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Misja Heleny trwa nadal

Burmistrz wraz z małżonką
gośćmi Pary Prezydenckiej

str. 2-3 oraz str. 18-19
Inwestycje rosną
Sprawdzamy postępy prac przy
budowie Gminnych inwestycji
za łączną sumę ponad 40 mln zł.

str. 12-14
Pożytek publiczny
Str. 16-17
Trzebniczanie - Ewelina Gładysz i Przemysław Radzyński napisali książkę o wolontariuszce zamordowanej
w ubiegłym roku w Boliwii – Helenie Kmieć. Stało się to inspiracją do zorganizowania przez burmistrza Marka
Długozimę spotkania, które w Dniu Kobiet odbyło się w Gminnym Centrum Kultury. W czasie jego trwania, autorzy
publikacji „Helena. Misja możliwa”, opowiedzieli o kulisach jej powstania. W spotkaniu wzięli udział m.in. Minister
Beata Kempa, Teresa Kmieć siostra Heleny, ks. Piotr Filas SDS Prowincjał Salwatorianów, ks. Mirosław Stanek SDS
dyrektor Wolontariatu Misyjnego Salvator. Spotkanie poprowadził pracownik Urzędu Miejskiego Ewa Miedzwiecka.
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Burmistrz Marek Długozima
podpisał pierwsze umowy dotyczące
dofinansowania na wykonanie zadań
pożytku publicznego w 2018 roku.
Łączna kwota przeznaczona
na ten cel to aż 462 tys. zł.
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Subiektywnym okiem burmistrza
Z wizytą u Prezydenta RP i inne misje niezwykłe
Szanowni Państwo,
Pewną tradycją stało się już, że
na łamach „Panoramy Trzebnickiej” dzielę się z Państwem tym,
co ważne w życiu naszej „Małej Ojczyzny”. Dzisiejsze słowa
opisują jednak chwile naprawdę
wyjątkowe, niepowtarzalne, takie, o których rzeczywiście możemy powiedzieć, że zdarzają się
tylko raz w życiu i które zasługują na szczególną uwagę. Do nich
z pewnością należy spotkanie
z Prezydentem RP Andrzejem
Dudą, z jego małżonką – Pierwszą Damą - panią Agatą Kornhauser-Dudą, a także z córką
pary prezydenckiej panią Kingą.

Spotkanie
z Prezydentem RP
18 lutego 2018 roku, wraz
z moją małżonką, a także z księżmi salwatorianami i siostrami boromeuszkami mieliśmy zaszczyt
być gośćmi Pary Prezydenckiej,
która przyjęła nas w Rezydencji
Zamek w Wiśle. Z pewnością dla
nas wszystkich był to powód do
dumy, bowiem byliśmy pierwszą delegacją, którą Prezydent
Andrzej Duda przyjął w tym
miejscu. Już sama Rezydencja
to miejsce niezwykle urokliwe,
położone w Beskidzie Śląskim,
które ma za sobą bogatą historię.
Zamek został wzniesiony w latach 1929–1930 dla prezydenta
RP Ignacego Mościckiego i od
tego czasu, z przerwami, jest rezydencją dla kolejnych prezydentów. W skład rezydencji wchodzi
zespół budynków: historyczny
Zamek Górny, Zamek Dolny
oraz Gajówka. Dodatkowo na
tym terenie znajduje się miejsce
dla nas, trzebniczan, szczególne
- drewniana kaplica pw. św. Jadwigi Śląskiej, która została zbudowana w 1909 roku.
Naszą wizytę w Wiśle rozpoczęliśmy Mszą św. sprawowaną w tejże kaplicy przez księży
Salwatorianów, a także przez
kapelana Prezydenta RP ks. Zbigniewa Krasę, którego nie tak
dawno, bo podczas uroczystości Jadwiżańskich w 2017 roku,
kończących obchody 750-lecia
kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej, gościliśmy w Trzebnicy.
Wtedy też kapelan przywiózł
od Pana Prezydenta list, w którym padły zapewnienia o tym,
że św. Jadwiga Śląska jest bliska sercu Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. W tym kontekście wyjątkowego charakteru
nabrało jedno z głównych wydarzeń naszej wizyty - przekazanie do kaplicy w Wiśle reli-

kwii św. Jadwigi Śląskiej.
Po Mszy św. zostaliśmy przez
Parę Prezydencką zaproszeni na
wspólny obiad. Zanim, w bardzo kameralnej i sympatycznej
atmosferze, usiedliśmy do stołu - Pan Prezydent oprowadził
nas po historycznej części Rezydencji. Nasza wizyta miała
tego dnia jeszcze jeden ważny
kontekst. Para Prezydencka
obchodziła swoją 23 rocznicę
ślubu, a pani Kinga Duda 22
rocznicę przyjęcia Chrztu św.
To dla nas piękne przeżycie,
że mogliśmy towarzyszyć im
w tak ważnych jubileuszach.

Z pewnością dla
nas wszystkich
był to powód do
dumy, bowiem
byliśmy pierwszą
delegacją, którą
Prezydent Andrzej Duda przyjął
w tym miejscu.

Na ręce Pary Prezydenckiej oraz
pani Kingi, w imieniu własnym
i wszystkich trzebniczan, złożyłem serdeczne życzenia oraz
przekazałem prezenty: srebrną miniaturę z wizerunkiem
trzebnickiego ratusza, a także rękodzieło wykonane przez
Uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Trzebnicy – św.
Jadwigę Śląską namalowaną na
drewnie i anioła wypalonego
w glinie. Te ostatnie podarunki zostały w sposób szczególny
zauważone i docenione przez
Pierwszą Damę. Również każdy uczestnik naszej delegacji
otrzymał upominek od Pary
Prezydenckiej, co było dla nas
wyjątkowo miłym akcentem
i dowodem prawdziwej sympatii.
W kwestii prezentów jeszcze
jeden z nich zasługuje na szczególne wspomnienie. Prowincjał
Salwatorianów ks. Piotr Filas
SDS wśród upominków, które
podarował Panu Prezydentowi i Pierwszej Damie, wręczył
również książkę „Helena. Misja
możliwa” autorstwa trzebniczan:
Eweliny Gładysz oraz Przemysława Radzyńskiego. W trakcie
rozmowy wyraziłem swoje uczucie dumy z faktu, że autorami
książki o młodej, niezwykłej wolontariuszce – Helenie Kmieć są
mieszkańcy Trzebnicy.

fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

▶ Je de n z p re ze ntów p r ze k az anyc h par ze p re z yde nc k iej z as ł u guje na
s zc ze gó lne wsp omnie nie. Prowincja ł S alwatorianów k s . Piot r Fil as
SDS wśró d u p ominków, k tóre p o d arowa ł Panu Pre z yde ntowi i Pie r ws zej Damie , w r ę c z y ł r ów nie ż k si ąż kę „ H e l e na . M isj a m oż liwa” au torst wa t r ze b nic z an: Ewe liny G ł ad ys z oraz Pr ze mys ł awa R ad z y ńs k ie go.

fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie Pre z yde nt a R P And r zeja D u d y, z j e go m a ł ż onk ą – Pie r ws z ą Dam ą - pani ą
Ag at ą Kornhau se r- D u d ą oraz b u rmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą w raz z ż oną E l ż b ie t ą w Pre z yde nc k iej Re z yde ncji Z am e k w Wiś l e.

Niezwykła misja Helenki
Stało się to dla mnie również inspiracją, by kilka tygodni
później, w Trzebnicy, 8 marca
w Dniu Kobiet w sali kinowej
naszego domu kultury zorganizować spotkanie poświęcone tej
publikacji, które wraz z Prowincjałem ks. Piotrem Filasem SDS
objąłem honorowym patronatem. Ogromnie się cieszę, że na
moje zaproszenie odpowiedziała również Pani Minister Beata
Kempa, odpowiedzialna w rządzie za sprawy dotyczące pomocy humanitarnej oraz uchodźców, i Dzień Kobiet, który jest
również dniem imienin Pani
Minister, spędziła z nami.

I choć sam nie
miałem okazji,
by osobiście
ją poznać, to
zamieszkała
w moim sercu.
Nie możemy
o niej zapomnieć. Poza
tym oczywiste
jest, że wielu
świętych, choć
ich nie znaliśmy,
to dziś czcimy…

Myślę, że dla wielu z nas ogromnym przeżyciem była również
obecność tego dnia w Trzebnicy
Teresy Kmieć, siostry Heleny.
Złożone przez nią świadectwo
dotyczyło nie tylko ich wspólnych, siostrzanych relacji, ale
także tego, że Helena jest nadal
obecna w sercach wielu ludzi,
którzy za jej wstawiennictwem
modlą się w swoich prywatnych
intencjach.
Jestem przekonany, że postawa Heleny Kmieć - by pięknie
żyć w służbie drugiemu człowiekowi i Panu Bogu może być
inspirująca dla wszystkich pań.
I choć sam nie miałem okazji, by
osobiście ją poznać, to zamieszkała w moim sercu. Nie możemy o niej zapomnieć. Poza tym
oczywiste jest, że wielu świętych,
choć ich nie znaliśmy, to dziś
czcimy…

Pożegnanie
Ks. Piotra Filasa SDS
Spotkanie w Trzebnicy miało
dla mnie też jeszcze jeden ważny
kontekst. Było ostatnim spotkaniem, w którym ks. Piotr Filas
SDS wziął udział jako Prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów. Dobiegła bowiem końca
jego 9-letnia kadencja i dwa dni
później, urząd ten zaczął pełnić
nowo wybrany prowincjał ks. Józef Figiel SDS. Podczas spotkania
w Trzebnicy skierowałem do ks.
Piotra Filasa SDS słowa wdzięczności i uznania, podkreślając jak
ważna była dla mnie współpraca

z nim w ciągu ostatnich lat.
Na koniec chciałbym podzielić się z Państwem jeszcze jedną
refleksją. Spotkanie z Parą Prezydencką, ale także to spotkanie w Trzebnicy, poświęcone
Helenie Kmieć, były dla mnie
osobiście czasem refleksji nad
tym, co w życiu naprawdę ważne. Ogromnie się również cieszę,
że tu, w Trzebnicy współpraca
z księżmi Salwatorianami owocuje w tak wiele niezwykłych
inicjatyw.
Delegację, która 18 lutego
2018 roku została przyjęta przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę
i Pierwszą Damę panią Agatę Kornhauser-Dudą, tworzyli:
Marek Długozima Burmistrz
Gminy Trzebnica wraz z małżonką Elżbietą Długozimą, ks.
Piotr Filas SDS, Prowincjał Salwatorianów, ks. Józef Figiel SDS
Prowincjał – elekt Salwatorianów, ks. Dariusz Partyka SDS,
Ekonom Prowincjalny Salwatorianów, ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS, Kustosz Sanktuarium św. Jadwigi, ks. Emanuel
Rus SDS, Przełożony wspólnoty
Salwatorianów w Trzebnicy, brat
Marcin Wojtczak SDS, s. Claret
Król SMCB Przełożona generalna s. Boromeuszek, s. Daniela
Omelańczuk SMCB Wikaria generalna s. Boromeuszek.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ St a ł o się to insp iracj ą d l a b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy, do zor g ani -

zowania w Tr ze b nic y, 8 m arc a w D niu Kob ie t , sp ot k ania p oś wię co ne go tej p u b lik acj i , k tóre w raz z Prowincja ł e m k s . Piot re m Fil ase m
SDS obj ą ł honorow y m pat ronate m . N a z dj . b u rmist r z w raz z au to rami oraz ministe r B e at ą Ke mpą , t u ż p o ot r z y m aniu pamiąt kow yc h
e g ze mp l ar z y k siąż k i

▶ Dobieg ł końca 9 - letni ok res pos ługi k s. Piotra Filasa jako Prowincjała Polsk iej
Prowincji Salwatorianów. Z tej okazji burmistrz Marek D ługozima w ystosował
do Niego list z podziękowaniem, za c zas w zajemnej i owocnej wspó ł prac y, a także wręc z ył pamiątkową srebrną miniaturę trzebnick iego r ynku i ratusza.
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Umowa na budowę dworca podpisana
Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę na budowę dworca autobusowego, który powstanie w bliskim sąsiedztwie dworca kolejowego. Dodatkowe parkingi i wiata na rowery zwiększą przepustowość powstającego centrum przesiadkowego. Wykonawcą została firma „BRUKPOL” ze Strzelec
Wielkich. Koszt prac wyniesie blisko 2 mln zł. i jest częścią ponad 11- milionowych inwestycji związanych z projektem pn. „Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica”.
Przypomnijmy, że w ramach
tego zadania powstanie łącznie
12,5 km tras i blisko 150 miejsc
parkingowych. Sam dworzec to
osiem miejsc postojowych dla autobusów i 36 miejsc parkingowych,
dodatkowo wiata na rowery i wiaty
postojowe.
– Dworzec będzie kolejną spełnioną obietnicą jaką złożyłem
mieszkańcom Gminy Trzebnica.
Ale poprawa komunikacji nie nastąpi tylko na jednej płaszczyźnie.
Dzięki szeroko zakrojonym inwestycjom w drogi i ścieżki rowerowe,
już do końca tego roku w naszej
gminie znajdzie się około 22 kilometrów ciągów pieszo-rowerowych.
Powstanie także rondo u zbiegu
ulic Bochenka, Prusickiej i Milickiej wraz z remontem tej ostatniej
i budową ciągu pieszo-rowerowego
prowadzącego do Księginic. Podobne powstaną przy drogach do Będkowa i Sulisławic. Wyremontowana
zostanie również ul. Obornicka,
wzdłuż której powstanie chodnik

i dodatkowe miejsca parkingowe
na wysokości cmentarza komunalnego. Sieć nowych dróg ułatwi życie mieszkańcom Księginic,
a wszystkich podróżujących w stronę Ujeźdźca Wielkiego ucieszy fakt
planowanego na ten rok remontu
ostatniego odcinka tej kluczowej
drogi – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: – Co ważne,
w Trzebnicy zwiększy się zdecydowanie ilość miejsc parkingowych.
Dwa przestronne parkingi już teraz
powstają w obrębie nowych inwestycji przy ul. 3 Maja, dzięki czemu
rodzice odwożący swoje pociechy
do żłobka i przedszkola, nie będą
mieli trudności z zaparkowaniem,
podobnie, jak wszyscy mieszkańcy
chcący skorzystać z oferty centrum
sportowo-rekreacyjnego (squash,
spinning, fitness) i nowej hali widowiskowo-sportowej. Nowy parking
pojawi się także przy ul. Wałowej,
a drugie centrum przesiadkowe powstanie w Brochocinie, przy stacji
szynobusa. Łącznie powstanie bli-

sko 150 nowych miejsc parkingowych.
Również mieszkańcy cieszą się
z nowych inwestycji. – Czytałam,
że niebawem powstanie dworzec
autobusowy przy stacji kolejowej.
Będzie to dla mnie duże ułatwienie,
teraz z busa będę mogła przesiąść
się do pociągu – mówi pani Andżelika, a pani Aldona dodaje: – To naprawdę cenne, że wszystko znajdzie
się w jednym miejscu, zaoszczędzi
to czas mieszkańców. Choć do tej
pory też nie było na co narzekać,
bo dobrze rozwinięta komunikacja
miejska pozwala bezproblemowo
dotrzeć do najważniejszych punktów w mieście.
Przypomnijmy, że na terenie
Gminy Trzebnica działa również
wspomniana komunikacja miejska,
która w połączeniu z nowym dworcem autobusowym stanie się wielkim ułatwieniem dla mieszkańców.
[sh]

▶ …B ę d kowa…
▶ Oprócz

naj d ł u ż s zej
śc ie ż k i
r owe r owej
t ras ą d aw nej ko l e i
wąs kotor owej . N owe
c i ąg i p ie s zo - r owe r o we p op r owad z ą do
K się g inic…

Su lis ł awic .

▶ Po d p is anie u m ow y na b u dowę dworc a au tob u sowe go. N a

z dj ę c iu b u rmist r z M are k D ł u goz im a , Piot r K luc z y k z f irmy
„ B RU K PO L” oraz M onik a Bia ł as z w yd z ia ł u te c hnic z no - in we st yc yj ne go.

▶ J u ż nie bawe m w G minie Tr ze b nic a b ę d z ie my mie li b li s ko 22 k il om e t r y śc ie ż e k r owe r ow yc h .
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Brochocim

PARKING

Park & Ride

▶ W Bro c ho c inie p r z y st acji s z y nob u s a p owst anie ce nt ru m p r ze siad kowe.

▶ …oraz

▶ Pl an z agosp o d ar owania te re nu p r z y u l . Ko l ej owej .

