiadomości 3.15
Gorczański Park Narodowy

6.00 Na planie 7.00 Komisarz Rex - serial 9.00 Poirot: Śmierć w chmurach
- ﬁlm kryminalny 11.10 Spryciarz - komedia 13.30 Odyseusz i Wyspa Mgieł - ﬁlm
przygodowy 15.25 Ricky Bobby - Demon prędkosci - komedia 17.35 Cudowne
dziecko - dramat 19.50 Sto kultowych ﬁlmów 20.00 Obcy: Przebudzenie - thriller
science ﬁction 22.25 Wielka draka w chińskiej dzielnicy - komedia sensacyjna

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 12.20 Wieś - to też Polska 13.30
Papież Polak do Rodaków - 19.08.2002
Homilia wygłoszona w Kalwarii Zebrzydowskiej 13.50 Święty na każdy dzień
13.55 Matka Teresa 15.40 Petra - tajemnicze miasto 16.00 Informacje dnia 16.10
Koncert życzeń 17.00 Gorzkie Żale część
II 17.30 Okiem kamery 17.55 40 dni z Duchem Świętym 18.00 Anioł Pański 18.05
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Retrospekcja 19.30 Brat
Ogień 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40
Samson i Dalila 22.25 Toliara 22.40 Tydzień z Ziemi Świętej 23.00 Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej 23.30 Ukraińska zbrodnia w Hucie Pieniackiej

TV 4
6.00 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
6.35 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
7.05 Scooby Doo: Gdzie jesteś?
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
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
20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
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
2.45 Cafe Futbol 17
4.25 Magazyn Atleci Polsat Sport
2018
4.55 Trans World Sport 2018

Stopklatka
9.50 Niania - serial 11.15 Wersal. Ludwik
XVI, przed rewolucją - ﬁlm dok. 12.25 Katastrofy w przestworzach - serial 13.20
Pułapki umysłu - serial 13.55 Umrzesz
ze śmiechu 14.35 Dziewczyna i chłopak
- ﬁlm młodzieżowy 16.25 Niania - serial
18.00 Katastrofy w przestworzach - serial
19.00 Komisarz Rex - serial 20.00 Lektor
- dramat historyczny 22.40 Obcy: Przebudzenie - thriller science ﬁction

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Moc przebaczenia 13.20 Koncert
życzeń 14.10 Jan Paweł II - Papież, który
tworzył historię 15.15 Błogosławiona Juta.
Kobieta średniowiecza 15.50 Ma się rozumieć 16.00 Informacje dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 Zew natury 16.55
Świadkowie 17.30 Okiem kamery 17.55
40 dni z Duchem Świętym 18.00 Anioł
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na
każdy dzień 19.30 Jay Jay Odrzutowiec
19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Stan
bezpieczeństwa państwa 22.10 Mojżesz
- 10 przykazań 23.00 Joanna d’Arc

TVN 7

TVP KULTURA
8.00 Wszystkie stworzenia duże i małe - serial 9.05 Scena Klasyczna - koncert
9.55 Trzeci punkt widzenia 10.30 Oczy
uroczne - ﬁlm TVP 11.30 Koncert na 707
ulic 12.30 Duża ryba - Film fantasy 14.45
Manon Lescaut - opera 17.05 Pomniki Historii - Częstochowa 17.15 Niedziela z…
Piotrem Cyrwusem - Diaboliada - spektakl teatralny 19.35 Niedziela z… Piotrem
Cyrwusem - Kawalerki - Chwila - serial
20.20 Panorama kina polskiego - Plac
Zbawiciela - dramat 22.20 Scena Klasyczna - Bardo - koncert 23.10 Trzeci punkt
widzenia 23.40 Nocny dokument - Proﬁl. Amina - ﬁlm dok. 1.15 Canizares live at
the Alhambra 2016 - koncert

PULS
6.00
6.55
9.40
11.35
13.25

15.15

16.30

18.15

20.00

22.05

0.35
2.45
3.15
4.35
5.05

Skorpion - serial
Allo Allo! - serial
Przygody Merlina - serial
Mikołajek - ﬁlm familijny
Żelazny Jan - ﬁlm familijny,
Niemcy, Austria 2011, reż. Manuel
Siebenmann, wyk. Laurence
Rupp, Paula Schramm
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Muzykanci z miasta
Bremy - ﬁlm familijny, Niemcy
2009, reż. Dirk Regel, wyk. Anna
Fischer, Johannes Zirner
Ace Ventura: Psi detektyw
- komedia, USA 1994, reż. Tom
Shadyac, wyk. Jim Carrey, Courteney Cox
Małolaty u taty - komedia,
USA 2003, reż. Steve Carr, wyk.
Eddie Murphy, Jeﬀ Garlin, Kevin
Nealon, Regina King, Steve Zahn
Transporter 3 - ﬁlm akcji, Francja
2008, reż. Olivier Megaton, wyk.
Francois Berleand, Jason Statham,
Natalya Rudakova, Robert Knepper
Plan doskonały - thriller, USA
2006, reż. Spike Lee, wyk. Christopher Plummer, Clive Owen,
Denzel Washington, Jodie Foster,
Willem Dafoe
Wikingowie - serial
Taki jest świat
Biesiada na cztery pory roku
Na jedwabnym szlaku
Królowa Serc - telenowela

p p y
p
y
g y
kulinarny 10.45 Wszystkie kolory świata
- Liban - serial dok. 11.50 Najwspanialsi
w królestwie zwierząt - serial 12.50 Egipt,
cz. 5 - serial 13.55 Szerokie tory - reportaż 14.30 Co mój mąż robi w nocy, Polska, reż. Michał Waszyński, wyk. Maria
Gorczyńska, Tola Mankiewiczówna, Michał Znicz, Kazimierz Krukowski, Elżbieta
Barszczewska, Konrad Tom 16.15 Wielka
Gra (64) - teleturniej 17.10 Ex Libris 17.40
Ile jest życia (4) - Jeszcze wystrzał - serial
18.45 Cicha wojna - Poznaj swojego wroga (1) - serial dok. reż. David Belton 19.55
Było, nie minęło - Zwiad na Polu Chwały 20.30 Przypadek - ﬁlm obyczajowy
22.40 Wcielenia zła (5) Hitler. Ikona Terroru. - cykl dok. 23.40 Greta - dramat 1.05
Cała prawda o Grekach (1) - serial dok.
2.20 Wcielenia zła (5) - cykl dok.