Dworzec Kolejowy
trzebnica

PARKING

Park & Ride

dworzec
autobusowy

▶ J u ż nie bawe m do dworc a ko l e -

j owe go do ł ąc z y dwor ze c au to b u sow y oraz do d at kowe miejsc a
park ingowe.
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▶ O p r ó c z dworc a i śc ie że k rowe row yc h , p owst anie t ak że 150 do d at kow yc h miejsc park ingow yc h .
N a wi z u ali z acj i now y park ing , k tór y z naj d z ie się p r z y u l . Wa ł owej .
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licznie włączyli się także funkcjonariusze Policji.
Tego dnia dawców wspierał Burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima. – Cieszę się, że trzebniccy strażacy i policjanci po raz
drugi włączyli się w tę bardzo szlachetną akcję. Oddając krew, która
jest niezwykle „cennym darem” ratującym życie i zdrowie wielu ludzi,
jednocześnie podtrzymują pamięć
o Żołnierzach Niezłomnych, ich bohaterskiej postawie, którzy przelali
swoją krew za niepodległość kraju –
podkreślił burmistrz i dodał: – Nasi
strażacy także zasługują na wielkie
wyrazy uznania i szacunku. Dzię-

Akcja była możliwa dzięki
cyklicznym zbiórkom organizowanym przez Gminę Trzebnica
we współpracy z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa we Wrocławiu. Specjalny krwiobus już o godz. 9.00
był gotowy, aby przyjąć strażaków
i mieszkańców Trzebnicy chętnych do oddania krwi. W zbiórkę

E

Wojsko Polskie. Jak podkreślił
Jarosław Zieliński, wiceminister
MSWiA: – Mam nadzieję, że w tej
edycji, kiedy do funkcjonariuszy
MSWiA dołączyli żołnierze, akcja
przyniesie podobne efekty. Oddajemy w ten sposób hołd Żołnierzom Niezłomnym i pomagamy
potrzebującym.
Terminy kolejnych zbiórek
krwi w roku 2018: 17 maj, 17 lipca,
18 września, 20 listopada. Parking
przy Gminnym Parku Wodnym
TRZEBNICA-ZDRÓJ, ul. Leśna 5,
godz. 9.00-12.00. Zapraszamy do
udziału!
[mc]

Burmistrz Marek Długozima odebrał z rąk wiceministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Stanisława Szweda oraz Wojewody Pawła Hreniaka
dofinansowanie pozyskane z rządowego projektu „Maluch+”. Uroczystość
zorganizowano w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.
W zakres programu obejmującego dzieci do lat 3 wchodzą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury żłobków,
klubów dziecięcych i dziennych
opiekunów.
– 33 mln zł trafia do województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na stworzenie miejsc opieki
nad dziećmi do 3 roku życia. 21 samorządów skorzysta z tych pieniędzy, by pomóc rodzicom pragnącym wrócić do pracy. Ilość miejsc
dla dzieci w placówkach zwiększy
się o dwa tysiące – mówił wiceminister Stanisław Szwed.
„Serdecznie gratuluję Państwu
dotacji w ramach rządowego programu „Maluch plus”. Jest to dowód
Państwa otwartości i chęci w szukaniu rozwiązań mających na celu pomoc rodzicom” – czytamy w liście

gratulacyjnym Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka.
– Otrzymane dziś dofinansowanie pomoże nam w uruchomieniu klubów dziecięcych
w powstających świetlicach
w
Księginicach,
Kuźniczysku i Ligocie Trzebnickiej oraz
w doposażeniu nowego gminnego żłobka. Wraz z przedszkolem, już od września będzie on
służyć dzieciom z naszej gminy.
Co ważne, zdecydowałem, że
w Trzebnicy w dwóch gminnych
placówkach przedszkolnych oraz
w żłobku znajdzie się miejsce
dla każdego dziecka – powiedział burmistrz i dodał: – Nasze
działania prorodzinne zostały
dostrzeżone już w 2013 roku, kiedy jako pierwsza gmina na Dolnym Śląsku, zaraz po Wrocławiu,

wprowadziliśmy kartę dla rodzin
wielodzietnych – „Trzebnicka Rodzina 3+”. Od tej pory mogą one
liczyć na zniżki, tak w gminnych
instytucjach, jak i u prywatnych
przedsiębiorców, którzy zdecydowali się przystąpić do programu.
W roku ubiegłym, jako pierwsza
gmina i setny partner na terenie
województwa, dołączyliśmy do
ogólnopolskiego programu „Karta Dużej Rodziny” Ministerstwa
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Zarówno program „Maluch+”, jak i KDR to pozytywne
programy, pozwalające pomóc
rodzinom w ich codziennym
i sprawnym funkcjonowaniu. Pamiętajmy, że to właśnie rodzina
jest podstawą naszego społeczeństwa i wychowania przyszłych
pokoleń. Ważne, byśmy stwarzali

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a o de b ra ł do f inansowanie z rąk
wice minist ra Ro d z iny, Prac y i Po lit y k i Sp o ł e c z nej St anis ł a wa Sz we d a , p o dc z as u r o c z ystośc i zor g ani zowanej w Ur z ę d z ie Woj ewó d z k im we Wr o c ł awiu . N a z dj . z Woj ewo d ą Pawł e m H re niak ie m .

dzieciom dobre miejsca do rozwoju, a ich rodzice mogli bez obaw

d iu s z Cy t awa oraz m ł. b r yg . m g r in ż . Dariu s z Z aj ąc z kows k i.

p r ze d st awic ie l e s ł u ż b mu ndu r ow yc h .

R

ki nim mieszkańcy naszej gminy
mogą czuć się bezpiecznie i liczyć
na ich pomoc.
– Jesteśmy tu dzisiaj przede
wszystkim dla drugiego człowieka. Naszym zadaniem jest służba ojczyźnie i niesienie pomocy
potrzebującym. Dlatego czujemy
się spokrewnieni z tymi, którzy,
w obronie ojczyzny oddali życie –
mówił Komendant PSP w Trzebnicy Bogusław Brud.
W ubiegłym roku podczas
I edycji „Spokrewnieni służbą”
w całej Polsce udało się zebrać blisko 3 tys. 788 litrów krwi. W tym
roku do akcji włączyło się również

▶ N a z dj . b u rmist r z M are k D ł u goz im a , z- c a Kom e nd ant a Powiatowe go b r yg . m g r in ż . Ark a -

▶ W akcji p ob oru k r wi lic z nie u d z ia ł w z ię li mie s z k ańc y oraz
K

L

A

11

Maluch+ dla Trzebnicy

SpoKREWnieni służbą
Po raz drugi Gmina Trzebnica włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Spokrewnieni służbą”, którą w zeszłym roku
z okazji obchodów Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, zapoczątkowało MSWiA. Trzebnicka zbiórka krwi
na rzecz chorych i ofiar wypadków odbyła się we wtorek
20 marca na parkingu przy Gminnym Parku Wodnym
TRZEBNICA-ZDRÓJ. Po raz kolejny przyłączyli się do niej
także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Trzebnicy.

23.03.2018

M

A

▶ Wsp ó lnie z dj ę c ie p r ze d st awic ie li 21 s am or z ądów, k tóre ot r z y m a ł y do f inansowanie z r z ądowe go p r o g ramu „ M aluc h+”
R

E

K

L

A

M

A

o swoje pociechy wrócić do zawodowych obowiązków.
[sh]
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Sprawdzamy postępy inwestycyjne

PARKING
plac zabaw

Na przestrzeni ostatnich lat w Gminie Trzebnica przeprowadzanych jest ponad 80 inwestycji rocznie. To imponujący wynik, który świadczy o dynamicznym rozwoju naszej gminy. Poniżej przedstawiamy te, które obecnie są w trakcie realizacji.
Warto również pamiętać, że jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowego ronda na skrzyżowaniu ulic: Bochenka, Milickiej i Prusickiej, a także przebudowa ul. Obornickiej. Powstanie również 12-kilometrowa ścieżka rowerowa trasą dawnej
kolei wąskotorowej, dworzec autobusowy i blisko 150 nowych miejsc parkingowych. Winna „Kocia” Góra przejdzie pierwszy etap modernizacji, dzięki której na jej terenach powstanie Trzebnicki Park Kulturowy. Zapraszamy do zapoznania się ze
skalą rozwoju, jaki następuje w Gminie Trzebnica.
Hala widowiskowo-sportowa Będzie drugą największą inwestycją po Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ. Blisko
20-milinowa inwestycja jest spełnieniem obietnicy, jaką burmistrz Marek Długozima złożył rodzicom dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 2. Już w przyszłym roku zyskają one obiekt na miarę marzeń o wielkich sportowych karierach. Dzieci, swoje talenty szlifować będą na
boisku wielofunkcyjnym oraz na hali sportowej o powierzchni użytkowej 3.612,45 m². Połączona podziemnym łącznikiem z budynkiem SP2,
po godzinach zajęć lekcyjnych posłuży także gminnym drużynom. Widownia, która pomieści do 1000 osób, będzie też idealna do organizacji
imprez sportowych i kulturalnych o zasięgu tak lokalnym, jak i ogólnopolskim.
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i strefa malucha

tor rowerowy

PARKING

PumpTRACK

Park & Ride

koszt budowy

ponad 20 milionów

▶ Postępy prac regularnie sprawdza burmistrz Marek D ługozima. Na elewacji budynku pojawi ł y się już naz w y obiek tów.

▶ W s ąsie d z t wie ż ł ob k a i p r ze d s z ko l a z naj d ą się dwa du ż e park ing i , e du k ac yj ny p l ac z abaw
oraz tor r owe r ow y Pu mp t rac k .

▶ Bu rmist r z wi z y towa ł te re n r ob ót . N a z dj . ze St anis ł awe m Kos z a ł k ą.
▶ N owe s al e do squ as ha ju ż nie bawe m b ę d ą c ie s z yć mie s z k ań ców p rag nąc yc h
p oz nać nową form ę ak t y w nośc i.

▶ Rów nie ż s al e do f it ne ssu i sp inningu s ą ju ż w y k ańc z ane. W d niu ot warc ia

p os ze r z ą one o fe r tę G minnej St re f y Ak t y w nośc i , k tóra z naj duje się p r z y
t r ze b nic k im parku wo d ny m .

Szkoła w Kuźniczysku Powstaje nowa szkoła, która po remoncie i rozbudowie będzie liczyła blisko 800 m². Już od września dzieci
będą cieszyć się jedną z najnowocześniejszych placówek w Gminie Trzebnica. Decyzją burmistrza, wykonany zostanie także remont sali
gimnastycznej, co w połączeniu z wcześniej oddanymi do użytku: nowoczesnym boiskiem wielofunkcyjnym oraz placem zabaw dla najmłodszych dzieci, da wiele możliwości rozwoju sportowego oraz relaksu i zabawy.

▶ N a b u dowie hali widowis kowo -sp or towej t r waj ą inte ns y w ne p race z b roje nio -

we , b u dowane s ą p ie r ws ze śc iank i d z ia ł owe oraz p iw nic a ł ąc z nik a . B ę d z ie on
st anowi ł b e z p ie c z ne p o ł ąc ze nie ze Sz ko ł ą Po d st awową nr 2 .

koszt budowy

ponad 7 milionów

▶ Uc ze st nic z y ł t ak ż e w cot ygo d niowej narad z ie r ob o c zej na p l acu b u dow y.

Gminny Żłobek, Przedszkole, Multifunkcyjny Obiekt Sportowy oraz centrum przesiadkowe W Gminnym
żłobku i przedszkolu będzie mieścić się pięć oddziałów przedszkolnych oraz trzy oddziały żłobkowe. Dodatkowo dobrą informacją jest fakt, że jak
zapewnia burmistrz, w gminnym żłobku i przedszkolach będą miejsca dla wszystkich dzieci. W mulifunkcyjnym obiekcie sportowo-rekreacyjnym
znajdą się m.in. cztery sale do squasha, sale do spinningu, fitnessu, jogi oraz dodatkowa siłownia. Będzie on uzupełnieniem Strefy Aktywności
działającej przy Gminnym Parku Wodnym(kręgielnia, siłownia, cross). Warto dodać, że przy obiektach, powstaje przestronny parking w postaci
centrum przesiadkowego.

koszt budowy

ponad 11 milionów

▶ J u ż o d w r ze ś nia d z ie c i z Ku ź ni ▶ N ow y G minny ż ł ob e k w raz z p r ze d -

s z ko l e m oraz ob ie k t sp or tow y s ą
ju ż p rawie gotowe. Tr waj ą ost atnie p race p or z ąd kowe wew nąt r z
i na zew nąt r z b u d y nków.

c z ys k a i o ko lic z ys k aj ą p r ze st r on ną i nowo c ze sną s z ko ł ę p o d st awową. Roz b u dowa i re m ont
p owię k s z y jej p owie r zc hnię o b li s ko 8 0 0 m 2.
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Świetlice w Ligocie Trzebnickiej, Księginicach i Kuźniczysku Każda z nowych świetlic będzie liczyła ponad 200 m2

koszt budowy

powierzchni użytkowej. Znajdzie się w nich przestronna sala, kuchnia i łazienki dostosowane do potrzeb dzieci, a także osób starszych
i niepełnosprawnych. Co ważne, pozyskane przez burmistrza Marka Długozimę dofinansowanie z programu „Maluch+” pozwoli na zakup
zabawek oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci, które już niebawem zaczną korzystać ze wspomnianych świetlic. Kolejne tego typu obiekty
powstaną już niebawem w Skarszynie, Nowym Dworze, Świątnikach, Koczurkach, Brzeziu, Masłowcu, Będkowie, Ujeźdźcu Wielkim oraz
w Kobylicach.

prawie 3 miliony

lp.

Wsparcie dla stowarzyszeń

OBSZAR I
1

Burmistrz Marek Długozima podpisał pierwsze umowy
dotyczące dofinansowania, na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku. Ubiegać się o nie mogły organizacje
pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego. Wśród nich znalazły się m.in. TSSR Polonia Trzebnica (185 tys.), Gminny
Klub Sportowy Gaudia TRZEBNICA-ZDRÓJ (40 tys.) czy
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
w Trzebnicy, której otrzymane 30 tys. pomoże w prowadzeniu Ośrodka Wsparcia Społecznego „Szósty stół św.
Jadwigi”. Łączna kwota wszystkich przyznanych dofinansowań to 462 tys. zł.

2
3

1

1
2

5

g d z ie nie d aw no ot war te zost a ł o b ois ko wie l o fu nkc yj ne.

▶ W K się g inic ac h p race dob ie g aj ą końc a . Tu ż ob o k

6

▶ Po d p is anie u m ów dot yc z ąc yc h wsparc ia w y konania z ad ań

ś wie t lic y z naj duje się s k ate park , p l ac z abaw oraz
t rawiaste b ois ko.

p u b lic z nyc h . O d l ewej: Wice p re ze s G minne go K lu b u GAU D IA TR Z E B N I C A-Z D RÓJ Woj c ie c h Kabat , Pre ze s K lu b u Anna
G óre c k a , b u rmist r z M are k D ł u goz im a , Pre ze s T SSR Po lonia
Tr ze b nic a Kamil Kwaśniak , Sk arb nik Tom as z Stę p ie ń oraz
wice p re ze s K r z ys z to f Ul atows k i.

Kongregacja Sióstr Miłosierdzia
św. Karola Boromeusza
Trzebnica, ul. Ks. dz. W. Bochenka 30

O B S Z A R III
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▶ N ow y ob ie k t te go t y p u , u z u p e ł ni r ów nie ż p r ze st r ze ń Ligot y Tr ze b nic k iej ,

ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec Powiatu Trzebnickiego
Żmigród ul. Wrocławska 12
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego
Wieku „TĘCZA” ul. Prusicka 12, Trzebnica
Fundacja Wspierania Dziedzictwa
Kulturowego „Żarna”Kuźniczysko
ul. Św. Jadwigi 14, 55-100 Trzebnica

O B S Z A R II

3

▶ W Ku ź nic z ys ku op r ó c z nowej s z ko ł y, p owst aj e t ak ż e ś wie t lic a .