Poniedziałek, 26.02.2018

TVN 7
5.15 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.15 Szpital - program obyczajowy
7.20 Sąd rodzinny - program sądowy
8.15 Zaklinaczka duchów - serial
9.10 Kryminalni - serial sensacyjny
10.20 Mango Telezakupy
11.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
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 sensacyjny
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 42: Prawdziwa historia amerykańskiej legendy - ﬁlm obyczajowy, USA 2013, reż. Brian Helgeland, wyk. Chadwick Boseman,
Harrison Ford, Nicole Beharie, Christopher Meloni, Ryan Merriman
22.45 Paranormal Activity IV - horror,
USA 2012, reż. Henry Joost, Ariel
Schulman, wyk. Katie Featherston, Kathryn Newton, Matt Shively, Aiden Lovekamp
0.35 Moc Magii
3.15 Druga strona medalu - talk show
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

TTV
12.50 Detektywi. Na zlecenie 13.35 Kartoteka 14.35 Damy i wieśniaczki. Ukraina 15.45 Express 16.05 Uwaga! 16.25
Usterka 17.10 Cała prawda o jedzeniu
17.45 Express 18.00 Detektywi. Na zlecenie 18.45 Damy i wieśniaczki. Za granicą
19.45 Express 20.05 Poza kontrolą - serial
21.15 Kossakowski. Szósty zmysł. Bałkany
21.45 Express 22.00 Gogglebox. Przed Telewizorem 22.45 DeFacto 23.45 Usterka

TVP KULTURA

PULS
6.00 To moje życie! - telenowela
7.00 Dziesięć przykazań - serial
8.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
9.00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze
- serial
10.00 Gliniarz i prokurator - serial
11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
12.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
13.50 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
14.45 Kobra - oddział specjalny - serial
15.45 Gliniarz i prokurator - serial
16.45 13 Posterunek 2 - serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Uciec, ale dokąd? - ﬁlm akcji,
USA 1993, reż. Robert Harmon,
wyk. Jean - Claude Van Damme,
Kieran Culkin, Rosanna Arquette,
Ted Levine
21.55 Mechanik: Prawo zemsty
- thriller, USA 2011, reż. Simon
West, wyk. Jason Statham, Ben
Foster, Tony Goldwyn, Donald
Sutherland
23.30 Fujary na tropie - komedia,
USA 2010, reż. Kevin Smith, wyk.
Adam Brody, Bruce Willis, Cory
Fernandez, Juan Hernández, Tracy
Morgan
1.50 Taki jest świat
2.30 Na jedwabnym szlaku
5.05 Królowa Serc - telenowela

TV6
6.00 V.I.P. 7.00 Dom nie do poznania 8.00
Nieśmiertelny 9.00 Policjantki i Policjanci 10.00 Galileo 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 Galileo
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego
Jorku 23.00 Meteor kontra Ziemia - ﬁlm
sci - ﬁ, USA, 2014, reż. Christopher Ray

TVP HISTORIA

8.00 Studio Kultura - Rozmowy 8.10 Za11.20 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV
- magazyn 11.50 Spirala - dramat 13.20
kładka - magazyn 8.45 Kapitan z „OrioSensacje XX wieku 14.25 Encyklopedia II
na - dramat obyczajowy 10.30 Otello z M
wojny światowej - Śmiertelny uścisk - cykl
- 2 - ﬁlm TVP 11.00 Czarne chmury - serial
dok. 15.10 Spór o historię - Mężne niewia13.05 Studio Kultura - Rozmowy 13.20
sty - debata 15.50 Egipt, cz. 5 Tajemnica
Zakochany anioł - komedia romantyczkamienia z Rosetty - serial 16.55 Ex Libris
17.20 Flesz historii 17.45 Biała wizytówka
na 15.25 Niedziela z… Piotrem Cyrwusem
(4) Spółka Ruberg - serial 19.00 Sensacje
16.15 Lekcje pana Kuki - ﬁlm obyczajoXX
wieku - Księga szpiegów 19.25 Senw.kolejedolnoslaskie.pl
wy 18.05 Portrety - Argentyna,źródło:
Argenty- w wsacje
XX wieku - Księga szpiegów 19.55
na 19.40 Informacje kulturalne 20.00 KiByło, nie minęło 20.30 Pancerni pogromno przyszłości - ﬁlm dok. 22.20 Powrót
cy Hitlera (2) - ﬁlm dok. 21.35 Przeprowadzki (1) - Kufer Liliany - serial 22.40 Był
- ﬁlm kr.metr. 22.40 Informacje kulturalne
Luksemburg… - ﬁlm dok. 23.50 Legenda
23.00 Antyfonie - Dunno/Brutaż/Mazut
Wieży Eiﬄa - dokument 1.40 Wojciech
- ﬁlm dok. 23.40 Którędy po sztukę - KaCejrowski - boso przez świat - W krainie
tarzyna Kobro - magazyn 23.45 Wanda
ﬂamenco (25) 2.15 Przeprowadzki (1)
Czełkowska - reportaż
- Kufer Liliany - serial
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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
WYDZIAŁ PROMOCJI

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

Dyżury informacyjne PGNiG dla mieszkańców Gminy Trzebnica,
ws. kompleksowej wymiany ogrzewania, na zasilane gazem ziemnym
kierunek i godzina odjazdu
Na mocy umowy o współpracy zawartej przeze mnie z PGNiG zapraszam mieszkańców Gminy 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 działamy 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 kontakt 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