Nazwa organizacji

7

2

Stowarzyszenie „Basilica Cantans”
ul. Św. Elżbiety 1, 50-111 Wrocław
Fundacja Wspierania Dziedzictwa
Kulturowego „Żarna”Kuźniczysko
ul. Św. Jadwigi 14, 55-100 Trzebnica
Polski Związek Niewidomych
Okręg Dolnośląski Koło Trzebnica Z.S.
ul. Trzebnicka 1,Oborniki Śl.
Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech
Dziecka” ul. Stawowa 1, Trzebnica
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www.autocraft.net.pl

części samochodowe
Trzebnica

MILICKA 31

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

GODZINY OTWARCIA:

pn. - pt. 8:00 - 17:00
sob.
9:00 - 13:00
autocraft@onet.pl

Podczas podpisywania umowy,
kongregację sióstr reprezentowała
Matka Generalna S.M.Claret - Cecylia Król, która nie kryła swojego
zadowolenia z otrzymanego wsparcia: - Dziękuję, że burmistrz docenił nasz trud niesienia pomocy innym ludziom, którym nie ułożyło
się w życiu. Kwota dofinansowania
pomoże nam sprawić, by każdy
z nich mógł liczyć choć na jeden
ciepły posiłek w ciągu dnia.
Przypomnijmy, że Ośrodek
Wsparcia Społecznego „Szósty stół
św. Jadwigi” powstał 4 maja 2004
roku dla osób, które z różnych
przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie z ośrodka
można korzystać codziennie z wyjątkiem świąt i niedziel, w godzinach od 12 do 20.
Kolejne podpisane przez burmistrza umowy, to wsparcie dla
Polonii Trzebnica w wysokości 190
tys. zł oraz dla Gaudii TRZEBNICA-ZDRÓJ w wysokości 40 tys.
zł. Zarówno prezes Polonii Kamil
Kwaśniak jak i prezes Gaudii Anna
Górecka nie kryli swojego zadowolenia z dotacji, która jest podstawą funkcjonowania obu klubów.
– Dzięki tej kwocie możemy normalnie funkcjonować, organizować zajęcia i imprezy sportowe oraz

szkolić młodych adeptów futbolu –
mówi Kamil Kwaśniak, a Anna Górecka dodaje: - Burmistrz wskrzesił trzebnicką legendę siatkówki,
a teraz konsekwentnie wspiera nas
w działaniu, tak abyśmy mogli nawiązać do największych sukcesów
z historii klubu. Myślę, że coraz
lepsze wyniki osiągane przez nasze
młode zawodniczki są potwierdzeniem dobrze obranego kierunku.
- Wsparcie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego to jeden z podstawowych
obowiązków samorządu. Tym bardziej, gdy pełnią one role tak ważne
jak szkolenie młodzieży czy pomoc
dla osób potrzebujących. W tym
roku zdecydowałem o przyznaniu
18 takich dofinansowań i każde
z nich niesie ze sobą obietnice działania na rzecz drugiego człowieka,
czy to poprzez krzewienie kultury
i pamięci historycznej, czy też organizację imprez sportowych oraz
szkoleń, a także poprzez pomoc
społeczną – powiedział burmistrz
Marek Długozima.
Obok pełna lista organizacji
pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów pożytku publicznego wraz z kwotami dofinansowania.
[sh]

Nazwa Zadania

podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
„Dziś, Jutro, Pojutrze” .Organizacja przedsięwzięć o charakterze
kulturalno – patriotycznych dla dzieci i młodzieży skupionej wokół
Związku Harcerstwa Polskiego

2.000,00

Polska – nasza ojczyzna

2.000,00

„Tradycja kołem się toczy” - promocja Gminy Trzebnica na I Międzynarodowym Święcie Wsi Tematycznych w Niemczech

1.000,00

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społecznego „Szósty stół św. Jadwigi” w Trzebnicy

30.000,00

kultura i sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji
6.000,00
1.000,00
6.000,00
10.000,00
5.000,00

Oratorium „POLSKIE TE DEUM”

1.000,00

„Młyńska Feta”

1.000,00

działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Integracja osób niepełnosprawnych

2.000,00

Trzebnica moimi oczyma - integracyjny plener malarski III edycja

3.000,00

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Upowszechniane kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu.
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 90.000,00
oraz mieszkańców gminy w szczególności w środowisku wiejskim.
Organizacja
zajęć i imprez sportowych. Krzewienie sportu w zaTSSR POLONIA Trzebnica ,ul. Sportowa 1 kresie piłki nożnej.
185.000,00
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród społeczeństwa, pro1.500,00
pagowanie zdrowego stylu życia.
Trzebnica, Kościelna 9
Zrzeszenie LZS
Rada Miejsko – Gminna
Trzebnica, Rynek Ratusz 25

Ludowy Klub Sportowy BŁYSK
Kuźniczysko ul .Św. Jadwigi 30
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego
Wieku „TĘCZA”ul. Prusicka 2, Trzebnica

Sport naszą pasją

20.000,00

Sport to zdrowie

2.000,00

Szkolenie pływackie dzieci i młodzieży – wspieranie sportowych reprezentacji Trzebnicy w imprezach, zawodach i rozgrywkach sportowych z wyłączeniem nagród finansowych dla
zawodników w roku 2018.

4.500,00

Gminny Klub Sportowy
GAUDIA TRZEBNICA - ZDRÓJ
ul. Kościelna 9 55-100 Trzebnica
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec Powiatu Trzebnickiego
Żmigród ul. Wrocławska 12
Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław
Koło w Trzebnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 Wrocław
Klub Sportowy MaKo Judo
ul. Racławicka 71/1, 53-149 Wrocław

Organizacja szkolenia siatkarsko - koszykarskiego oraz imprez
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Trzebnica

40.000,00

11

Ludowy Zespół Sportowy ORZEŁ
Biedaszków Wielki, Janiszów 9

12

Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ
Ujeździec Wielki
Ujeździec Wielki 54, Trzebnica

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, doskonalenia gry
w piłkę nożną, udział w rozgrywkach systemowych , turniejach
oraz ich organizacja dla mieszkańców Gminy Trzebnica
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy w szczególności:. uczestnictwo w zawodach i obozach sportowych, rozgrywkach, festynach , turniejach, spartakiadach, maratonach

4

▶ D o f inansowanie na „ Pr owad ze nie Oś r o d k a Wsparc ia Sp o -

Kwota
przyznana

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego
Kultura – historia i współczesność
Wieku „TĘCZA” ul. Prusicka 12, Trzebnica
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec Powiatu Trzebnickiego
Kultura z lilijką harcerską
Żmigród ul. Wrocławska 12
Wspieranie i prowadzenie przedsięwzięć propagujących kulturę
Towarzystwo Miłośników Ziemi
i sztukę , tradycję i kulturę regionalna, prowadzenie imprez pleneTrzebnickiej 55-100 Trzebnica Rynek 25 rowych , festynów, wystaw artystycznych dla mieszkańców gminy.
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Prowincja Polska, RMS
XX Salwatoriański Festiwal Nadaj brzmienie
ul. Św. Jacka 16,30-364 Kraków
Fundacja Polskie Gniazdo
Od Świętej Jadwigi Śląskiej do Świętego Jana Pawła II – TRZEBNICA
DLA KITZINGEN
ul. Prądzyńskiego 26B,50-433 Wrocław

O B S Z A R IV
1

15
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5
6

7

8

9
10

13
14
15
16
17
18

Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica
ul. Leśna 5, 55-100 Trzebnica

Klub Sportowy Hokeja Podwodnego
HYDRA, ul. Leśna 5, Trzebnica
Stowarzyszenie Trzebnicki Klub Psa
Trzebnica, ul. Spokojna 14
Akademia Piłkarska FreeKids
ul. Milicka 18/8, Trzebnica
Terenowy Oddział Stowarzyszenia
Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej
TALENT ul. H. Pobożnego 26A, Trzebnica
Fundacja Wspierania Dziedzictwa
Kulturowego „Żarna” Kuźniczysko
ul. Św. Jadwigi 14, Trzebnica

„HarcSport 2018”

1.000,00

Upowszechnianie sportu wędkarskiego wśród wszystkich pokoleń mieszkańców Gminy Trzebnica

8.000,00

Judo-wsparcie filii w Trzebnicy

1.000,00
13.000,00
10.000,00

„HYDRA” Trzebnica – metoda na promocję kultury fizycznej
i sportu

5.000,00

IV Trzebnickie Zawody w Dogtrekingu.

3.000,00

Organizacja i przeprowadzenie systematycznych treningów
oraz organizacja i udział w rozgrywkach sportowych dzieci
i młodzieży w Gminie Trzebnica.

3.000,00

Życie na sportowo

1.000,00

Organizacja zajęć i imprez w zakresie piłki nożnej
dla dzieci i młodzieży

1.000,00

Sport wędkarski dla dorosłych i młodzieży

1.000,00

Zatwierdził:
Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica
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Misja Heleny trwa nadal
Trzebniczanie – Ewelina Gładysz i Przemysław
Radzyński napisali książkę o wolontariuszce zamordowanej w ubiegłym roku w Boliwii.
Spotkanie zorganizowane przez burmistrza
Marka Długozimę, podczas którego autorzy publikacji „Helena. Misja możliwa”, opowiedzieli
o kulisach jej powstania, odbyło si 8 marca w sali
widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum
kultury. Spotkanie prowadził pracownik wydziału promocji Urzędu Miejskiego Ewa Miedzwiecka, która zaprosiła do wspólnej dyskusji.
Na wstępie burmistrz Marek
Długozima przywitał zaproszonych gości, mówiąc, że wszyscy
jesteśmy rodziną salwatoriańską.
Pogratulował również autorom
książki – Ewelinie i Przemkowi,
podjęcia się napisania dzieła będącego zapewne najważniejszym
w ich życiu.
– Staram się otaczać ludźmi od
których mogę się wiele nauczyć.
Ewelina, chciałbym Ci podziękować za to piękne dzieło i że możemy razem współpracować. Wierzę,
że dzięki Wam – Tobie i Przemkowi – misja Heleny stanie się jeszcze bardziej owocna – powiedział
burmistrz i dodał: – Pamiętam,
gdy pierwszy raz z mediów dowiedziałem się o Helence Kmieć.
Jej śmierć bardzo mnie poruszyła. Z ogromnym współczuciem
pomyślałem o tragedii rodziców,
bliskich, przyjaciół. Jednak prawie
jednocześnie zadziało się coś niesamowitego. Media informowały
nie tylko o brutalnym morderstwie w Boliwii, ale przede wszystkim o niezwykłym życiu Heleny
Kmieć. Z tych informacji wyłaniał
się obraz dziewczyny, która żyła
pięknie: zawsze chętna, by pomagać innym, by być dla drugiego
człowieka; dziewczyny bardzo odważnej, która czterokrotnie była
na misjach. W tym jedna z jej misji
przebiegała w Zambii, gdzie wykonywała bardzo trudną pracę – zajmowała się dziećmi ulicy. To dla
mnie ogromny zaszczyt, że dziś –
w Dniu Kobiet – w Trzebnicy opowiemy o kobiecie niezwykłej. Młoda, wykształcona, pięknie grała na
gitarze, śpiewała – tymi talentami
służyła innym i Panu Bogu. Jestem
przekonany, że przykład życia He-

lenki Kmieć będzie dla wielu Pań
inspiracją do tego, by w swoim życiu kierować się miłością do ludzi
i do Pana Boga – zakończył burmistrz.
Następnie głos zabrał ks. Dziekan Jerzy Olszówka SDS: – Niech
dzisiejsze spotkanie będzie nie
tylko inspiracją do przeczytania
książki, ale również niech stanie
się inspiracją do normalnego, zwyczajnego, ale pięknego i dobrego
życia, takiego, jakie wiodła Helena
Kmieć.
Dramatem, jaki rozegrał się
w styczniu 2017 roku w Boliwii
żyła cała Polska, a właściwie cały
świat. Helena Kmieć – wolontariuszka Wolontariatu Misyjnego
Salvator została zamordowana
podczas napadu na ochronkę dla
dzieci w miejscowości Cochabamba w Boliwii. Kilkanaście dni później skończyłaby 26 lat. To miała
być jej ostatnia misja. Po powrocie
planowała założyć rodzinę.
Książka „Helena. Misja możliwa” ukazała się 9 lutego 2018 roku,
w rocznicę urodzin Heleny. Jak
zgodnie podkreślają jej autorzy,
Ewelina i Przemek, którzy podjęli
się próby przybliżenia tego, jak niezwykłą osobą była Helenka Kmieć,
książka została przez nich usłyszana, a nie napisana. Pochodzącą
z Libiąża wolontariuszkę na kolejnych stronach wspominają: rodzice, siostra, chłopak, wujek-biskup,
koleżanka ze studiów, nauczycielka śpiewu ze szkoły muzycznej,
przyjaciele z duszpasterstwa akademickiego w Gliwicach i Wolontariatu Misyjnego Salvator.
„Ona była światłem. Znikała
i pojawiała się z prędkością światła. Ogrzewała jak światło. Żyła

porządnie, z pasją i szybko” – tak
o Helence Kmieć opowiada jej
mama. Rozmowa z rodzicami jest
pierwszą z 24, które odnajdziemy
w książce „Helena. Misja możliwa”. Prace nad książką trwały
niespełna rok. Pierwsze z rozmów
odbyły się kilka tygodni po tragicznych wydarzeniach w Boliwii.
– Helena przyszła do nas przez
pomyłkę, a właściwie razem
z dziennikarską nierzetelnością.
W pierwszych informacjach, które zaczęły się pojawiać po śmierci Heleny dziennikarze pomylili Trzebinię, które jest siedzibą
Wolontariatu Misyjnego Salvator
z naszą rodzinną Trzebnicą. Wówczas zaczęliśmy sprawdzać te fakty – mówi Przemysław Radzyński,
współautor książki. – Jak się okazało Helena pochodziła z Libiąża
i nie mieliśmy wcześniej okazji, by
ją poznać. Jednak z każdą kolejną
informacją o niezwykłej dziewczynie – Helenie Kmieć, zaczęły nam
się otwierać serca na tę historię.
– Mocno wierzę, że misja Heleny, choć wydawało się, że brutalnie
przerwana– trwa nadal. O tym też
jest nasza książka – dodaje Ewelina
Gładysz. – Dziś wszystkie te historie z ogromną wdzięcznością, ale
i nadzieją przekazujemy innym.
Na specjalne zaproszenie burmistrza Marka Długozimy do
Trzebnicy przyjechała także minister Beata Kempa, która dzień
kobiet postanowiła spędzić z Helenką. Pani minister przypomniała, że podczas uroczystości pogrzebowych wolontariuszki, odczytała
list pożegnalny od ówczesnej premier Beaty Szydło, dlatego nie wyobrażała sobie nie być obecną na
promocji książki opisującej świadectwo życia Heleny.
– Podczas dzisiejszego spotkania kilkakrotnie wybrzmiało bardzo piękne przesłanie, że w życiu
chrześcijanina nie ma przypadków, są znaki. Wiem, że droga, jaką
wybrała Helena nie była łatwa. Będąc w Syrii, w obozie uchodźców,
na własne oczy widziałam ciężką
pracę wolontariuszy. Widziałam,
jak naprawdę trzeba być zdeterminowanym i odważnym i jak bardzo
trzeba mieć Boga w sercu i ugruntowaną wiarę, by nie bać się nieść
pomocy drugiemu człowiekowi –
mówiła Pani Minister i dodała:

▶ Au tor z y k si ąż k i Ewe lina G ł ad ys z i Pr ze mys ł aw R ad z y ńs k i
op owiad ali o ku lis ac h j ej p owst ania .

▶ N a z dj . b u rmist r z

M are k D ł u goz im a .

▶ N a z dj . k s . d z ie k an

Je r z y O ls zówk a SDS .

▶ O p ojawie niu się k siąż k i „ H e l e na . M isja m oż liwa" w j e d ny m

z najważ niejs z yc h dom ów w Po lsce – Pa ł acu Pre z yde nc k im ,
op owie d z ia ł k s . Piot r Fil as SDS .

▶ Spotkanie z k siążką odbyło się 8 marca w sali widowiskowo -kinowej. Był to niezw y- ▶ N a sp e cjalne z ap ros ze nie b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy do Tr ze b nic y
kł y sposób na spędzenie Dnia Kobiet. Honorow y Patronat nad w ydarzeniem objęli
burmistrz Marek Długozima oraz prowincjał salwatorianów k s. Piotr Filas SDS.

p r z yje c ha ł a t ak że ministe r B e at a Ke mpa , k tóra jako p r ze d st awic ie l
r z ądu by ł a ob e c na p o dc z as p o g r ze b u H e l e ny K mie ć . Po dc z as s woj e go
w yst ąp ie nia p o dk re ś li ł a wie lk ą o dwagę wo l ont ariu s z k i oraz jej o d d a nie misj i i B o gu .