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

Marek Długozima

Przystanek nr. 23 –
ul. W. Witosa,
miejsce: pl. Piłsudskiego
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

TRZEBNICA – KONIOWO 15:35
KONIOWO – TRZEBNICA 8:20 11:35
TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA 12:05 16:15
TRZEBNICA – MARCINOWO

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

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY

Burmistrz Gminy Trzebnica

przystanki

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

ważny od 11.12.2017 r. – do 30.03.2018 r

Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II
przystanek nr 18 (UM)
– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II
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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

PEDIATRA
Neonatolog

Anna Kowalik

pediatra, specjalista neonatolog

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

Onkolog
Mariusz Krawczyk

Specjalista Chirurg – Onkolog
• Usg piersi, tarczycy, węzłów chłonnych, 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

606 456 454

przyjmuje we wtorki
od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

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

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

Trzebnica ul. Kościuszki 10

INTERNISTA
DIABETOLOG

LARYNGOLOG

Anna Puchała

Jolanta Wojciechowska
TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 27 A-B
godz. przyjęć: środa 15.00 – 16.30

tel. 602 159 230

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

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

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

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

praktyka
laryngologiczna
Dr nauk med. Piotr Pastuszek

• choroby uszu, nosa, gardła i krtani
• badania videoendoskopowe
• zabiegi operacyjne

TRZEBNICA

71 312 16 80

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

STOMATOLOG

Stomatologia

po godz. 20-tej

tel.

lek. dent. Judyta

tel.

Rodzinna

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

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

607 817 491

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

OKULISTA

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

tel. 601 754 974

DERMATOLOG

PSYCHOLOG

rejestracja

lek. med. Beata Górnicka
specjalista I° i II°
dermatologii i wenerologii

• konsultacje i zabiegi dermatologiczne – usuwanie brodawek i włókniaków również
w obrębie powiek
• zabiegi złuszczania kwasami organicznymi
(owocowymi) – trądzik, przebarwienia, blizny
• zabiegi estetyczne lekarskie – wypełnianie:
zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

poniedziałek 15:00-19:00

Trzebnica, Ośrodek Medyczny „Zdrój”

ul. Kościuszki 10

Centrum Medyczne ZDRÓJ

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

tel. 696 115 821

PSYCHOLOG

NEUROLOG

P OZ Y T Y W- Ka

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego

lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska
Trzebnica
ul. Św.

Jadwigi 25A

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

513 128 911

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica

ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej
rejestracji telefonicznej.

71 312 11 62
502 670 316
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

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
Gabinet USG

•
•
•
•
•
•

psycholodzy dzieci i młodzieży
psycholodzy osób dorosłych
neurologopedzi
psychoterapia dzieci i młodzieży
psychoterapia osób dorosłych
grupy rozwojowo terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
Trzebnica ul. Rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757
www.pozytyw-ka.pl

dr n. med.

Tomasz Harań

specjalista radiolog
Trzebnica (koło stadionu)
ul. Obornicka 41e

rejestracja

71 387 27 78
605 175 050

tel.

Godziny przyjęć:

pon. i czw. 9:00 – 15.30
wt. i śr. 14:00 – 19:00

PSYCHOLOG
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

Nasz Świat

ul. Daszyńskiego 33/1

G ABINE T Y LEK AR SK IE / / / / / / / / / / / / / / /

Masaż Leczniczy

Masaż leczniczy

TERAPEUTA MANUALNY

Gabinet

i terapia elekroakupunkturą
aparatem AUTOMERIDIAN

mgr Paweł Stelmaszczyk

masażu leczniczego
i terapii manualnej

Agnieszka Muszczak-Sowa

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

Medycyna chińska pomaga na ponad
200 różnych dolegliwości zdrowotnych

NR 4 |.133|

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

fizjoterapia
osteopatia

Wskazania: bóle kręgosłupa /
choroba Altzhaimera / bóle
stawów / bóle barków i pleców /
problemy ze wzrokiem / problemy
z układem krwionośnym

lek. wet. Ewa Okręglicka

Trzebnica

więcej informacji na stronie

ul. Kolejowa 1b

www.stepmed.pl

Godziny przyjęć:

Centrum Medyczne

Fachowość i długoletnia praktyka

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

ProVita

Godziny przyjęć: Sob. / Niedz. 10 – 16
Zapisy: Pon. – Pt. 9 – 16

Szczytkowice 34 k.Trzebnicy
tel. 721 511 056 / 577 039 669

ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

Rehabilitacja
Niemowląt i Dzieci

Mobilny
Fizjoterapeuta

PSYCHIATRA

Lekarz weterynarii

mgr Aleksandra Fabiś

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

gabinet weterynaryjny iatros

mgr

Marta Massalska

fizjoterapeuta dziecięcy

– terapia neurorozwojowa metodą
NDT – Bobath
– nauka pielęgnacji małego dziecka
– dobór i montaż termoplastycznych wkładek ortopedycznych
– terapia wad postawy
– nauka chustonoszenia
– masaż Shantala
ul. Daszyńskiego 67/11 Trzebnica

tel. 607 398 582

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

DIAGNOZA

Monachijska
Funkcjonalna
Diagnostyka
Rozwojowa

0 – 6 r. ż.
504 234 127
607 398 582

rejestracja tel. 503 195 870

tel.

TRZEBNICA

• Masaż klasyczny / • Masaż relaksacyjno-przeciwbólowy kobiet w ciąży / • Masaż i mobilizacja
blizny po cesarskim cięciu i zabiegach ginekologicznych / • Terapia rozejścia mięśnia prostego
brzucha / • Terapia w nietrzymaniu moczu i w obniżeniu narządów miednicy mniejszej /
• Ćwiczenia profilaktyczne mięśni dna miednicy /
• Gimnastyka dla kobiet w ciąży / • Masaż Shantala /
• BuggyGym – fitness dla mam z dzieckiem /
• Kinesiology Taping / • Certyfikowany Doradca
Noszenia ClauWi® / • Drenaż limfatyczny

tel. 603 382 805

tel. 665 38 38 58

DERMATOLOG

LOGO-SPEKTRUM

PRZYCHODNIA

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

kosmetolog, podolog

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 włókniaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych
(termoliza)
• peelingi medyczne twarzy
• pedicure leczniczy
• pielęgnacja stopy cukrzycowej
• usuwanie odcisków, modzeli
• leczenie wrastających paznokci i profilaktyka

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
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

Trzebnica

ul. Św. Jadwigi 33/4
www.logo-spektrum.pl
tel. 605

606 882

730 415 710

www.naszswiat.org

NPPP „Nasz Świat”
diagnoza dysleksji opinie do
wniosków o edukację domową wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka diagnoza
i terapia

logopeda
psycholog
pedagog
tel.

730 415 710

ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

bóle głowy, migreny,
zatoki, bóle kręgosłupa,
urazy sportowe
tel. 693 280 758
www.aktiv-rehabilitacja.pl

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

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA
w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki

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

ul.
K

Trzebnica

APTEKI

telefon 665 086 997
E

Łagoda

tel. 511 056 459, 794 587 104

na Państwa ogłoszenie
lekarskie

R

mgr Łukasz

umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

Trzebnica
tel.

AKUPUNKTURA

pon. – czw. 08:30 – 17:00
pt. 08:30 – 16:00

kontakt@logo-spektrum.pl

miejsce

tel. 608 485 186

Dzimira

pon. / śr. / pt. 11 – 19
wt. / czw.
8 – 16
sob.
10 – 14

Trzebnica ul. Wiosenna 26

mgr Renata Wójcicka

312 09 85
601 76 29 57

rejestracja telefoniczna

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

Dzieci Młodzież Dorośli

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

tel. 71

Przyjmuje w piątki
w godz. 15.00 – 19.00

specj. dermatolog-wenerolog

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trzebnica ul. 1 Maja 3

ul. Kościuszki 10

Irena Dudek-Zaborowska

Psycholog
Psychoterapeuta

601 061 222

dr n. wet. Stanisław

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ

Możliwość dojazdu do pacjenta
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ul. Witosa 20
tel. 600 353 595

tel.

i PRACOWNIA OPTYCZNA

czynny: pon. – pt. w godz. 13-19
www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
OCT – optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

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

lek. med.

tel. 505 686 165

Rejestracja telefoniczna

po wcześniejszym umówieniu.

Leczenie wad zgryzu

ul. Obrońców Pokoju 31 A

Trzebnica

www.viltismedica.pl

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

Adrian Lenkcis

Trzebnica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc
ul. Wrocławska 8D

Rejestracja telefoniczna:

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Lidia Korczyk

Viltis Medica

Przychodnia ,,ZDRÓJ,, II p.pok.29
wizyty domowe tel. 601 760 888

ORTODONTA
lek. stom.
specjalista II z ortodoncji

lek. med Agata Kot

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

lek.

PEDIATRA
NEONATOLOG

PULMONOLOG

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

w REH4U

rejestracja w REH4U
tel. 71 308 46 46, 570 909 292

//////////////

INTERNISTA
KARDIOLOG

HIRUDOTERAPIA

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
w ProVicie
od godz. 16-tej

pon. i czw. 16.00-18.00

G ABINE T Y LEK AR SK IE / / / / / / / / /

Gabinet terapii Naturalnych

specjalista pediatrii i alergologii

godziny przyjęć:

tel.

//////////

Trzebnica

ul. Wrocławska 8c/13

dr n. med.

23.02.2018
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Daszyńskiego 65 Trzebnica
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ogłoszenia
drobne
Ogłoszenia drobne są bezpłatne .
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy:
osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie
tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 3 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 6 marca 2018 r.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
Kawalerka(22) rozkładowa z balkonem 37
mkw, w pełni wyposażoną przy ulicy Żeromskiego, nowe budownictwo. Proszę dzwonić
po godz. 18.00, tel. 607 700 655.
Mieszkanie (2) w Obornikach Śląskich,
3-pokojowe, pow. 60,5mkw, 2 balkony, miejsce postojowe w garażu podziemnym + komórka lokatorska, tel. 887 646 621.
Mieszkanie (1) 54,5 mkw, w Trzebnicy, przy
ul. Kościelnej, słoneczne i ciepłe, składające 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.

na zagospodarowanej działce o pow. 8 arów,
tel. 609 936 972.
Działka(1) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica – Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja),
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.
Działka(4) ogrodowa, położona na Grunwaldzie, ogrodzona, z murowaną altanką z pełnym wyposażeniem, tel. 782 984 426.
Działka(4)budowlana, 30arów, w Skarszynie, uzbrojona i opłacona, możliwość podzielenia na dwie działki po 15arów, tel. 731 769 985.
Pole (4) rolne, w Piekarach, o pow. 3,52 ha, lub
zamienię na mieszkanie lub dom, tel. 502 379 351.
DZIAŁKI (2) budowlane od 10 do 14 arów
w cichej okolicy ul. Wrocławskiej. Posiadają
warunki zabudowy oraz wszelkie niezbędne decyzje potrzebne do zakupu. Niedaleko
szkoła, market Netto, stacja benzynowa. Położona 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.