– Bardzo dziękuję, gratuluję i chylę czoła przed tym dziełem i jego
autorami. Cieszę się, że znalazły
się takie osoby jak Ewelina Gładysz
i Przemysław Radzyński, mądrzy
ludzie z dobrym piórem, którzy
podjęli się trudu, jakim było zebranie wspomnień o niezwykłej
wolontariuszce z Libiąża, w tak
wspaniały zbiór świadectw życia
Heleny Kmieć. Gratuluję Panie
burmistrzu, bo wiem, że gdyby nie
Pan, to wielu rzeczy nie udało by
się przeprowadzić, pokazać i nagłośnić. Dziękuję za zorganizowanie tego spotkania, bo dzięki Panu
mogliśmy poznać autorów książki
o tej niezwykłej wolontariuszce
i usłyszeć tak piękne świadectwa
jej życia – zakończyła minister Beata Kempa.
Wśród osób, które przybyły
na promocję książki obecna była
również siostra Heleny – Teresa
Kmieć, ks. Mirosław Stanek SDS,
dyrektor Wolontariatu Misyjnego
Salvator oraz ks. Piotr Filas SDS
Prowincjał Salwatorianów, którzy
zostali poproszeni o świadectwo
życia Heleny Kmieć.
– Byłem pierwszą osobą z Salwatorianów, która dowiedziała się
o śmierci Heleny. To na moich barkach spoczął trud poinformowania
o tej tragedii jej rodziców. Było to
jedno z najtrudniejszych zadań jakie miałem do wykonania. Rodzice
Heleny do tego tragicznego wydarzenia w którym zginęła ich córka,
podeszli z ogromną wiarą. Pojawiła się nadzieja, że Pan Bóg ma plan
który przełoży się na codzienność
naszego życia. Wierzę, że misja
Heleny trwa nadal. Ona żyje i żyje
jej misja, czego jesteśmy wszyscy
świadkami – mówił ks. Piotr Filas
SDS. Opowiedział on także historię pojawienia się książki o Helenie w jednym z najważniejszych
domów w Polsce – Pałacu Prezydenckim: – Miałem szczególny
przywilej, gościć w rezydencji prezydenckiej w Wiśle, przekazując
w imieniu gospodarza Trzebnicy
Pana Burmistrza Marka Długozimy, a także w imieniu Salwatorianów relikwie św. Jadwigi Śląskiej.
Wówczas pomyślałem, że warto
byłoby podarować „coś naszego – salwatorianśkiego”, a książka „Helena. Misja możliwa” jest
właśnie taka. Opowiada historię
„salwatoriańskiej” wolontariuszki,
napisanej przez autorów, którzy
na różnych etapach swojego życia
byli i są związani z naszym duszpasterstwem. Pan prezydent podczas uroczystości pogrzebowych
odznaczył pośmiertnie Helenę
Złotym Krzyżem Zasługi za działalność charytatywną i społeczną
oraz za zaangażowanie w pomoc
potrzebującym, dlatego pomyślałem w pierwszej kolejności, że
książka powinna trafić w ręce prezydenta – zakończył Prowincjał,
który wraz z burmistrzem objął
patronat honorowy nad wydarzeniem.
Podczas wieczoru z książką,
z inicjatywy minister ds. uchodźców i
pomocy humanitarnej
Beaty Kempy, Fundacja im. Heleny Kmieć rozprowadzała cegiełki. Dochód z ich sprzedaży
przeznaczono na wsparcie edukacji uczniów w Boliwii, Zambii
i na Filipinach. O działalności
fundacji, a także o kulisach jej
powstania opowiedziała Marta

Trawińska, która również znała
Helenkę Kmieć. Zgromadzona publiczność mogła obejrzeć film nagrany w Boliwii telefonem komórkowym przez Helenkę Kmieć na
dwa dni przed jej śmiercią. Można
na nim zobaczyć, jak Helena, spacerując z drugą wolontariuszką
Anitą Szuwald, oprowadzają po
ochronce, którą przygotowywały
na przyjęcie dzieci.
– Słowem, które przyświeca nam od początku pracy nad
książką „Helena. Misja możliwa”
jest wdzięczność. Dziś jeszcze raz
chcemy podziękować: Panu Bogu,
za to, że postawił przed nami to
zadanie, naszą „misję możliwą”
i pomógł ją zrealizować; rozmówcom – wszystkim, którzy opowiedzieli nam o Helence – wpuścili do
swojego świata wspomnień – bez
Was nie byłoby żadnego zdania
w tej książce, bez Was nie byłoby opowieści, którą dziś możemy
przekazać innym. Dziękujemy naszym bliskim – za dany nam czas,
za okazane wsparcie, cierpliwość
i miłość, Księżom Salwatorianom,
wydawnictwu Salwator, Wolontariatowi Misyjnemu Salvator, za
okazane nam zaufanie na różnych
etapach pracy – mówili podczas
spotkania autorzy. – W sposób
szczególny chcemy również podziękować Panu Burmistrzowi
Markowi Długozimie za osobiste
zaangażowanie i za zorganizowanie tego dzisiejszego spotkania, a ja
osobiście za dodawanie mi skrzydeł, motywowanie, wiarę w moje
talenty. Panie Burmistrzu, za to,
że uczy mnie Pan, że nie ma misji
niemożliwych do zrealizowania –
dodała na zakończanie Ewelina
Gładysz.
Na zakończenie burmistrz
Marek Długozima podziękował
wszystkim za przybycie i wręczył
upominki zaproszonym gościom.
Szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę gospodarz miasta skierował do ks. Piotra
Filasa SDS, który kończył pełnić
funkcję Prowincjała Polskiej Prowincji Salwatorianów, następnie
zaprosił wszystkich na wspólną
agapę.
Książka „Helena. Misja możliwa.” ukazała się nakładem Wydawnictwa Salwator. Można ją
nabyć na stronie internetowej wydawnictwa, a także w księgarniach
internetowych.
[em]
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W Rezydencji Prezydenta RP
W niedzielę, 18 lutego Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica wraz z małżonką panią
Elżbietą Długozimą, a także księża salwatorianie
oraz siostry boromeuszki, zostali przyjęci przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę
Agatę Kornhauser-Dudą w Rezydencji Prezydenta
RP Zamek w Wiśle.
Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle położona jest w Beskidzie Śląskim. Kompleks tworzy
zespół budynków: historyczny
Zamek Górny, Zamek Dolny –
z pokojami i apartamentami oraz
Gajówka – mieszcząca restaurację,
pokoje gościnne i sale szkoleniowe. Przy Zamku Górnym znajduje
się miejsce szczególne dla trzebniczan – drewniana kaplica pod
wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej.
Budowla powstała w 1909 roku
w stylu tyrolskim, z gotowych elementów drewnianych sprowadzonych z małej miejscowości koło
Rybnika. To obiekt starszy niż
obecna rezydencja Prezydenta. Kaplica pochodzi bowiem z czasów,
gdy w pobliżu istniał myśliwski
pałacyk Habsburgów i zbudował ją
nadworny architekt cieszyńskich
Habsburgów Albin Prokop.
W niedzielę 18 lutego, ks. Piotr
Filas SDS ówczesny Prowincjał
Salwatorianów oraz ks. Jerzy Olszówka SDS podczas Mszy św.
sprawowanej o godz. 11.00 przekazali na ręce pana Andrzeja Dudy
Prezydenta RP dar szczególny do
kaplicy – relikwie św. Jadwigi Ślą-

skiej pochodzące z Trzebnicy.
Już podczas Uroczystości Jadwiżańskich kończących obchody
750-lecia kanonizacji św. Jadwigi
Śląskiej obecny wówczas ks. Zbigniew Kras, kapelan Prezydenta
RP mówił m.in.: – W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy bardzo dziękuję za
zaproszenie skierowane do niego
na dzisiejszą uroczystość. Serdecznie wszystkich, w imieniu prezydenta pozdrawiam. Dziękuje za
dar modlitwy, która w tym Sanktuarium kierowana jest do Boga za
Polskę i za Prezydenta. Św. Jadwiga
jest panu Prezydentowi bardzo bliska, bowiem drewniany kościółek
stojący w Wiśle przy rezydencji
Prezydenta RP jest właśnie pod
wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej,
dlatego w następną niedzielę będzie tam odpust. Niech więc ta
św. Jadwiga będzie nam wzorem
i pomocą w budowaniu wspólnoty narodów, wspólnoty Państwa
Polskiego i najmniejszej wspólnoty
jaką jest rodzina.
Przyjęty dar w postaci relikwii
św. Jadwigi stał się swego rodzaju
potwierdzeniem tej bliskiej, du-

chowej relacji, jaka łączy Prezydenta RP ze św. Jadwigą Śląską.
Po zakończonej Mszy św. Pan
Prezydent zaprosił gości do zwiedzenia rezydencji, po której oprowadził osobiście, a także na wspólny obiad. Spotkanie przebiegało
w niezwykle sympatycznej i kameralnej atmosferze. Jego ważną
częścią była wymiana prezentów,
a także wspólne fotografie. Para
Prezydencka w tym dniu przeżywała bowiem 23 rocznicę ślubu,
a córka Pary Prezydenckiej, pani
Kinga 22 rocznicę Chrztu św.
– To dla mnie wyjątkowe chwile, które przeżyliśmy w atmosferze radości, otwartości i pełnego
zaufania – powiedział burmistrz
Marek Długozima – Jestem niezwykle wdzięczny Parze Prezydenckiej za zaproszenie do udziału
w spotkaniu w Rezydencji Zamek
w Wiśle. Tym bardziej, że mogliśmy towarzyszyć im w przeżywaniu tak ważnych rocznic.
Wspomnę, że w imieniu własnym
i wszystkich mieszkańców Gminy
Trzebnica wraz z moją małżonką
wręczyliśmy Parze Prezydenckiej
srebrną miniaturę z wizerunkiem
trzebnickiego ratusza, a także
św. Jadwigę Śląską namalowaną
na drewnie przez uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Trzebnicy. Natomiast pani Kinga otrzymała od nas Anioła wykonanego w ceramice również przez
uczestników WTZ w Trzebnicy.
Te upominki zostały bardzo ciepło przyjęte.
[ewe]

▶ Pre z yde nc k i k ap e l an k s . Zb ig niew K ras w r ę c z y ł par ze Pre z yde nc k iej k wia t y oraz ż yc ze nia z o k azj i 23 r o c z nic y ś lu b u .

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a w raz z m a ł żonk ą p r ze - ▶ Prezent w postaci albumu przedstawiającego
k az ali p re ze nt Par ze Pre z yde nc k iej z o k azji 23
r o c z nic y ś lu b u .

▶ Siost r y b or om e u s z k i na c ze l e z M at k ą G e ne ralną

Cl are t K ró l p r ze k az a ł y ob raz , na k tór y m wid nieje
B az y lik a ś w. Jadwig i Śl ąs k iej .

R P And r zej e m D u d ą oraz Pie r ws z ą Dam ą Pani ą Ag at ą Korn hau se r- D u d ą.

O ls zówk ą SDS , k s . E m anue l e m Ru se m SDS oraz
b rate m M arc ine m Woj tc z ak ie m SDS ,…

▶ K s . Piot r Fil as SDS oraz k s . Je r z y O ls zówk a SDS p o dc z as M s z y ś w. Pr ze k az a -

▶ M s z a ś wię t a o d by ł a się w d rew nianej k ap lic y p o d we z wanie m ś w. Jadwi -

▶ Re lik wie ś w. Jadwig i Śl ąs k iej zost a ł y u mie s zc zono t u ż ob o k f igu rk i pat r on -

▶ Pr z yj ę t y d ar w p ost ac i re lik wii ś w. Jadwig i st a ł się s we go r o d z aju p ot wie r-

k i Tr ze b nic y.

zdjęcia z poby tu Karola Wojt ył y w Trzebnic y
przekazał k s. Dziekan Jerz y Olszówka SDS.

▶ Pamiąt kowe z dj ę c ie uc ze st ników sp ot k ania z Pre z yde nte m

▶ Para Pre z yde nc k a na z dj . z k s . d z ie k ane m Je r z y m

li Pre z yde ntowi R P And r zejowi D u d z ie re lik wie ś w. Jadwig i Śl ąs k iej p o c ho d z ące z Tr ze b nic y. N a z dj . t ak ż e p re z yde nc k i k ap e l an k s . Zb ig niew K ras .

▶ Pre z yde nt R P And r zej D u d a op rowad z i ł s woic h gośc i p o re z yde ncji.

▶ …siost rą Cl are t K ró l Pr ze ł ożoną ge ne ral -

ną s . B or om e u s ze k , s . Danie l ą O m e l ań c z u k Wik arią ge ne ralną s . B orom e u s ze k
a t ak ż e z …

▶ . . . k s . Piot re m Fil ase m SDS ówc ze sny m Prowincja ł e m
S alwatorianów, k s . Józe fe m Fig ie l e m SDS Prowincja ł e m – e l e k te m S alwatorianów oraz k s . Dariu s ze m Part y k ą SDS E konom e m Prowincjalny m S alwatorianów.

g i Śl ąs k iej z naj duj ącej się p r z y Z am ku G órny m p re z yde nc k iej re z yde ncji
w Wiś l e.

d ze nie m tej b lis k iej , duc howej re l acj i , j ak a ł ąc z y Pre z yde nt a R P ze ś w. Ja dwig ą Śl ąs k ą.

▶ Pre z yde nt R P And r zej D u d a wsp ó lnie z Pie r ws z ą Dam ą Pani ą Ag at ą Korn hau se r- D u d ą z ap rosili gośc i na wsp ó lny ob iad .

▶ Pre z yde nt osob iśc ie o d p rowad z i ł i p oż e g na ł t r ze b nic k ą de l e g acj ę.
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Święto Kobiet w stylu retro
Specjalnie z okazji Dnia Kobiet burmistrz Marek
Długozima zaprosił wszystkie mieszkanki Gminy
Trzebnica na wyjątkowe wydarzenie muzyczne
pt. „Dla Pani Wszystko”. 9 marca w sali kinowo
-widowiskowej Gminnego Centrum Kultury zagościł klimat dwudziestolecia międzywojennego.
Podczas dwugodzinnego koncertu znani artyści: Bohdan Łazuka, Piotr Cyrwus, Marcelina
i Emose Uhunwangho wspólnie
z zespołem Makabunda zaprezentowali szlagiery tamtego okresu

w nowych aranżacjach. Cały spektakl uzupełniały układy taneczne
i scenki aktorskie przygotowane
przez wrocławskich tancerzy z Teatru Muzycznego Capitol. Utwory
były zapowiadane fragmentami

▶ Sp e k t ak l u z u p e ł nia ł y sce nk i ak tor s k ie p r z ygotowane p r ze z t ance r z y z Te at ru M u z yc z ne go Cap ito l we Wr o c ł awiu .

przedwojennych filmów, zaś piosenkom towarzyszyły animacje
multimedialne, które do nich nawiązywały. W repertuarze znalazły się takie szlagiery jak: „Ty albo
żadna”, „Zakochany złodziej”, „Dla
pani wszystko”, „Tango andrusowskie” czy „To ostatnia niedziela”.
Nie zabrakło także wielu ciepłych
słów kierowanych w stronę kobiet.
Z okazji ich święta artyści składali
Paniom życzenia ze sceny.
– To było coś niezwykłego!
Uwielbiam klimat okresu dwudziestolecia
międzywojennego
i piosenki, które wtedy powstały.

Wspaniale było przenieść się choć
na chwilę w tamte jakże piękne
czasy. Oczywiście oprócz muzyki wrażenie robiły stroje artystów
i zdjęcia w tle. Jestem zachwycona!
– wspomina po spektaklu pani Jadwiga.
Z kolei pani Monika dodaje: –
Cieszę się, że burmistrz nie zapomina o swoich mieszkankach i co
roku z okazji Dnia Kobiet organizuje ciekawe wydarzenia. W zeszłym roku wysłuchałam pięknego koncertu pt. „Być kobietę…być
kobietą”, natomiast dzisiaj mogłam
zobaczyć to piękne widowisko.

▶ Sz l ag ie r y t amte go o k re su z ap re ze ntowane w now yc h aran ż acj ac h ▶ E m ose Uhu nmwangho – ar t yst k a
z ac hw yc i ł y p u b lic z noś ć . N a z dj . z nany p o ls k i ak tor Piot r Cy r w u s .

▶ Wie lu mie s z k ań ców Tr ze b nic y s kor z yst a ł o z z ap ros ze nia b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy i i p r z ys z ł o na w yj ąt ko w y sp e k t ak l mu z yc z ny „ D l a Pani Ws z yst ko”.

Po spektaklu wieczór kontynuowano w artKawiarni przy szlagierach retro granych przez Michała
Fogga, prawnuka legendarnego
Mieczysława Fogga. Prowadzony przez niego Retro Dancing był
prawdziwą ucztą dla miłośników
dwudziestolecia międzywojennego. Chętnych do zabawy i tańców
nie brakowało. Dodatkowo w sali
im. Feliksa Mułki można było
obejrzeć wspaniała wystawę archiwalnych zdjęć Trzebnicy.
[mc]

z wiąz ana z Te at re m M u z yc z ny m Ca p ito l o d 20 0 9 r o ku .

▶ Je d ny m z gośc i sp e cjalnyc h by ł
B o hd an Ł az u k a .