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 wielorodzinnym. 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 balkon, 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 parkingowe zamykane szlabanem, plac zabaw
dla dzieci, mieszkanie bez obciążeń, do zamieszkania, 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. Internet 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-pokojowe, w tym strych, 2 piwnice i 2 ogródki, Domanowice 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, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem 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 MARINO, dwa oddzielne wejścia, dwie kuchnie,
trzy łazienki, działka 985 m2, duża piwnica i garaż pod domem, dwa garaże z tyłu ogrodu. Nadaje 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 użytkowym 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, piwnica, garaż, cena 380 tys zł, do negocjacji, tel.
663 572 490.
Dom(16) jednorodzinny parterowy o pow.
132 mkw plus użytkowe poddasze (niewykończone), działka 13 arów. W strefie krajobrazowej 1 km od Trzebnicy, tel. 609 110 868.
Dom(14) w centrum wsi Kuźniczysko o pow.140mkw z poddaszem do zaadoptowania,
budynek gospodarczy o pow. 40mkw, wszystko
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działki budowlane (18) dwie sztuki –
12ar, 14ar w miejscowości Skarszyn, dla której
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Położone są one w dogodnej lokalizacji znajdującej się w centrum
miejscowości. Znajdują się w sąsiedztwie drogi
powiatowej, w której są poprowadzone media.
Działki znajdują się 3 km od węzła komunikacyjnego S8 Łozina, 15 minut od Wrocławskiego
Lotniska. Cena 75 zł/m2 do ewentualnej negocjacji, 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 Kałowicach 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(4) budowlana, Księginice, ul. Czereśniowa, 2000 mkw (115 zł/mkw), tel. 788
969 459.

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 budynków, 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 nowym osiedlu przy lesie, okolice Trzebnicy, 18 i
17,5 ara, tel. 665 886 993.
Działka(1) przemysłowa we Wrocławiu, okolice ulicy Ziernickiej i Szczecińskiej, 46 arów, tel.
665 886 993.
Działka(1) o pow. łącznej 14 000 mkw,
objętą MPZP - częściowo zabudowa jednorodzinna 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 wydaną 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, Brzyków 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. Taczów Wielki, tel. 605 829 132.
Działka(20) przemysłowa 0,9 h w Szczytkowicach, tel. 601 377 922.
Działka(20) budowlana pow. 1300 mkw, w
Pierwoszowie, blisko lasu, w nowym osiedlu, 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, łącznie za 70tys. W sąsiedztwie budowane osiedle
domków jednorodzinnych Cena do negocjacji, tel. 724 091 608.
Działki (20) budowlane z wydanymi warunkami 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 Mienicach 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 miejscowości Skoroszów, może zostać podzielona na
3 osobne działki i tak ma też wydane warunki zabudowy (można na niej wybudować 3
wolnostojące domy z garażami), dojazd drogą
gminną, z jednej strony graniczy z rzeczką. Niedaleko las, tel. 603 283 075.

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 Szczytkowicach, 21 arowe, przy drodze głównej, cena
55 zł / mkw, tel. 601 592 521.
Odstąpię Ogródek działkowy(3) w dzielnicy Grunwald w Trzebnicy, tel. 885 048 815.
Kiosk AS(22) sprzedam lub wynajmę, wolnostojący w trzebnicy, tel. 661 030 573.
Lokal(18) lub wynajmę handlowo-usługowy 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
Lokal(4) usługowy, w Trzebnicy, o pow. ok
60-70 mkw, tel.602 756 346.
Mieszkanie (4) w okolicach Trzebnicy, parter lub 1 piętro, do 100 tyś. zł., tel.602 756 346.
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, bezczynszowe od 60 do 90 mkw, tel. 605 432 606.

Lokal(4) na działalność usługowo-produkcyjną, o pow. 280 mkw i buro o powierzchni
70 mkw wraz z placem parkingowym, przy ul.
Jędrzejowskiej, w Trzebnicy, tel. 509 857 604.
Mieszkanie (4) dwupokojowe w Prusicach,
ul. Krótka, tel. 668 377 319.
Mieszkanie (3) W Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej na Bukowym Osiedlu, 45 mkw, na 1 piętrze,
nowe (2017), gustownie wykończone i urządzone, umeblowane + AGD, 2 pokoje, cena
najmu 1300 zł + media + czynsz, wynajem okazjonalny, do zamieszkania os 15 lutego 2018, tel.
713 123 067, 664 024 722.
Mieszkanie (3) w Trzebnicy przy ul. Kolejowej, 2 pokoje, 1 piętro, w nowym budynku, 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 Żeromskiego 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 pokoje (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 – Ligota 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 Trzebnicy, 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 uzgodnienia, tel. 726 003 142.
lokal(18) o pow. 18 mkw. w Trzebnicy ( obok
Lakierni w Rynku), składa się z jednego pomieszczenia + pomieszczenie socjalne wraz z toaletą, 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 Trzebnicy, tel. 600 120 894.
Mieszkanie(16) nowe, 52 mkw, przy. ul.
Korczaka. Pokój z aneksem kuchennym,
sypialnia, łazienka, przedpokój. Miejsce postojowe 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 (4) w Trzebnicy, nie umeblowane, 1pokojowe lub kawalerka, tel. 570 313 265.
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 piętro, Rynek, zamienię na podobne w Trzebnicy, do II piętra, ul. Bochenka lub Kościelna,
tel. 663 201 378.

Mam do wynajęcia

dam pracę

Lokal(4) o powierzchni 36 mkw, w Trzebnicy
przy ulicy Milickiej 5a, -Miejsce parkingowe,
brama zamykana na noc, sterowana pilotem,
przestrzeń możliwa do zagospodarowania
pod kątem własnego biznesu. tel. 604 907 105,
784 063 714..

Tynkarz(4) może być do przyuczenia,
chętny do pracy!, tel. 512 471 588.

Pomieszczenie (4) o powierzchni 200mkw,
ul. Moniuszki 3, tel. 71 312 16 31.

SPRZEDAWCA(4) zatrudnię sprzedawcę do
pracy w kawiarni MARKIZA w Trzebnicy. Pełny
etat. Umowa o pracę, e-mail: kawiarnia.markiza@gmail.com , tel. 603 262 837
CIASTKARZ (4) zatrudnię osobę do cukierni
do produkcji ciastek. Praca jednozmianowa.
Umowa o pracę, tel.691 283 007.
Kierowca(4) Firma FreeKids w Zawonii zatrudni Kierowcę C+E do transportu urządzeń
na terenie kraju. Umowa o pracę, e-mail: biuro@freekids.pl , tel. (71) 312-72,50.
Spawacz(4) Firma FreeKids w Zawonii zatrudni osobę na stanowisko Spawacza. Umowa o pracę, biuro@freekids.pl, tel. (71) 312 72 50.
Kosmetyczka(3) zatrudnię kosmetyczkę w
salonie kosmetycznym na bardzo dobrych warunkach 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 posiadanych umiejętności i zaangażowania. Znajomość 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 dogodnych warunkach pracowników do produkcji 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.
Sprzątanie (20) zatrudnię osobę z Trzebnicy
na emeryturze do sprzątania w obiekcie, 2 x w
tygodniu w Trzebnicy, dzwonić w każdy wtorek od godz. 9 – 21, tel. 607 723 072.
SPECJALISTA(16) ds. sprzedaży reklamy internetowej, Firma BUSINESS NAVIGATOR Sp.j.
poszukuje do pracy w Trzebnicy. OFERUJEMY:
atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + prowizja), umowę o pracę, ciekawą pracę w młodym dynamicznym zespole. OCZEKUJEMY:
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 samodzielnego pracownika do biura rachunkowego w Trzebnicy. zgłoszenia : rekrutacja.biuro29@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 doświadczenie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
grafik. Informacje pod, tel. 668 374 650.
Kelnerka/kierowca(17) Pizzeria Palermo 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.

120 000 tys. Km, z Niemiec, ful opcja, tel. 605
432 606.

KOREPETYCJE
hiszpański (21)lekcje dla dzieci, młodzieży i
dorosłych, 40 zł/godzina, tel. 605 633 256.
Język hiszpański (19) korepetycje/zajęcia 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 – emerytka udziela lekcji gry na skrzypcach, fortepianie, a także lekcje śpiewu. Prowadzi tez korepetycje dla uczniów szkoły muzycznej. Dla
zestresowanych dzieci i dorosłych zajęcia z
muzykoterapii. Ewentualni chętni – proszę o
uprzednie wysłanie smsa – na każdy odpowiem tel. 509 170 171.
Fortepian (16) skrzypce, śpiew – muzyk
– emerytka pomoże w ćwiczeniach domowych uczniom szkoły muzycznej. Prowadzi
też zajęcia muzykoterapii dla dzieci i dorosłych. 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.
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Opony(22) zimowe, używane, w dobrym stanie 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.

Skuter(2) Yamaha 250, rok prod. 2000r, tel.
664 033 754.
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.

renault(21) laguna 1995 r., przegląd do
11.02.2018, ubezpieczenie do 3.06.2018, dwa
komplety kół, 1400 zł, tel. 608 899 047.
Toyota(20) Corolla 1,4 D4D szary metalik
2004r z polskiego salonu, bogate wyposażenie, 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, trzyosobowy, po remoncie, hamulców, amortyzatorów i przegubów, po wymianie oleju, ubezpieczony, 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.

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) poszukuje 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.

23.02.2018

Audi (18) a4 B6 3.0 V6 220KM + LPG, 2003 rok,
330 000 km, bogate wyposażenie: lampy ksenonowe, kurtyny i poduszki powietrzne, dwustrefowa nawigacja, alufelgi. Cena 16 700 zł, tel.
607 532 512.

Przyczepa(4) drewniana, podwyższone
burty, stan bardzo dobry, mało używana, tel.
71 387 02 29.
Części (4) do Fiata 126p - blacharka, mechanika, tel. 605 365 312.
Drzwi (4) lewe do ROVER 214, tel. 603 465 219.
Drzwi (4) lewe do ROVER 214, tel. 603 465 219.
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 dobrym stanie. Cena za komplet: 600,00 zł,
Trzebnica, tel. 602 411 873.

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

MOTO / BUDOWLANE / AGD

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 Bridgestone, 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.
Kultywator(4) z wałkiem , tel. 603 465 219.
Pług (4) dwu i trzy skibowy , tel. 603 564 219.
Kosiarki (4) spalinowe i elektryczne do trawy, tel. 603 465 219.
Obsypnik (4) do ziemniaków, tel. 603 465 219.
Opryskiwacz(4) Skotarek, 12 metrowy, tel.
603 465 219.
Śrutownik (4)na kamienie, tel. 603 465 219.
Zderzak (4) tylny oraz drzwi prawe do forda
PUMY, kolor srebrny, stan dobry, tel. 603 465 219.
Części (4) do prasy niemieckiej K 442, tel. 603
465 219.
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, Skotarek 1200 zł, rozsiewacz nawozu, lej 350 zł,
tel. 516 846 468.
Taśma do kombajnu(1) ziemniaczanego, 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 SZMARAGD 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.

Kultywator(21)z wałkiem, 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.
Przyczepa(19) rolnicza, sztywna, metalowa
z burtami, ładowność około 3 tony, bez dokumentacji, cena 2500 zł, do negocjacji, tel. 608
082 456, 664 024 722.
Podpórki (1) do roślin, bambus 60 cm wysoki, 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 dobry, cena 1500 zł, do negocjacji, tel. 608 082
456, 664 024 722.
Płyta indukcyjna(4) Philipiak, patelnia
królewska, płyta indukcyjna PH-I90, nowa,
cena: 2500 zł, tel. 601 157 829.
Płytki (4) tanio, 16mkw, terakota podłogowa,
tel. 791 301 200.

królewska, płyta indukcyjna PH-I90, nowa,
cena: 2500 zł, tel. 601 157 829.
Lustro(4) IKEA, o średnicy 55 cm, cena do
uzgodnienia, tel. 502 244 871.
Lustro(4) IKEA, o średnicy 55 cm, cena do
uzgodnienia, tel. 502 244 871.
Kafle (4) Laufen. Wym. 10 x10, są na podklejce
3 x 3 Kolory: białe matowe (32m2) i zielona mięta (3m2). Cena: 800 zł, tel. 601 157 829.

Płyty(4) 19 płyt o wymiarach: 70cm x 30cm,
są w odchyłce wymiarowej +/- 2 cm. Cena: 500
zł, Tel. 601 157 829.