▶ Po sp e k t ak lu mi ł ośnic y dob rej z abaw y kont y nuowali wie c zór w ar t Kawiarni p r z y s z l ag ie rac h re t r o, g ranyc h p r ze z M ic ha ł a Fo g g a – p raw nu k a l e ge nd arne go
M ie c z ys ł awa Fo g g a .
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Trzebnica pędzlem i piórem
Opowieść o pewnym mieście, czyli „Trzebnica
pędzlem i piórem” to tytuł koncertów słowno–
muzycznych według scenariusza Danuty Kamińskiej. Program powstał w oparciu o wydane w ubiegłym roku legendy autorstwa Pawła
Orzechowskiego i Danuty Kamińskiej pt. „Koty
Trzebnickich Wzgórz”, a także tomiki poezji
autorki: „Trzebnickie Impresje”, „Trzebnica piórem i piórkiem”, „Marzy nam się Uzdrowisko”,
„O Trzebnicy mieście z bajki”. Wszystkie książki
służące promocji miasta zostały częściowo bądź
całkowicie sfinansowane przez Burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimę.
Koncerty
miały
miejsce
w Trzebnicy oraz we Wrocławiu
w Klubie Muzyki i Literatury,
gdzie odbyła się promocja pierwszego tomu poezji pani Danuty
Kamińskiej pt. „Mój mikrokosmos…”. Ich celem nadrzędnym
była promocja naszego miasta.
Spotkania rozpoczęły się utworem „What a wonderful world.”
i wierszem ze wspomnianego tomu
„Mój mikrokosmos”, którym zgromadzonych powitali: Danuta Kamińska i Paweł Orzechowski. Tym
samym zaprosili gości do odbycia
wspólnej podróży kocim szlakiem,
by odkryć przeszłość, ale i pokazać
współczesne oblicze miasta.
Strofom poezji i legendom z kotami w tytule towarzyszyła wystawa malarstwa Ewy Mroczek. Znalazły się na niej: kwiaty malowane
różną techniką, architektura, na
której swoje piętno odcisnęła historia i urzekające wizerunki kotów, których autorką jest Marta
Mroczek.
Koncerty dedykowane były
wszystkim tym, którym zawdzięczamy spokój i piękno miejsca; stąd
nieprzypadkowy wybór utworu L.
Armstronga brawurowo wykonany przez Mateusza Boducha przy
akompaniamencie pani Małgorzaty Romanek – nauczycieli Gminnej

Szkoły Muzycznej im. Edmunda
Kajdasza w Trzebnicy. Podczas
trzebnickiego koncertu wystąpiła
także pani Karolina Cel. Można
było wysłuchać w mistrzowskim
wykonaniu bogaty repertuar od
Armstronga, aż po Schuberta,
Brahmsa, Bacha, Fibicha, Skorika
i Alabiewa.
– Trzebnica jest naszą małą
Ojczyzną. To nasz najpiękniejszy
świat. Dziękuję panu burmistrzowi Markowi Długozimie za objęcie
patronatem koncertów i wsparcie
przy realizacji tych projektów kulturalnych. Jest Pan prawdziwym
mecenasem kultury i sztuki – powiedziała pani Danuta Kamińska – prowadząca oba wydarzenia. Słowa podziękowania padły
również pod adresem Waldemara
Wysockiego – Starosty Powiatu
Trzebnickiego oraz Jerzego Treli –
wicestarosty.
Na sali nie zabrakło wyjątkowych gości, których w imieniu
gospodarza gminy powitali prowadzący koncert.
Goście wysłuchali wzruszających dedykacji i wielu utworów
związanych z miastem Trzebnica.
Prowadzących podczas trzebnickiego koncertu wspierali uczniowie trzebnickich szkół: Wiktoria
Pasternak uczennica Szkoły Pod-

▶ Konce r t s ł ow no - mu z yc z ny „Tr ze b nic a p ę d z l e m i p ióre m”, k tór y o d by ł się w St ar ost wie Po wiatow y m w Tr ze b nic y.

stawowej nr 2 oraz Iga Rojewska
i Łukasz Salecki tegoroczni maturzyści z Powiatowego Zespołu
Szkół nr 1 w Trzebnicy, absolwentka Akademii Medycznej Aleksandra Fabiszewska, a także Natalia
Fabiszewska studentka germanistyki. Gościnnie podczas obu koncertów wystąpił Sławomir Fabiszewski, który wraz z córkami na
oczach zdumionych gości wykonał
popisowy hejnał na klasycznych
myśliwskich rogach.
Nie można pominąć również
wspaniałej prezentacji wydanej
niedawno książki „Koty Trzebnickich Wzgórz”. To pełna empatii,
wzruszająca opowieść o naszym
mieście, w której podążając kocimi
ścieżkami, można poznać historię
grodu. „Kot Feliks” i „Kot Mruczysław” to dwie spośród 24 opowieści
o historii miasta autorstwa Pawła
Orzechowskiego – lekarza, społecznika, maratończyka – którego
wspomagała swoimi impresjami
pełniącymi rolę motta bądź zwiastuna konkretnej historii prowadząca.
Ciekawym zabiegiem zaprezen-

▶ Zg rom ad zonyc h gośc i p r z y wit ali: Danu t a Kamińs k a i Pawe ł O r ze c hows k i – p r owad z ąc y
konce r t .

towanym podczas koncertów było
wprowadzenie symultanicznej recytacji, której dokonały w duecie:
pani Danuta Kamińska i Natalia
Fabiszewska, a piękne interpretacje „Kotów Trzebnickich Wzgórz”
według Aleksandry Fabiszewskiej
przy współudziale samego autora
i współautorki książki pani Danuty to kolejny atut koncertu.
Warto dodać, że tomik „Trzebnickie Impresje”, z którego pochodziły czytane wiersze, tłumaczone
na język niemiecki przez s. Olimpię, znalazł zasłużone miejsce na
półkach Biblioteki Narodowej
w Lipsku i we Frankfurcie nad Menem.
– Pani Danuto, piękna i nastrojowa poezja, której jest Pani
autorką towarzyszy mieszkańcom Trzebnicy już od wielu lat.
Ogromnie się cieszę, że w Pani
osobie mamy tak niezwykłego
ambasadora naszej „Małej Ojczyzny”. W utworach, które dziś
zostały nam zaprezentowane
w nowych, niezwykle oryginalnych aranżacjach, słychać miłość do Trzebnicy, przywiązanie

i zachwyt nad naszym miastem.
Jestem dumny, że dane jest nam
wspólnie promować Trzebnicę
i w innych wzbudzać tęsknotę za
nią – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: – Wrocław ma swoje krasnale, a my
mamy koty i piękne opowieści
z nimi związane. Dzięki koncertowi „Pędzlem i piórem”
mogliśmy poznać Trzebnicę
z innej perspektywy, za co dziękuję wszystkim artystom zaangażowanym w ten projekt. Teraz,
dzięki Państwu, z pewnością
mieszkańcy Wrocławia zapragną
odwiedzić Trzebnicę – zakończył.
Koncerty były nasycone emocjami i dużą ilością różnorodnych
akcentów. Na obu spotkaniach
przypomniano postać doktora Łapczyńskiego. Doktor Paweł
Orzechowski zaprezentował swoją
liryczną rozmowę z Mistrzem pt.
„Makowa panienka”, a specjalną
dedykację otrzymała także pani
Ewa Mroczek.
Na zakończenie autorzy spotkali się z wielkim uznaniem i serdecznością ze strony publiczności.
[mw]

▶ Pr z ygo d y ko c ic h b o hate r ów p os ł u ż y ł y do z ap re ze ntowania
d aw ne go i wsp ó ł c ze sne go ob raz u miast a .
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Zapraszamy na Casting
ATM GRUPA S.A tworzy własną bazę epizodystów
i statystów. Przesłuchania kandydatów odbywają się na terenie całego Dolnego Śląska. Casting
dla zainteresowanych aktorstwem mieszkańców
Trzebnicy odbędzie się 18 kwietnia w Gminnym
Centrum Kultury.
– W związku z dużą ilością różnorodnych produkcji filmowych
i telewizyjnych, zdecydowaliśmy
się stworzyć bazę osób zainteresowanych grą w filmach i serialach
przez nas tworzonych. Dlatego zapraszamy 18 kwietnia w godzinach
od 11.00 do 19.00 do Gminnego
Centrum Kultury, gdzie odbędzie
się casting dla wszystkich zainteresowanych aktorstwem – mówi pracownik ATM GRUPA S.A.
Warto zaznaczyć, że ATM realizuje każdy gatunek telewizyjny. Jak możemy przeczytać na ich
www: – Zaczynaliśmy od reklam,
dokumentów i reportaży. Doskonaliliśmy się na programach muzycznych i publicystycznych. Rozgłos przyniosły nam seriale „Świat
według Kiepskich” i „Pierwsza
miłość”, a także liczne teleturnieje,
m.in. „Awantura o kasę” czy „Moment prawdy”. Rozwój technologiczny zawdzięczamy produkcji
programów z gatunku reality show:
„Dwa Światy” i „Bar” (sześć edycji).
Uznanie i popularność przyniosły
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nam seriale: „Fala zbrodni”, „Ranczo”, „Ojciec Mateusz” i „Pitbull”.
Szczególny prestiż na rynku zyskaliśmy dzięki serialowi sensacyjnemu „Wataha”, wyprodukowanemu
dla HBO Europe, czy serialowi
z gatunku political fiction „Ekipa”.
Produkujemy niezwykle popularne
seriale paradokumentalne o tematyce kryminalnej – takie jak „Policjantki i policjanci” czy „Sprawiedliwi – Wydział Kryminalni”.
ATM GRUPA S.A. to największy
niezależny producent telewizyjny
w Polsce. Działa nieprzerwanie od
1992 roku i jako jedyna firma w branży posiada status spółki publicznej
notowanej na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Rocznie produkuje setki godzin
seriali i programów oglądanych
przez miliony widzów, emitowanych na wielu najważniejszych
ogólnopolskich antenach – TVP1,
TVP2, Telewizji Polsat, Czwórce
czy na kanałach premium i tematycznych, takich jak HBO, FOX,
Canal+ Discovery, TLC i History.

R

E

▶ Cast ing ATM o d b ę d z ie się w b u d y nku G minne go Ce nt ru m Ku l t u r y. Szc ze gó ł y z naj d z ie c ie
Państ wo na p l ak ac ie na st r. 4 8 .

– ATM to uznana na rynku telewizyjnym firma produkcyjna, która
już wcześniej dostrzegła walory naszej malowniczej Gminy. W Trzebnicy powstawały – i mam nadzieję
nadal będą powstawać – sceny do
ich produkcji serialowych i telewizyjnych. Teraz przyszedł czas na poszukiwanie talentów wśród naszych
mieszkańców, którzy w większości są świadomymi kinomanami.
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Uczestniczą w pokazach reaktywowanego przeze mnie Dyskusyjnego
Klubu Filmowego oraz korzystają
z bogatej oferty najnowocześniejszej sali kinowej w Powiecie Trzebnickim – Kina Polonia 3D. Dlatego
serdecznie zapraszam do wzięcia
udziału w tym wydarzeniu i sprawdzenia swoich sił po drugiej stronie
kamery – skomentował burmistrz
Marek Długozima.

M

A

Jak czytamy w materiałach promocyjnych ATM GRUPA S.A: –
Przychodząc na nasz casting nic
nie ryzykujesz – po wypełnieniu
formularza na www.casting.atmgrupa.pl przychodzisz na casting
z przygotowaną scenką do odegrania i … jesteś w bazie. Kto wie kiedy
zadzwonimy… Bądź czujny…
Zapraszamy!
(szczegóły str. 48)
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

Przedwojenna Trzebnica i okolica
Stacje kolejowe w przedwojennej Trzebnicy
Dziewiętnastowiecznym władzom
naszego miasta nie udało się przekonać władz Rejencji Wrocławskiej do przeprowadzenia głównej
magistrali kolejowej Wrocław- Poznań przez Trzebnicę. Nie mieliśmy niestety wówczas tak mocnego
„lobbingu” wpływowych arystokratycznych rodzin jak Schaubertowie w Obornikach Śląskich czy
Hatzfeldowie w Żmigrodzie. Jako
„nagrodę pocieszenia” Trzebnica
dostała lokalną linię kolejową kończącą się okazałym budynkiem
dworca kolejowego w naszym mieście. Otwarcie trzebnickiego dworca kolejowego linii szerokotorowej
oraz wjazd pierwszego pociągu do
Trzebnicy miało miejsce 1 grudnia
1886 roku. W budynku dworca
kolejowego zlokalizowanego przy
ówczesnej Bahnhof Strasse (ul.
Dworcowa) otwarto restaurację
(czynną do 1954 roku), biuro zawiadowcy i poczekalnię. Od strony peronu podróżnych ochraniała
drewniana pergola, która została
rozebrana w latach 70-tych XX
wieku. Dojście do dworca oraz peron rozświetlały lampy gazowe, z
których ostatnia zniknęła w latach
90-tych. Trzy lata po otwarciu linii szerokotorowej do Trzebnicy,
w 1899 roku otwarte zostało połączenie wąskotorowe pomiędzy
Trzebnicą i Wrocławiem. Linia
wąskotorowa biegnąca z Wrocławia przez Trzebnicę, Prusice i Milicz do Sulmierzyc obsługiwana
była w Trzebnicy przez dwie stacje:
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Trebnitz Hedwigsbad (Trzebnica
Zdrój Jadwigi) i Trebnitz Stadtpark (Trzebnica Park Miejski,
zwana po wojnie Trzebnica- Gaj).
Potocznie ludność niemiecka nazywała jadący skład kolejki wąskotorowej „Fliegender Trebnitzer”
(Latający Trzebniczanin). Stacja
Trzebnica- Zdrój znajdowała się
za budynkiem obecnego Starostwa
Powiatowego przy ul. Bochenka i
była stacją osobową, wyposażoną
w poczekalnie, restaurację i drewnianą wiatę. Budynek ten dotrwał
do naszych czasów- obecnie pełni
on funkcje mieszkalne. Druga stacja kolejki wąskotorowej- Trzebnica- Gaj znajdowała się w miejscu
obecnego marketu Dino pomiędzy
ulicami Milicką i Piwniczną. Miała ona charakter stacji towarowej
i osobowej. Stacja ta składała się z
kilku równoległych torowisk, wagi
kolejowej oraz drewnianej wiaty
dla podróżnych. Po drugiej stronie

ulicy Milickiej podróżni mogli się
posilić w restauracji prowadzonej przy hotelu Paula Spremberga
(który stał w miejscu dzisiejszej
włoskiej restauracji). W bliskim
sąsiedztwie stacji Trzebnica- Gaj
znajdowała się parowozownia oraz
warsztaty naprawcze trzebnickiej
wąskotorówki. Linię wąskotorową
do Wrocławia zamknięto w latach
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Więcej archiwalnych zdjęć
i artykułów znajdziecie Państwo
na profilu facebookowym:
Przedwojenna Trzebnica i okolica.

Daniel Buczak

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

▶ Budynek dworca kolejowego od strony miasta. ▶ Budynek dworca kolejowego od strony peronu.

▶ Dworzec wąskotorowy Trzebnica- Zdrój.

L

60-tych ubiegłego wieku, natomiast trasę do Milicza zamknięto
w 1991 roku. Linia szerokotorowa
jest zmodernizowana i użytkowana do dzisiaj.

▶ Wyjazd wąskotorówki ze stacji Trzebni- ▶ Zdjęcie stacji wąskotorowej Trzebca- Gaj w kierunku Wrocławia (obecna
ul. H. Brodatego z nie zakrytą jeszcze rzeczką
Schätzke – Sieczką).

nica- Gaj oraz zabudowania folwarku Kellerhof.

Informacja Burmistrza Gminy Trzebnica
o ustawowym obowiązku usunięcia
pomnika Armii Radzieckiej w Trzebnicy.
Informuję, że w związku z wejściem w życie
nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2017 roku
o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej (Dz.U.z 2017r.,poz.1389 ze zm.) Gmina
Trzebnica jest zobowiązana do usunięcia pomnika Armii Radzieckiej znajdującego się na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i 1 Maja
w Trzebnicy. Zgodnie z obowiązującym obecnie
stanem prawnym Gmina Trzebnica, jako właściciel
nieruchomości, na której znajduje się omawiany
pomnik jest zobowiązana do usunięcia pomnika do dnia 31 marca 2018 roku. W związku z powyższym informuje, że w ciągu najbliższych dni
pomnik Armii Radzieckiej w Trzebnicy zostanie
usunięty. Koszt usunięcia pomnika z przestrzeni
publicznej zostanie gminie zwrócony przez Skarb
Państwa.
Jednocześnie informuję, że z mojej inicjatywy
w miejscu usuniętego pomnika wzniesiony zostanie pomnik poświęcony setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Uroczyste odsłonięcie nowego pomnika planowane jest podczas przypadającej na listopad tego roku rocznicy
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla fragmentu miasta Trzebnica
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVII/297/17
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla fragmentu miasta Trzebnica, zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w powyższej uchwale, w dniach od
3.04.2018 r. do 24.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J.
Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49
w godzinach pracy urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 11.04.2018 r. o godzinie 15:30. Zgodnie z art. 17 pkt
11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o udostępnieniu
do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się
w terminie od 3.04.2018 r. do 24.04.2018 r. w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie
www.bip.trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć
uwagi i wnioski do projektu zmiany studium w zakresie ochrony środowiska. Organem
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu jest Burmistrz
Gminy Trzebnica.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi. Uwagi należy
składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 16.05.2018 r. Zgodnie z art. 40 ustawy uwagi
mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Trzebnicy; pl. Piłsudskiego 1, 55-100
Trzebnica
2. ustnie do protokołu;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym sekretariat@um.trzebnica.pl

Marek Długozima

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej,
Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy – w obrębie ulicy Bolesława Chrobrego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn.zm.) oraz uchwały nr
XXVII/302/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej
w Trzebnicy – w obrębie ulicy Bolesława Chrobrego, zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu w/w projektu zmiany planu w dniach od 03.04.2018 r.
do 07.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego
1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach
pracy urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu
odbędzie się w dniu 17.04.2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskie go, pok. nr 48.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jednocześnie w zakresie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1405) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu zmian planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w dniach od 03.04.2018 r. do 07.05.2018 r. w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że
każdy może złożyć uwagi i wnioski do w/w projektu zmiany planu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu jest Burmistrz Gminy
Trzebnica.
Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2018 . Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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Paweł Tronina na stażu w Legii Warszawa

Kamil Łukojć trenerem w Polonii
Nowym trenerem grupy żółtej żaków Polonii Trzebnica został wychowanek tego klubu Kamil Łukojć.

Trener pierwszej drużyny Polonii Trzebnica Paweł Tronina w dniach 4-6 marca
przebywał na stażu w Legii Warszawa.

– Znam Kamila od dziecka. Kiedy
zaczynałem pracę w klubie był
zawodnikiem młodzików. Widziałem jak przechodził przez kolejne
szczeble drabinki szkoleniowej.
Widziałem jego debiut w III – lidze
w seniorach. Niedawno skończył
osiemnaście lat i poszedł na kurs
UEFA C i teraz został u nas trenerem. Jest to efekt wspólnej filozofii
obranej przy współpracy z burmistrzem Markiem Długozimą, aby
opierać klub na wychowankach
– opowiada prezes Polonii Kamil
Kwaśniak. – Bardzo się cieszę, że
otrzymałem zaufanie od klubu,
którego jestem wychowankiem
i który mam w sercu. Trenując

Szkoleniowiec Polonii miał okazję do zapoznania się z systemem
szkolenia Akademii najlepszego
klubu w Polsce. Prowadził obserwację treningów i meczów grup
młodzieżowych, II drużyny oraz
I zespołu. Odbył także konsultacje
warsztatowe z koordynatorami
Legii Warszawa m.in. Radosławem
Mozyrko – menadżerem Akademii, Piotrem Urbanem – trenerem koordynatorem, Wojciechem
Zepem – dietetykiem pierwszej
drużyny i Radosławem Gwiazdą
– trenerem przygotowania motorycznego oraz trenerami grup
młodzieżowych. Uczestniczył też

w kolejnych grupach młodzieżowych w Polonii nabywałem doświadczenia od różnych szkoleniowców, które teraz będę chciał
przekazać swoim podopiecznym
– powiedział Kamil Łukojć.
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w kilku panelach dyskusyjnych –
dotyczących np. indywidualizmu
czy przygotowania motorycznego.
Obejrzał również z trybun stadionu przy ulicy Łazienkowskiej szlagierowy mecz polskiej ekstraklasy
pomiędzy Legią i Lechem Poznań.
Warto przypomnieć, że od końca ubiegłego roku trener Tronina
otrzymał większy wpływ na funkcjonowanie szkolenia młodzieży
w Polonii, a więc zebrane przez
niego w Warszawie doświadczenie z pewnością korzystnie wpłynie także na przyszłą działalność
trzebnickiego klubu.
[kk]
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Trzebnicka liga bowlingowa
Rozgrywki ligi bowlingowej w Kręgielni Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ już na
stałe zagościły w kalendarzu trzebnickich wydarzeń. Po 15 kolejce grupa stałych graczy jest już
wyklarowana i tylko górne miejsca tabeli ulegają
nieznacznym przesunięciom. W klasyfikacji generalnej od kilku kolejek prowadzi Bartek Wojda.
Jak sam mówi swoją przygodę z bowlingiem zaczął właśnie
w trzebnickiej Kręgielni i dziś już nie
widzi tygodnia bez treningu i ligi.
– Moim zdaniem Kręgielnia i liga
bowlingowa to świetna inwestycja.
Gratuluję Panu Burmistrzowi świetnego pomysłu i jego realizacji. Gdy
trenuję widzę jak dużo osób spędza
tutaj swój wolny czas. A z gry szczególnie cieszą się dzieci – podkreśla
zawodnik. – W tym miejscu poznałem wielu ciekawych ludzi. Razem
gramy i tworzymy tę ligę, umawiamy się na treningi, dzielimy spostrzeżeniami. Oczywiście jest między nami rywalizacja, ale ta zdrowa.
Naszymi przeciwnikami nie są ludzie, a piny stojące na końcu toru
i olej na torze, który utrudnia nam
ich strącenie. Gdy ktoś odda dobry
rzut to przybijamy sobie „piątki”.
Jeśli rzut nie wyjdzie, zastanawiamy
się razem co poszło nie tak. Tutaj
z pomocą przychodzą nam mistrzo-

wie Polski, Tomasz Janicki i Iga Rynglewska, którzy od początku ligi są
z nami i zawsze nas wspierają, doradzają. Nad sprawnością całej ligi
i dbaniem o to, żeby było komfortowo czuwa obsługa Kręgielni, bez
nich, nie byłoby tej atmosfery. Żyją
tą ligą tak jak my – dodał.
Kręgielnia stała się w Trzebnicy
świetnym miejscem spotkań dla
znajomych czy rodziny, a sama gra
w bowling aktywnością porównywalną z innymi uprawianymi chętnie sportami. Ścisłe zasady bowlingu – kulturalnego zachowania na
torze, obowiązek gry w specjalnych
butach, odpowiednia postawa zawodnika sprawiają, że gracz czuje
się wyróżniony. Trudno więc dziwić
się, że uczestnicy trzebnickiej ligi
bowlingowej bardzo emocjonalnie
podchodzą do rozgrywek i w napięciu śledzą wyniki poszczególnych kolejek. Zawodnicy spotykają
się dwa razy w tygodniu – we wtor-
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ki od godziny 19:00 i w soboty od
12:00. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w lidze można dokonać osobiście na miejscu w recepcji kręgielni, telefonicznie pod numerem 603
152 780 lub e-mailowo: kregielnia@
trzebnicazdroj.eu najpóźniej na 1
dzień przed startem każdej kolejki.
Koszt udziału wynosi 20 zł, a limit
uczestników we wtorki to 20 osób
i soboty 10 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Punkty w rozgrywkach ligowych liczone są indywidualnie dla każdego uczestnika,
dlatego też można dołączyć do rywalizacji w każdej chwili. – Zbliżamy
się do finału pierwszej edycji rozgrywek, który planujemy w maju
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2018 roku – powiedziała kierownik
kręgielni Mariola Klimas. Wszystkie bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej www.
trzebnicazdroj.eu. Gra pod okiem
mistrzów oraz naszych rodzimych
ligowiczów może być doskonałym
doświadczeniem i okazją do treningu przed rozpoczęciem drugiej
edycji, do udziału w której już w tej
chwili namawiamy.
- Widząc frekwencje i zadowolenie rysujące się na twarzach prawdziwych pasjonatów kręgli, wiem,
że podjęta przeze mnie decyzja o
powstaniu strefy aktywności wraz z
kręgielnią i uruchomieniu ligi bowlingu była słuszna. Tym bardziej, że

M

SKLEP SERWIS CZĘŚCI
Trzebnica ul. Wrocławska 3

pn-pt. 8:00 - 16:30 sob. 8:00 - 12:30

WERTYKULATOR
elektryczny
VIKING LE 240

699,-

A

tel. 71 727 97 75
stihlpilmar@vp.pl

AUTORYZOWANY DEALER STIHL I VIKING

Marcin Stąporek
GLEBOGRYZARKA
VIKING HB 445

2499,-

z obiektu korzystają całe rodziny,
spędzając w ten sposób swój wolny
czas – powiedział burmistrz Marek
Długozima.
Kręgielnia Bowling Club mieści
się w Gminnym Parku Wodnym
TRZEBNICA-ZDRÓJ. Jest czynna
codziennie: od poniedziałku do
czwartku od godziny 14:00 do 22:00
i niedziele od 12:00 do 22:00, w piątki od 14:00 do północy, w soboty od
12:00 do 24:00 i niedziele od 12:00
do 22:00. Wszelkie informacje o aktualnych promocjach można znaleźć na stronie www.trzebnicazdroj.
eu oraz profilu FB.
[at]

NOŻYCE AKUMULATOROWE
STIHL HSA 45

499,-

Piły, Kosy, Kosiarki
Nożyce do żywopłotu
Opryskiwacze
Wertykulatory, Glebogryzarki
Traktorki, Wiertnice glebowe,
Części zamienne itp.
- Łańcuchy do wszystkich pilarek
- Maszynowe ostrzenie łańcucha
- Serwis naprawczy każdego sprzętu
- Odzież ochronna
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Sekcja E-Sportu w Gminie Trzebnica
- Jednym z najnowszych trendów
jest Sport Elektroniczny, który bezapelacyjnie zyskuje coraz to większe rzesze graczy i fanów w kraju
i na świecie. Przedstawiciele młodego pokolenia pokazali mi wyniki
ankiet, jakie przeprowadzili wśród
osób interesujących się w naszej

Zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące utworzenia sekcji E-Sportu, które odbędzie
się 6 kwietnia. Na spotkaniu dowiecie się, co Gmina
Trzebnica chce zrobić dla Graczy. W planie projekcja
filmu o E-Sporcie, panel dyskusyjny oraz konkurs,
w którym do wygrania będą akcesoria gamingowe!

gminie E-Sportem. Tych liczb nie
mogłem zignorować. Dlatego podjąłem decyzję o utworzeniu Sekcji
E-Sportowej, która działać będzie
przy Gminnym Centrum Kultury.
Prowadzą ją Benjamin Zawór i Janusz Koliński. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na pierw-

sze spotkanie dotyczące E-Sportu
w Gminie Trzebnica! Spotkajmy
się 6 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury - powiedział burmistrz Marek Długozima.
Szczegóły na plakacie.

Uczniowie SP2 uczestniczyli
w I Konkursie wiedzy o Polsce.
15 marca w Szkole Podstawowej
w Urazie uczniowie klas: 4b – Oliwier Czarnik, 5b – Wiktor Jaremko i 5c – Michał Piotrowski zwierzyli się z testem sprawdzającym

ich wiedzę, w ramach I Konkursu
wiedzy o Polsce „Patria Nostra
Polonia – Polska Naszą Ojczyzną”.
Miło mi poinformować, że Oliwier Czarnik zajął III miejsce, natomiast Wiktor Jaremko i Michał
Piotrowski uplasowali się na IV
miejscu. Gratuluję sukcesu! Aleksandra Warchulska

Konkurs recytatorski
SP 3
12 marca wśród dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Pod-

stawowej nr 3 w Trzebnicy przeprowadzony został szkolny etap
konkursu recytatorskiego. Tematyka konkursu: „Trzebnica – moje
miasto, Polska – moja Ojczyzna”.

Wycieczka do Machnic na sanki
SP 2
Aktywność fizyczna w grupie mobilizuje do działania, jednoczy
i utożsamia z grupą. W celu integracji międzyklasowej i połączenia przyjemnego z pożytecznym
6 marca klasy Va i Vd wybrały się
do Machnic na sanki. Tam cze-
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Żywa lekcja historii

Konkurs wiedzy o Polsce
SP 2

kał na nas specjalnie dośnieżany
stok narciarski. Każdy uczestnik
wycieczki, który nie przywiózł
ze sobą sanek, mógł bezpłatnie
korzystać ze sprzętu właściciela
stoku. Największym zainteresowaniem cieszyły się zjazdy na
pontonach. Uczniowie bez marudzenia i narzekania kilkadziesiąt

Kreatywny Dzień Kobiet w klasie Va
SP 2

8 marca kreatywni młodzi mężczyźni z klasy Va zaplanowali
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SP Masłów

Uczestnicy przygotowali wiersze
o Trzebnicy oraz o naszej Ojczyźnie. Dzieci bardzo ładnie recytowały wiersze, dbając o wyrazistą
mowę, a wielu z nich zaprezentowało swoje wyjątkowe umiejętności aktorskie. Laureaci konkursu:
I miejsce: Alicja Janusiewicz 0 b,
II miejsce: Karol Masztalerz 0 c,
Marcin Siciński 0 c Kajetan Konopacki 0 c, III miejsce: Filip Zawadka 0 c, Lena Czernikowska
0 c, Natalia Garlińska 0 c, Łukasz
Łojakowski 0 a. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Alicja Janusiewicz będzie reprezentowała
oddziały przedszkolne z naszej
szkoły podczas konkursu organizowanego przez Przedszkole nr 2,
który odbędzie się 23 marca 2018
r. / Anna Lew
razy wjeżdżali na taśmie, by w towarzystwie rówieśników cieszyć
się zjazdami z góry. W świetniej
zabawie nie przeszkadzała nikomu niesprzyjająca pogoda ani
przemoczone rękawiczki. Dobre
nastroje towarzyszyły dzieciom
również w trakcie przerwy, kiedy
to ogrzewały się ciepłą herbatą zakupioną w barze przy stoku. Zjazdy na sankach, jabłuszkach, pontonach wyzwoliły w uczestnikach
wycieczki mnóstwo pozytywnej
energii. Wszyscy nabrali apetytu
na kolejny wyjazd. Mimo opinii,
że dzieci nie lubią się ruszać, uważamy, że odpowiednie okoliczności i atrakcyjność zajęć mobilizuje
i zachęca do wspólnej aktywności. Ruch utożsamiany z zabawą,
zdrową rywalizacją to atrakcyjna
i bezkonkurencyjna alternatywa
dla smartfonów, tabletów i narzędzi obsługiwanych w Internecie. /
Dorota Kustra, Paulina Pierchorowicz-Rączka
i zorganizowali wyjątkowy klasowy Dzień Kobiet. Chłopcy pod
przewodnictwem Konrada Żelichowskiego, Patryka Jarosza
i Jonatana Jaszczyka rozpisali
i przydzielili każdemu określone
zadania. Podczas godziny wychowawczej dziewczynki potraktowane zostały jak prawdziwe księżniczki. Każda z nich otrzymała
nadmuchany balonik z lizakiem
w środku. Przebijanie kolorowych balonów w celu wydobycia
słodkości sprawiła dziewczynkom
mnóstwo radości. Następnie każda (łącznie z panią wychowawczynią) otrzymała papierowy rożek
wypełniony cukierkami i mandarynkami. Chłopcy wcielili się
również w rolę kelnerów. Rozdawali dziewczynkom babeczki
upieczone przez Maćka Moskalika oraz napoje. Były także życzenia i wiele miłych i ciekawych
rozmów. / Paulina Pierchorowicz
-Rączka

W lutym uczniowie Szkoły Podstawowej w Masłowie mieli możliwość uczestniczyć w nietypowej
lekcji historii przeprowadzonej
przez grupę rekonstrukcyjną „Gildia Żywej Historii”. Podczas zajęć
zostały przypomniane najważniejsze wydarzenia z epoki napoleońskiej. Zaprezentowano uzbrojenie piechoty i umundurowanie

armii Księstwa Warszawskiego
i wojsk Napoleona Bonaparte.
Żywa lekcja historii była urozmaicona nie tylko rekwizytami,
ale także wielkim poczuciem humoru, które udzieliło się wszystkim słuchaczom. Lekcję podsumowano konkursem. Zwycięzcy
otrzymali napoleońskie dyplomy. Występ został zakończony
wystrzałem z muszkietu czarno
-prochowego. / J.C

Święto matematyki
SP 2
14 marca z okazji imienin liczby Pi
w Szkole Podstawowej nr 3 odbyło
się Święto Matematyki. Uczniowie
wykonali plakaty i przygotowali wystawę prac dla wszystkich uczniów
z podziałem na kategorie wiekowe:
iluzje optyczne dla uczniów klas 1-3,
Bryły Platońskie i Archimedesa dla
klas 4-5, Historię liczby Pi, wiersze
o liczbie Pi oraz zadania matematyczne z „udziałem” Pi dla klas 6-7.
Nie zabrakło też karykatur obecnie

uczących matematyków. Ponadto
uczniowie klasy 6a przygotowali zagadki i rebusy matematyczne.
Uczniowie na wszystkich przerwach mogli rozwiązywać zadania,
a następnie wziąć udział w losowaniu nagród. Na wybranych lekcjach
uczniowie klas piątych konstruowali
bryły i poznali historię słynnych matematyków. Matematyczną atmosferę w SP 3 czuć do dziś. Wszystkim
uczniom biorącym udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu Dnia
Matematyki serdecznie dziękuję. /
Anna Otfinowska

Mecze matematyczne
SP 3
16 marca Drużyna Meczów Matematycznych ze Szkoły Podstawowej nr 3 rozegrała z Drużyną
ze Smolca drugi mecz rundy półfinałowej. Mecz został rozegrany w Instytucie Matematycznym
Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Rozgrywka zakończyła się wygraną 47:24 dla uczniów z Trzebnicy.
To już kolejny, piaty z rzędu, wy-

grany mecz. Gratulujemy sukcesu
wszystkim członkom Drużyny,
w skład której wchodzą: Paweł Solecki, Szymon Hupa, Anna Plichta, Patrycja Budzyń, Maja Okuniewicz, Łukasz Jędrzejewski,
Maciej Pilip, Zuzanna Mrozińska, Wiktor Kawa, Jakub Michalak, Adam Żelazko, Weronika
Franczak, Oliwier Hupa, Tomek
Gliszczyński, Mateusz Orleański
i opiekunowie Anna Otfinowska
i Dariusz Bocian. / ao
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Ogromny sukces gimnazjalistek
SP 1
Kamila Boczar i Anna Sychla z klasy II b gimnazjum wzięły udział
w Ogólnopolskim Konkursie
wiedzy o czasach i osobie Karola
Wojtyły – Jana Pawła II „ Papież
Słowianin”. Tegoroczna IX edycja konkursu, zatytułowana: Św.
Jan Paweł II – Syn polskiego narodu, świadek i uczestnik zmagań
o wolność i niepodległość Polski,

Gry i zabawy z Wolontariuszami

świadomie zmierza w kierunku 100
rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę i z tego tytułu bierze
pod uwagę posłanie Papieża Polaka
do Jego rodaków. 6 marca uczennice w Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu uczestniczyły w etapie
wojewódzkim tego konkursu. Czy
przejdą do etapu ogólnopolskiego
dowiemy się już niebawem. Ale już
dziś serdecznie gratulujemy i czekamy na wyniki. / Monika Budziak
-Mielnik

SP 3
Już po raz kolejny doszło do spotkania wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Masłowie z uczniami
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Trzebnicy. 20 lutego rozegrano tam m.in. turniej gry
w warcaby i chińczyka. Zabawa była

wspaniała. A wszystko to okraszone zostało słodkim poczęstunkiem.
Dziękujemy Wam za bardzo miłe
i kreatywnie spędzone chwile. Planujemy odwiedzić ośrodek jeszcze
w tym miesiącu. Przygotowujemy
z tej okazji coś specjalnego – Koncert Piosenki. Ale na razie cicho
sza… / K.P.-G.