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 robocze, w komplecie lampa i końcówki, stan bardzo dobry, cena 350 zł, tel. 505 838 073.
materiały konstrukcyjne (2) metalowe: kątowniki, kształtowniki,ceowniki, płaskowniki, tel. 798 263 003.
Stemple (2) budowlane, stalowe, regulowane, raz używane, 40 szt., tel. 605 432 606.

Wentylator(1) łazienkowy, z wyłącznikiem czasowym, nowy, tel. 534 666 552.

Sprzedam
peugeot(4) 206, grudzień 2004, silnik 1.4
benzyna, przebieg 62 000, pierwszy właściciel,
kupiony w salonie, cena 10 000 zł, garażowany,
tel. 507 879 479
Peugeot(3) 308 HDI, czarny, 110 KM, przebieg
188 200 km., klimatronic, nawigacja, bezwypadkowy, 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 zewnętrzny - oryginalne części, Cena 22 500 zł, tel. 661
891 239.
golf 5(2) plus, rok 2005, silnik 1,6 benzyna,
kolor szary metalic, cena 16300 zł, przebieg

kołpaki (22) Audi, 4 sztuki, cena 60 zł, Trzebnica, tel. 514 604 545.

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

Płyta gazowo - elektryczna(4) do
zabudowy, tel. 731 181 454.
Żyrandol(4) pięcioramienny, tel. 731 181 454.
Podgrzewacz(4) do wody, gazowy, stan
bardzo dobry, rok czasu używany, tel. 798 484 366.
Piec(4) gazowy CO Vaillant 2-funkcyjny, wiszący, 28kW (sprawny), tel. 605 365 312.
Pompa(4) CO typ PCO-25, tel. 605 365 312.
Umywalka(4) 60x60cm, tel. 605 365 312.
Płyta indukcyjna(4) Philipiak, patelnia

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

Trymer(1) marki BRAUN BT 5070, cena 70 zł.,
tel. 534 666 552.
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Krajzega(1) kompletna, działająca, silnik
około 5 kw, na siłę, stół metalowy, cena 1000 zł,
odbiór osobisty, tel. 608 082 456, 664 024 722.

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

ROWERY / WÓZKI
Sprzedam
Wózek (4) firmy X-LANDER koloru niebieskiego. Spacerówka plus gondola w bardzo
dobrym stanie ze wszystkimi akcesoriami.
W cenie wózka adaptery do fotelika firmy Maxi
Cosi. Cena zestawu 600 zł do negocjacji., tel.
790 558 209.

Firma Panda Trzebnica Sp. z o.o producent mebli i elementów
wyposażenia wnętrz o wysokim standardzie zatrudni:
Nawigacja(22) samochodowa MIO 7500
Spirit, nowa, nieużywana, cena 250 zł, tel. 662
016 519.

Świątniki
głośniki (22) CREATIVE INSPIRE P5800 – 5.1.
nowe jednak praktycznie nie używane, w
100% sprawne, cena 180 zł, tel. 691 141 985.

71 387 05 46

Styropian (1) 4 opakowania, fasada 15 cm
grafit, 2 opakowania Knauf 0,31 oraz 2 opakowania 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 wirowaniu). Poza tym działała bez problemu, cena
300zł, tel. 693 790 106.
Lampa(22) w pełni sprawną używana, lampa do utwardzania paznokci, zakupiona w
Niemczech. Cena 45 zł, tel. 691 141 985.

KIEROWNIK MAGAZYNU
Opis stanowiska:

ul. Trzebnicka 15
tel.

Rower(4) holenderski męski i damski , tel. 603
465 219.
Rower(4)górski, marki BULLS, tel. 603 465 219.
Rower(4)górski, dziecięcy i młodzieżowy, tel.
603 465 219.
Chodzik (4) (balkonik), 4-kołowy, składany, tel.
605 365 312.
Hulajnoga(2) oxello 1.8, cena 120 zł, tel.
605 432 606.
Rower(2) trekkingowy, koła 26 Cali, hydrauliczne hamulce, przerzutki SIMANO RUO,
cena 1000 zł, tel. 505 838 073.
Jeździk (20) motor CROSS, cena 35zł, tel. 603
873 294.

•
•
•
•
•

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

regał(4) IKEA, cena 100 zł, czarny, tel. 605 432 606.

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

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

Pracuj z nami

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

Operator Maszyn
Pracownik Produkcyjny

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 szuflady. Cena odpowiednio 100 zł i 200 zł, tel. 795
256 489.

Wymagania:

Wózek (2) spacerowy, firmy Rapid, posiada parasolkę, osłonę na nóżki osłonę przeciw deszczową, osłona na komary i owady,
wkładka, tel. 535 091 637.
Piec(22) gazowy, dwufunkcyjny, marki
ULRICH, po demontażu, sprawny po przeglądzie. Cena do uzgodnienia, tel. 602 556 460.
Ekspres(22)przelewowy do kawy, firmy STUDIO/QUIGG. Termos o podwójnych ściankach
ze stali nierdzewnej (około 1 litra) z nakrętką
i zaworem wylotowym. PROGRAMATOR –
możliwość zaprogramowania, filtr do standardowych worków, automatyczne wyłączanie,
Trzebnica, cena 65 zł, tel. 691 141 985.

Komoda(4) holenderska, dębowa, tel. 603
465 219.
Wypoczynek (4) zestaw wypoczynkowy,
sofa, 3+2+1, fotel do renowacji , cena 200 zł, tel.
781 154 238.

•
•
•
•
•

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:

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.
.

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

Drzwi (21) dębowe, zewnętrzne, bez futryny,
tel. 603 465 219.
Lodówka(20) BOSH, z osobnym zamrażalnikiem, cena 290 zł, tel. 505 838 073.
kantówki (4) 12x12 6m, cena do negocjacji,
tel. 790 558 208.
Młot(20) udarowy, cena 300 zł, tel. 505 838 073.
Myjka(20) ciśnieniowa, karcher, sprawna kompletna, 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 opakowanie 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 opakowaniem 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.