Dzień Kobiet
Brzezie
10 marca panowie z miejscowości Brzezie zorganizowali swoim
mieszkankom wyjątkowy Dzień
Kobiet pt. „Pobór do wojska jednostek specjalnych”. W procesie kwalifikacyjnym każda z wezwanych
Pań przechodziła szereg różnych
badań lekarskich, które wymagane są do określenia zdolności do
czynnej służby wojskowej. Na tej
podstawie określona została kate-
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Kmishibai w bibliotece
goria przyjęcia. Na szczęście każda
z Pań otrzymała kategorię „A”, czyli
zdolna do czynnej służby wojskowej. Młode wojsko przeszło szereg
szkoleń sprawnościowych między
innymi: musztra, strzelanie, obieranie ziemniaków, ścielenie łóżek.
Po pozytywnym przejściu wszystkich szkoleń panie złożyły przysięgę i przeszły do rezerwy. Rezerwistki za wspaniałe wyniki otrzymały
nagrody i gościły się w wojskowej
stołówce w miłej atmosferze kaprali
i pułkownika. / kbr

SP 2
Kamishibai to starojapońska sztuka teatru papierowego. Jego prezentowaniu towarzyszy wyjątkowy nastrój, powstający za sprawą
przenośnego teatru, przy pomocy

którego ilustrowane opowiadania
są przedstawiane w formie papierowych „slajdów”. Dzięki kamishibai
możemy stosować alternatywną
formę czytania, która umożliwia
pobudzanie wyobraźni dzieci, skupiających się głównie na obrazkach.
Forma małego spektaklu teatral-

Ciekawe eksperymenty
Przedszkole Integracyjne
W tygodniu Małego Naukowca
w grupie Jeżyki dzieci wykonywały
różne eksperymenty! Jako pierwszy wyczarowały sztuczny śnieg,
następnie sprawdzały co wydaje
głośniejszy dźwięk, spadając na
podłogę oraz co stanie się z wodą,
gdy zostanie na całą noc w zamra-

żarce. Wspaniale bawili się, tworząc także płyn nienewtonowski.
Kolejnym zadaniem było badanie
objętości wody i sprawdzenie, gdzie
jest jej więcej, a gdzie mniej. Barwiły również kwiatki. Zajęcia okazały
się bardzo ciekawe. Dzieci chętnie
wykonywały zadania i już nie mogą
doczekać się kolejnych eksperymentów. / A.M.

Czyste powietrze wokół nas
SP 2

Obchody Dnia Języka Ojczystego
SP 3
W piątek, 2 marca w Szkole Podstawowej nr 3 obchodzono Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to przypada 21
lutego i zostało ustanowione przez
UNESCO 17 listopada 1999 roku.
W związku z tym już od poniedziałku 19 lutego każda klasa pre-

zentowała na drzwiach swojego
gabinetu plakat związany z językiem polskim. Ponadto uczniowie
podkreślili to święto swoim strojem – kolorami obowiązującymi
w piątek były barwy narodowe
– biały i czerwony. Centralnym
punktem obchodów był apel, który przygotowali uczniowie z klasy
IVc i VIb. Uczniowie pięknie recytowali wiersze o naszym języku,

Konkurs nauk przyrodniczych
SP 2

Powiatowe Zawody Tenisa Stołowego
SP Masłów
Uczniowie klas 0 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy w dalszym ciągu kontynuują program
antynikotynowy pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Tym razem
uczniowie poznali dinozaura
Dinka – najlepszego przyjaciela
dzieci, który pomógł nam nauczyć się piosenki. Dinek towarzyszy nam również na każdym
etapie programu na wycieczkach
oraz zajęciach w sali. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w projekcie, który jest pierwszym etapem
edukacji prozdrowotnej dzieci
w zakresie nabywania wiedzy na
temat szkodliwości palenia.
Karolina D.
obejrzeliśmy prezentację, która
krótko przybliżyła nam historię
języka polskiego. Dowiedzieliśmy
się z niej, jakie są najstarsze zabytki języka polskiego oraz poznaliśmy sylwetki pisarzy i poetów,
którzy jako pierwsi pisali po polsku. Częścią apelu było również
przedstawienie teatralne, którego
główną bohaterką była, ubolewająca nad polszczyzną młodych
Polaków, Mowa Ojczysta. Zwróciła ona uwagę na przymiotniki
obecne w naszym języku – niestety bardzo rzadko używane.

22 lutego uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Maslowie reprezentowali Gminę Trzebnica
w Powiatowych Zawodach Tenisa
Stołowego Dziewcząt i Chłopców
Szkół Podstawowych, które odbyły
się w Zespole Szkół w Prusicach.
W zawodach brało udział 7 szkół:
SP w Prusicach, SP w Pęgowie, SP

nr 3 w Obornikach Śląskich, SP w
Korzeńsku, SP w Żmigrodzie, SP
w Łuczynie oraz SP w Masłowie.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Masłowie w składzie: Natalia
Kochmańska i Karolina Kostecka oraz Franciszek Misteria i Piotr
Koła zdobyli II miejsce w kategorii
chłopców i III miejsce w kategorii
dziewcząt. Gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy dalszych
sukcesów. / B.F.

Dzień Kobiet w klasie 0 b
SP 2
W związku z Dniem Kobiet w klasie 0 b chłopcy zaskoczyli swoje
koleżanki. Wyrecytowali wspaniale życzenia i wręczyli piękne
kwiaty wraz z laurkami. W gronie
pięknych kobiet, które odwiedziły
nas w tym wyjątkowym dniu była

SP 2
W poniedziałek, 5 marca klasy 0A
i 0B miały okazję odwiedzić niezwykłe miejsce – Dom Drzewa
– Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Nadleśnictwa Milicz. Kiedyś zabytkowy budynek wyłuszczarni
szyszek obecnie zrewitalizowany
służy jako edukator w przyrodniczo-leśnych sprawach. Dzie-

„Laboratorium przyrody”, gdzie
w towarzystwie przyrodniczych
eksponatów mali odkrywcy wy-

dyrektor Grażyna Kantecka, wicedyrektor Lidia Piotrowska, wicedyrektor Renata Górecka oraz wszystkie panie, które uczą przedmiotów
dodatkowych. Chłopcy składali
również życzenia i wręczali kwiaty
paniom z pozostałych zerówek 0
a i 0 c. Dzień Kobiet w naszej klasie był bardzo uroczysty i niezapomniany. / Dorota Krzyszkiewicz

Konkurs plastyczny
SP 2
Tematem konkursu plastycznego
„Stok nie jest dla bałwanów” było

Te słowa to np. miły, przyjemny,
świetny, cudowny, piękny, ciekawy, interesujący, ładny, gustowny, atrakcyjny. Wszystkie szkolne
przedsięwzięcia podjęte w tym
dniu miały zwrócić uwagę na to,
że nasz język odróżnia nas od innych narodów. Powinniśmy być
z niego dumni i pielęgnować go
od święta i na co dzień. W domu,
na podwórku, w szkole. Dbałość
o język to nie tylko nasze prawo,
to nasz obowiązek. To obowiązek
każdego, kto chce się nazywać patriotą. / Agnieszka Drohomirecka

konali prace plastyczne o leśnych
zwierzętach. Zarówno dzieci, jak
i opiekunowie wrócili bardzo za-

zilustrowanie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).
Praca mogła obrazować zarówno
jedną, kilka jak i wszystkie zasady
określone w Dekalogu. Uczniowie

Klasowy pokaz talentów
SP 2

W domu drzewa
ci dowiedziały się jak wyglądał
i funkcjonował ogromny piec do
pozyskiwania nasion z szyszek,
czym różnią się tropy od śladów,
jakie cechy powinien mieć dobry
obserwator, jakie zwierzęta zamieszkują las i jakie są ich zwyczaje. Chętni uczniowie odpowiadali na leśne zagadki, zdobywali
nagrody i sami rozpoznawali tropy. Na koniec wszyscy odwiedzili

W Szkole Podstawowej nr 2 odbył
się Ogólnopolski Konkurs Nauk

Przyrodniczych Świetlik, którego
głównym celem jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako
ciekawego, fascynującego źródła

dowoleni z tej wyprawy. / Ewelina
Ciumertov, Dorota Krzyszkiewicz

Jak co roku, w ramach powitania
wiosny, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 biora udział w Festiwalu Talentów. Klasa 4d, w ramach
zajęć z wychowawcą przygotowała
swój wewnętrzny pokaz talentów.
Następnie w formie głosowania
wybrano przedstawicieli reprezen-

tujących klasę na Festiwalu Talentów w Gminnym Centrum Kultury.
Wybór nie był jednak łatwy. Zuzia
Duda i Natalia Kotyla wyrecytowały
popularnego łamańska językowego. Malwina Nowaczyk na pianinie
zagrała utwór „Hallelujah”. Filip
Prokopowicz zaprezentował swoje
sztuczki z piłeczkami tenisowymi.
Następnie grupa taneczna w składzie: Milena Giedziun i Michalina
Skalska zaprezentowała swój układ
artystyczny, w rytm piosenki Rihanny „Work”. Dodatkowo pokaz swoich umiejętności muzycznych zaprezentowała Hania Białas, wcielając się
w rolę DJ`a klasowego. Ostatecznie
klasa zdecydowała, że prezentować
swój talent w GCKiS będą: Malwina Nowaczyk oraz Milena Giedziun
i Michalina Skalska. Myślę jednak,
że głośne brawa i pełne zachwytu
wiwaty były nagrodą dla każdego
uczestnika klasowego pokazu talentów. / Aleksandra Warchulska
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nego rozwija wyczucie języka, poszerza słownictwo, a jednocześnie
bawi i uczy, zabierając uczestników w podróż do magicznej krainy
teatru i literatury równocześnie.
W szkole teatrzyk Kamishibai wykorzystany został do popularyzacji
edukacji globalnej. Dzieci z kilku klas miały okazję uczestniczyć
w zajęciach o wodzie. Wysłuchały
opowieści Anny Onichimowskiej
„Po drugiej stronie gór”, dzięki
której dowiedziały się o zmianach
w klimacie, o zdobywaniu wody
przez mieszkańców krajów dotkniętych suszą oraz o konieczności
oszczędzania wody, niezależnie od
tego, gdzie się urodziliśmy. Nasze
postępowanie ma wpływ na zasoby
naturalne ziemi. Dlatego też zawsze
trzeba być miłym dla świata i doceniać fakt, że żyjemy w miejscu,
gdzie mamy luksus stałego dostępu
do wody. / Joanna Sztyma
wiedzy o świecie, dostępnego dla
każdego. Laureaci etapu szkolnego (Iga Wójcicka, Jakub Świderski,
Malwina Nowaczyk, Aleksandra
Chabińska, Michał Piotrowski,
Wiktoria Pieścik) przygotowywali
się do uczestnictwa w konkursie,
poprzez przeprowadzenie zaleconych dla nich doświadczeń. Następnie 13 marca przystąpili do testu,
którego formuła nastawiona była na
pokazanie dzieciom, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna
jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne
dla świata nauki. Z niecierpliwością
oczekujemy na wyniki konkursu!/
Aleksandra Warchulska
Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wykonywali różnorodne prace
techniką rysunkową, malarską lub
komputerową. W konkursie wzięło udział 33 dzieci z klas: 0a, 0c, 2b,
3a, 4a, 4d, 4e, 5a, 5c, 5d, 5e, 6a, 7a.
Organizatorem konkursu było Biuro
Prewencji Komendy Głównej Policji.
Patronat honorowy objęli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, PZN, GOPR,
TOPR, Fundacja PZU. Dzięki zorganizowanej akcji informacyjno-edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa na
zorganizowanych terenach narciarskich dzieci promowały odpowiedzialne postawy narciarzy i snowboardzistów, poszerzyły wiedzę na
temat odpowiedzialności prawnej
związanej z naruszaniem przepisów
obowiązujących na stokach oraz
upowszechniły Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).
Dziękujemy za uczestnictwo w konkursie! Jolanta Rainczuk i Aleksandra Warchulska

Zajęcia w Muzeum Archidiecezjalnym
SP 3
Dnia 25 lutego uczennice i uczniowie z klasy IVc ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy odwiedzili
Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu, które prezentuje wystawy
poświęcone sztuce oraz rzemiosłu sakralnemu. Lekcja, w której
uczniowie wzięli udział składała się
z dwóch części. Najpierw obejrzeli
eksponaty pochodzące ze starożytności. Największe zainteresowanie
wzbudziła mumia 8-letniego chłopca, pochodząca z Egiptu z 323 r.

p.n.e. Zobaczyli również wieko sarkofagu mumii z 1580 r. p.n.e. oraz
samą głowę mumii. Prowadzący zajęcia opowiedział o życiu codziennym Egipcjan i ich wierzeniach,
a także pokazał pismo obrazkowe
– hieroglify. Następnie uczniowie
udali się do specjalnej sali, w której
wyeksponowany jest obraz autorstwa Łukasza Cranacha Starszego
„Madonna pod jodłami”, przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem.
Na miejscu wysłuchali niezwykłej
historii tej perły malarstwa. Według szacunków wrocławskich

muzealników jest on wart około
10 mln euro! Niektórzy z nas nawet nie podejrzewali, że tak blisko
Trzebnicy jest miejsce, gdzie można
oglądać jeden z dziesięciu najcenniejszych obrazów znajdujących się
obecnie w Polsce. / Agnieszka Drohomirecka
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Informator

Dzień kobiet w 6a
SP 3
8 marca w ramach Święta Kobiet
chłopcy z kasy 6a zorganizowali koleżankom Biegi na orientację po parku. Dziewczynki
przez dwie lekcje biegały z mapą
i szukały 14 ukrytych kopert.
Wewnątrz znalazły litery, które

Gminnego Centrum Kultury i Sportu

utworzyły hasło „Dzień Chłopaka” – taki mały żarcik, potem
szukały skarbu – worka pełnego
cukierków i zostały zaproszone
na słodki poczęstunek. Każda
dziewczynka otrzymała pięknego
tulipana. Dziękujemy za wspaniałe zorganizowanie Dnia Kobiet. /
Dziewczynki z klasy 6a z wychowawczynią Anna Otfinowską

KULTURA

Kącik

wdzięczności

Święto Babć i Dziadków
Ujeździec Wielki
W miesiącu lutym Szkołę Podstawową w Ujeźdźcu Wielkim odwiedzili ważni goście. Na zaproszenie
przedszkolaków i ich wychowawczyń do szkoły przybyli Dziadkowie. To oni całym sercem kochają
swoje wnuki, pomagają rodzicom
w wychowaniu, opiekują się wnukami, gdy rodzice pracują, troszczą
się, by ich wnuki były szczęśliwe,
rozpieszczają i spełniają marzenia,
dlatego najmłodsze przedszkola-
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ki i dzieci z klas 0 wierszem i piosenką dziękowały swoim Babciom
i Dziadkom za ich miłość i troskę.
Wesołe rymowanki, radosne piosenki, wzruszające wiersze i zabawne tańce wyrażały wdzięczność,
szacunek i miłość wnucząt do
dziadków. Nie zabrakło też pięknych życzeń. Dzieci życzyły Dziadkom przede wszystkim zdrowia,
ale też dużo energii, szczęścia, radości, wielkiej pociechy z wnuków
i samych słonecznych dni. Przedszkolaki przygotowały pomysłowe
upominki, a po programie arty-

Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność
Zachęcamy do
przysyłania iformacji
o ludziach doberj woli.