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.

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

Wymagania:

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

Poduszka i koc(1) [70 x 60 cm], koc [190
x 140 cm] wełniany. Posiadam 2 komplety, tel.
534 666 552.

Opis stanowiska:

RTV / MEBLE / RÓŻNE
Telefon (4) stacjonarny, dwie sztuki w tym
jeden bezprzewodowy, cena do uzgodnienia,
tel. 731 181 454.
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.

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.

• dobrze widziane wykształcenie techniczne  zawodowe
• sumienność
• dyspozycyjność

Chodzik (18) 4-kołowy z balkonikiem dla seniora,Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.

Sprzedam

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

• przygotowanie powierzchni elementów meblowych do lakierowania
• końcowa obróbka powłok lakierniczych
• obsługa  maszyn szlifiersko-polerskich

KONTROLER JAKOŚCI/PAKOWACZ
PłytkI (21) i ceramiczne, zostały mi po remoncie. 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.
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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.

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

Opis stanowiska:

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

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, wysokość 100 c, cena 100 zł, tel. 605 432 606.
Meble (1) holenderskie, tel. 798 263 003.
Sofa(2) nierozkładana. Stan idealny. Zapraszam do obejrzenia ponieważ zdjęcia nie
oddają jej prawdziwego koloru. Wymiary
190*85. Cena 200 zł, tel. 603 127 204.

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

Oferujemy

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

• 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

Materac(1) piankow y o w ymiarach
190x93x12, cena 30 zł, tel. 534 666 552.

AKCESORIA DLA DZIECI
Materac(1) piankowy, KLIO, w stanie idealnym, wraz z dodatkowym pokrowcem o wymiarach 200x80x11, tel. 534 666 552.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•

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

urządzenie do ćwiczenia(22) brzuszka, można na nim wykonywać także ćwiczenia
na nogi itp. Jedyny mankament to widoczna
plama po farbie, Trzebnica, bardzo mało używane. Cena 50 zł, tel. 691 141 985.

Biurko(2) kolor beżowy, w bardzo dobrym
stanie, cena 50 zł, tel. 724 423 151.
Obraz(2) wymiary 60 x 70cm, cena do
uzgodnienia, tel. 502 244 871.

Ława(1) owalna, jasny orzech, w środku szyba, stan bardzo dobry, tel. 784 980 074.
meble młodzieżowe (4) Black Red White, seria INDIANA: biurko, półka wisząca, szafka, stan dobry, cena 550 zł, tel 609 959 711.

Sprzedam
Lalka(4) z dodatkami, cena 20 zł, tel. 693 790 106.

Przewijak (1) w stanie idealnym. Używany
sporadycznie tylko przy moim synu. Przewijak niebieski w gwiazdki z miarką wzrostu.
Cena 30 zł, tel. 691 141 985.

45

46

NR 4 |.133|

23.02.2018

UBRANIA

Kupię / ODDAM / przyjmę

Sprzedam

Kupię szyld(4) poniemiecki, reklamowy
(najlepiej emaliowany), tel. 503 032 094.

Kurtka(4) używana, młodzieżowa, z membraną, roz. 170, H&M, cena 70 zł, tel. 693 790 106.

Kupię Żerdzie (2) lub stemple budowlane,
drewniane, tel. 693 223 802.
Oddam za darmoFotele (21) dwa fotele, rozkładane i sofę rozkładana 2-osobową,
tel. 734 142 261.
Przyjmę telefon(19) przyjmę nieodpłatnie telefon i sokowirówkę, tel. 730 777 907.

NR 4 |.133|

z ostatnie j chwili
Sprzedam telefon(4) zwykły, dotyko-

wy, Myphone Pocket, mało używany, cena
160 zł, tel. 693 790 106.

ZAGINĄŁ owczarek

(4)

Dnia 15 stycznia 2018 roku w Szczytkowicach zaginęła sunia rasy owczarek
niemiecki długowłosy czarny podpalany. Wabi się Carmen, ma 3 lata, jest
nieufna wobec ludzi. W dniu zaginięcia
miała na szyi kolczatkę. Widziana była w
okolicach Domanowic, Brzykowa, Pawłowa i Wszemirowa. Gdyby ktoś miał
jakiekolwiek informacje na jej temat
bardzo proszę o tel. 609 210 199.

SCHODY

Gabinet

DREWNIANE

Galeria Urody

100 %

kosmetyczny

DĄB JESION
BUK SOSNA

Edyta Garlińska
ul. W. Bochenka 11 d

www.schodex.net

Trzebnica

cena od 4,5 tys. zł.

tel.

tel. 725

602 728 266

Maciej Nowak

Trzebnica ul. H. Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13

883 38 03 96
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Firma
Rejestracja

e-mail: firmablyskmn@wp.pl
Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE

kart sim

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

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

Szafy

USŁUGI
REMONTOWO
BUDOWLANE

meble kuchenne
meble na wymiar

wysoka jakość
indywidualne podejście
pomiar i wycena gratis

605 432 606

tel: 785

339 006

droga do bezpiecznej gotówki

LOMBARD 66
Szybko
Tanio

Trzebnica
ul. Kościelna 2
tel. 71 312 37 60
kom. 508 621 558

Bezpiecznie

Szczytkowice 91
tel. 785

wnękowe

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

atrakcyjne cenY!

Zapraszamy po gotówkę
www.lombard66.pl

GODZINY PRACY: pon-Pt 8-17

SOBOTA 8-14

SERWIS OPON

PROSTOWANIE I REGENERACJA FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
W SPRZEDAŻY OPONY NOWE I UŻYWANE
SPRAWDZENIE GEOMETRII tylko 40 zł
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Zapewniamy
profesjonalną
i szybką
obsługę
Z A P R A S Z A M Y !!!

Szczytkowice 91
tel. 785

233 408

GODZINY PRACY: pon-Pt 8-17

SOBOTA 8-14
zapraszamy

GEOMETRIA 3D NOWOŚĆ 2017

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