WYSTAWY
Artwiosna

Galeria Parter
20 marca – 20 czerwca

Szczęście w kratkę

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47

pon. – pt. 7:30-15:30

GOBELINY I AKWARELE
Maria Gostylla-Pachucka

Galeria Parter
do 20 maja

MALARSTWO

Palmy wielkanocne

PALMY WIELKANOCNE

Z Armenii
do Trzebnicy

MALARSTWO

Pracownia Malarstwa GCKiS

Galeria Parter

25 marca - Deptak,
później do 25 czerwca
sala Animacji

Wiosna w Trzebnicy
Galeria Parter

sołectwa gminy Trzebnica

reportaż fotograficzny Bolesława
Grabowskiego

TKANINA ARTYSTYCZNA,
MALARSTWO
Maria Gostylla-Pachucka

WYDARZENIA KULTURALNE
stycznym zaprosiły gości do słodkiego poczęstunku. Dziadkowie
byli bardzo dumni ze swoich wnucząt i z przyjemnością oglądali ich

Kiermasz Wielkanocny

występy na scenie. To były bardzo
miło spędzone chwile, dla Dziadków niezapomniane i wzruszające.
/Beata Wyszyńska-Borys

25 marca

/ 10:00 w Niedzielę Palmową
Niedziela Palmowa / deptak

26 marca

/ 11:00

Powitanie Wiosny (drugi termin)

deptak
„Pomoc domowa”
- spektakl Wrocawskiego Teatru Komedia
Sala Widowiskowa GCKiS

4 kwietnia

/18:00 i 20:30 prosimy o terminowe

wykupienie rezerwacji

Jazz nad Odrą w Trzebnicy
szczegóły wkrótce na stronie trzebnica.pl,
gckis.trzebnica.pl i na plakatach

28 kwietnia

XIX Turniej Tańca Towarzyskiego
o puchar Burmistrza Gminy Trzebnica

28 kwietnia

szczegóły wkrótce na stronie trzebnica.pl,
gckis.trzebnica.pl i na plakatach

artKawiarnia

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

Miejsce dla Ciebie!

organizujemy urodziny dla dzieci

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

1 i 2 kwietnia

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.
każda druga środa miesiąca
17:00 / sala im. Feliksa Mułki
Anna Musz / 518 372 814

okienko
z wierszem
DANUTA TYLUS

Dokąd biegniesz
zatrzymaj się
usiądź na tej ławce
może ona
przypomni ci przyjaciół z przedszkola
pierwszy dzień w szkole
kaczeńce zbierane z Zosią
i zatroskane oczy mamy

gckis.trzebnica.pl

Kino Polonia nieczynne WIELKANOC
„Pomoc domowa”

4 kwietnia
Dziś poetyckie refleksje Danuty Tylus, aktywnej uczestniczki warsztatów literackich
działających w ramach UTW
Tęcza. Pisze wiersze coraz
lepsze, będące wyrazem tęsknoty do lat minionych, ale
zarazem pełne optymizmu
i swoistego humoru.

szczegóły: 669 886 997

spektakl Wrocawskiego Teatru Komedia
/18:00 i 20:30 Sala Widowiskowa GCKiS
prosimy o terminowe wykupienie rezerwacji
Hala Sportowa
tel. 71 312 11 71

SPORT

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

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Stadion Miejski FAIR
PLAY ARENA i bieżnia
dla biegaczy na Stadionie

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

Kompleks Boisk Orlik

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

ul. Oleśnicka

BIBLIOTEKA

Rynek Ratusz, parter
tel. 669 767 871
pon. 10:00 – 17:00 / wt. 9:00 – 16:00
śr. nieczynne - prace wewnętrzne
czw. 11:00 – 18:00 / pt. 9:00 – 16:00

29 marca

/ 16:30

W 80 pomysłów dookoła biblioteki
Biblioteka-Ratusz

5 kwietnia

/ 16:30

W 80 pomysłów dookoła biblioteki
Biblioteka-Ratusz

26 kwietnia

/ 16:30 Klub Miłośników Origami
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Diagno- Ozdob- Cedzak do ziółek
zuje
ny
Przepisuje lub
chorobę kamień
robi odbitki

Końska
pasza
Skacze
do
Końska
niego
pasza
Wlazły
Skacze
Jedna
z
form do
niego
dzienniWlazły
karskich

50

99

zł

ziółek
Diagno- Ozdob- Cedzak doGulgoczący
zuje
ny
Przepisuje lub
ptak
chorobę kamień
robi odbitki

Jedna z

zł

4

Nevadą

14

Graniczy z Włoski
WznoNevadą
wienie
na

Górska
przepaść

gry piłką powiece

Wzno- Włoski
wienie
na
gry piłką powiece

TRZEBNICA
POLNA 27 A PIĘTRO 1

TRZEBNICA
UL. PRUSICKA 12

1

wka lub
spinning

11

11

Pływający
Pływający
welon

Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście do Redakcji
Panoramy Trzebnickiej, wezmą udział w losowaniu:
• 50 zł ufundowane przez GCKiS (do odbioru: ul. Prusicka 12),
• 99 zł Nagroda o wartości 99 zł Voucher na Warsztaty Pielęgnacyjne, dla wylosowanych 10 osób, które nadeślą poprawne rozwiązanie krzyżówki. Nagroda
do odbioru w Centrum Piękna i Rozwoju, po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznym, (Trzebnica Polna 27a, piętro 1, tel. 533 061 062).

Górska
przepaść

Franciszek Kempa

Obszar gruntu

h a s ł o : salceson brunszwicki

Dawniej
Dawniej
mełły
mełły
zboże

55

SztuczSztuczka
ka
magika
magika

21
21

22

16

tkanina

1

1

2

1.40

Głos
Głos
rozbrykanych
rozbrykanych
prosiaczków
prosiaczków

Wyłoży
Wyłoży
Trwa
Trwa
24 24 zasady
Buty Buty
na na
zasady
godziny
godziny
RysyRysy
moralne
moralne

17
13

korridy

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

13

18

15 16

TVP 1

TVP 2

Elif (209) - serial
Komisariat (40 - 41) - serial
Alarm! - magazyn
Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Jaka to melodia?
Ojciec Mateusz (242) - serial
Klan (3283) - telenowela
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Dr Quinn - seria IV (10) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
Wild Iberia - Dzika Iberia, cz. 3
Jesień - cykl dok.
Elif (210) - serial
Skoki Narciarskie - PŚ - Planica
- konkurs indywidualny
Teleexpress
Skoki Narciarskie - PŚ - Planica
- konkurs indywidualny
Leśniczówka - (7)
Leśniczówka - (8)
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Wiadomości
Pogoda
Sport
Alarm! - magazyn
Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Nigeria
Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Nigeria
Weekendowy Hit Jedynki
- Palomino - ﬁlm obyczajowy,
USA, reż. Michael Miller, wyk. Eva
Marie Saint, Rod Taylor, Lindsay
Wagner
Mechanika kwantowa życia
pozagrobowego - talk - show
72 Godziny - ﬁlm sensacyjny,
USA, Francja, reż. . McG, wyk.
Kevin Costner, Connie Nielsen,
Amber Heard, Hailee Steinfeld
Magazyn Kryminalny
Notacje - Mieczysław Mąkosza. Życie to chemia - cykl dok.
Zakończenie dnia

5.30 Koło fortuny (105) - teleturniej
6.05 Za marzenia (4) - serial
6.55 Włoska kuchnia jak u babci (3)
Rieti - cykl dok.
7.20 Na sygnale (19) - serial fabularyzowany TVP
7.55 Pytanie na śniadanie
11.25 Rodzinka.pl (48) - Brutus
- serial komediowy
11.55 Barwy szczęścia (1829) - serial
obyczajowy
12.30 Koło fortuny (106) - teleturniej
13.05 Tylko z Tobą (101) - serial obyczajowy, Turcja
13.55 Coś dla Ciebie - magazyn
14.20 Makłowicz w podróży - Indie
14.55 Za marzenia (4) - serial
15.55 Familiada - teleturniej
16.30 Koło fortuny (179) - teleturniej
17.10 Meandry uczuć (76) - serial
18.00 Panorama
18.25 Pogoda
18.30 Sport Telegram
18.35 Rodzinka.pl (49) - Jesienny
blues - serial komediowy
19.05 Na sygnale (20) - serial fabularyzowany TVP
19.40 Barwy szczęścia (1829) - serial
obyczajowy
20.10 Barwy szczęścia (1830) - serial
obyczajowy
20.45 O mnie się nie martw - s. VIII (4)
- serial komediowy
21.40 Rodzinka.pl (229) - serial komediowy
22.15 Krąg podejrzanych (4) - Telefon - serial
23.40 Zawód. Amerykanin (3) - serial
0.40 Raj na ziemi - komedia, USA,
reż. David Wain, wyk. Jennifer
Aniston, Paul Rudd, Justin Theroux, Alan Alda, Malin Akerman
2.25 Belfegor - upiór Luwru - Film
fantasy, Francja
4.05 Zakończenie dnia

TVP SPORT

17

Ochronny
kolor
Ochronny wkolor
wojsku
w

3.40
4.25
4.35

20 20

Litery
końcowe.
2 3 4z pól
5 ponumerowanych
6 7 8 9 10 11 utworzą
12 13 14 rozwiązanie
15 16 17 18
19 20 21
4

17.55
18.25
18.55
19.30
20.05
20.10
20.15
20.25

1.00

18
16 wojsku
Litery z pól ponumerowanych
utworzą rozwiązanie końcowe.

3

17.10
17.10

10

Bohater
Bohater
korridy

22

13.45
14.45

20.40

zboże

stodoły

Dawna
broń lub
Dawna
tkanina
broń lub
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10

pieśniarza

Brama
Brama
stodoły

zaloty

3

5.50
6.45
7.45
8.00
8.15
8.40
9.15
10.10
10.35
11.05
12.00
12.10
12.20
12.25
12.45

23.25

SzyfraSzyfrator
tortvtv
sygnału
sygnału

SarSarmackie
mackie
zaloty

3

Falujący
zagon

Obszar gruntu

Trasa
Trasa
taksówtaksówki
ki

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Falujący
zagon

jakich
mało

Imię Awdiejewa,
pieśniarza
Imię
Awdiejewa,

9 9

Rozwiązanie z numeru 5 (134)

Maź
rodem z
piekła

Kolarz
na żółto

Mówca
jakich
Mówca
15 mało

15

Maź
2
rodem
z
piekła

Kolarz
na żółto

koroną

(Gruzja)

Loteria
LoteriaForsa
Forsa
liczbokid-kidliczbo-dladla
wa wa napera
napera

8

z

Orzeł z
koroną
Orzeł
z

2
8

Umowa o pracę
z artystą
Książka
teatralnym

6

Stolica
Adżarii
Stolica
Adżarii
(Gruzja)

welon

19

Umowa o pracę
z artystą
teatralnym

6

Łysy
chuligan

7

Opera
G. Verdiego

19

Rozwija
się z
pąka

mapami
Książka
z
mapami

Łysy
chuligan

1

14

7

Opera
G. Verdiego

Rozwija
się z
pąka

Daszek
Graninad
czykuchnią
z

Gruntówka lub
Gruntóspinning

12

Recydy- Pieczara, jaskinia
wa
Wódka pachnąca
choroby
jałowcem

Gulgoczący
ptak

4

form
Daszek
dzienninad
karskich
kuchnią

12

Recydy- Pieczara, jaskinia
wa
Wódka pachnąca
choroby
jałowcem

22

17 18 19 20 21 22

8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Miami - 1 runda - 2 9.50 Hokej na lodzie
- PHL, 2.runda play - oﬀ 10.50 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Urugwaj
13.00 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Meksyk 15.05 Jedziemy na Mundial 16.00 Piłka nożna - piłkarski wieczór
na antenie TVP SPORT - studio 16.55 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Rosja - Brazylia 19.00 Piłka nożna - piłkarski wieczór
na antenie TVP SPORT - studio 20.40 Piłka
nożna - Mecz towarzyski. Niemcy - Hiszpana 23.35 Sportowy Wieczór 23.55 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Nigeria 2.05 Hokej na lodzie - NHL 2017 .
Dallas Stars - Boston Bruins 49 4.45 Zakończenie dnia

TVP 1
R

E

K

L

A

M

A

5.05
6.05
7.05
7.25
7.50
8.40
9.05
9.30
9.40
12.40
13.30
14.05
15.05
15.55
17.00
17.25
18.00
19.30
20.00
20.10
20.20
21.20

23.15
23.25

1.15

3.55

Klan (3280 - 3281) - telenowela
Sprawa dla reportera
Weterynarze z sercem
Pełnosprawni (243) - magazyn
Rok w ogrodzie
Studio Raban
Rodzinny ekspres - magazyn
Spis treści
Skoki Narciarskie - PŚ - Planica
- konkurs drużynowy
Pensjonat nad Rozlewiskiem (4)
- serial
Okrasa łamie przepisy
Blondynka (78) - serial
Ojciec Mateusz - serial
Korona królów - telenowela
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Antena
Wiadomości
Pogoda
Sport
Komisarz Alex s.XI (134) - Źli
chłopcy - serial
Hit na sobotę - 72 Godziny
- ﬁlm sensacyjny, USA, Francja,
reż. . McG, wyk. Kevin Costner,
Connie Nielsen, Amber Heard,
Hailee Steinfeld
Spis treści
Łowcy głów Headhunters
- thriller, Niemcy, Norwegia, reż.
Morten Tyldum, wyk. Aksel Hennie, Synnove Macody Lund, Nikolaj Coster - Waldau
Młyn i krzyż - ﬁlm kostiumowy,
Polska, Szwecja, reż. Lech Majewski, wyk. Rutger Hauer, Michael
York, Charlotte Rampling, Joanna
Litwin, Dorota Lis
Zakończenie dnia

TVP SPORT
7.50 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Nigeria 9.00 Piłka nożna - Mecz
towarzyski. Polska - Nigeria 10.00 Hokej
na lodzie - NHL 2017 . Dallas Stars - Boston Bruins 49 11.50 Łyżwiarstwo ﬁgurowe - MŚ, Mediolan - program dowolny solistów 15.15 Gwiazdy tenisa 15.45
Piłka ręczna - Eliminacje ME 2018 kobiet.
Czarnogóra - Polska 16.45 Piłka ręczna
- Eliminacje ME 2018 kobiet. Czarnogóra
- Polska 17.50 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Szwecja - Chille 20.00 Tenis ziemny
- Turniej WTA - Miami - 2 runda - 2 22.00
Sportowa Sobota 22.30 Tenis ziemny
- Turniej WTA - Miami - 2 runda - 3 0.00
Arena - e - sport 0.30 Hokej na lodzie
- NHL. skróty 3.50 Zakończenie dnia

12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
17.00
18.00
19.00
19.48
19.50

PSN
7.00 Polsat Sport News 7.05 Siatkówka
Liga Mistrzów 9.00 Polsat Sport News
9.05 Koszykówka Energa Basket Liga
11.00 Polsat Sport News 11.05 Liga Mistrzów w siatkówce 13.00 Polsat Sport
News ﬂash 13.07 Koszykówka Euroliga
15.00 Polsat Sport News ﬂash 15.07 Piłka nożna: Szkocja - Kostaryka 17.00 Polsat Sport News ﬂash 17.07 Magazyn FIS
narciarski 18.00 Polsat Sport News 18.05
Tenis ATP World Tour Masters 1000, Miami 19.00 Polsat Sport News ﬂash 19.05
7. strefa - magazyn siatkarski 21.00 Polsat Sport News 21.05 Piłka nożna U17 Elite
round: Polska - Macedonia 23.00 Polsat
Sport News 23.05 Rugby Puchar Narodów Europy: Polska - Portugalia

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

Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Gliniarze
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Dancing with the Stars. Taniec
z Gwiazdami
22.05 The Story of My Life. Historia
naszego życia

TV 4
6.00
7.05
7.35
8.00
9.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

22.55
0.00
20.00 Avengers - ﬁlm przygodowy,
USA 2012, reż. Joss Whedon, wyk.
Robert Downey Jr, Chris Evans,
Mark Ruﬀalo, Chris Hemsworth,
Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Clark Gregg, Cobie Smulders,
Samuel L. Jackson, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany
23.00 Lara Croft Tomb Raider:
Kolebka życia - ﬁlm przygodowy, USA, Niemcy, Japonia,
Wielka Brytania, Holandia 2003,
reż. Jan De Bont, wyk. Angelina
Jolie, Gerard Butler, Christopher
Barrie, Noah Taylor
1.25 Kuba Wojewódzki - talk show
2.25 Iron Majdan
3.25 Uwaga! - program interwencyjny
3.40 Moc Magii
5.00 Nic straconego

EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Katalonii, Hiszpania Etap 4. 9.50 Skoki narciarskie. PŚ, Planica HS 225 - kwaliﬁkacje 10.45 Biathlon. PŚ, Tyumen Sprint
mężczyzn 12.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Katalonii, Hiszpania Etap 4. 13.00
Biathlon. PŚ, Tyumen Sprint mężczyzn
13.45 Skoki narciarskie. PŚ, Planica HS 225
- kwaliﬁkacje 14.45 Skoki narciarskie. PŚ,
Planica HS 225 16.45 Kolarstwo. Wyścig
Dookoła Katalonii, Hiszpania Etap 5. 17.15
Biathlon. PŚ, Tyumen Sprint kobiet 18.15
Kolarstwo. E3 Harelbeke 19.05 Snooker.
Players Championship Ćwierćﬁnały 19.45
Snooker. Players Championship Półﬁnał
23.35 Rajdy Samochodowe. FIA Rajdowe
Mistrzostwa Europy, Rajd Azorów

TVP 2
5.40 Koło fortuny (107) - teleturniej
6.15 Na sygnale (182) - Propozycja
nie do odrzucenia - serial
6.45 Barwy szczęścia (1826) - serial
7.20 Barwy szczęścia (1827) - serial
7.55 Pytanie na śniadanie
10.55 M jak miłość (1360) - serial
11.55 M jak miłość (1361) - serial
12.50 Bake oﬀ - Ale ciacho! - widowisko
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny (180) - teleturniej
15.20 Big Music Quiz - teleturniej
muzyczny
16.20 Rodzinka.pl (229) sezon 12
- serial komediowy
16.50 Słowo na niedzielę - Hosanna,
ukrzyżuj, ufaj
17.10 O mnie się nie martw s.VIII - s.
VIII (4) - serial komediowy
18.00 Panorama
18.20 Pogoda
18.25 Sport Telegram
18.30 Kulisy - Postaw na milion
18.40 Postaw na milion (173) - teleturniej
19.35 Lajk!
20.05 Kocham Cię, Polsko! - zabawa
quizowa
21.35 Ludzik, czyli One Man Show
- program rozrywkowy
22.10 Riviera (3) - serial
23.00 The Good Doctor (15) - serial
obyczajowy, USA
23.50 RoboCop - ﬁlm science ﬁction,
USA, reż. Jose Padilha, wyk.
Joel Kinnaman, Gary Oldman,
Michael Keaton, Abbie Cornish
2.00 Krąg podejrzanych (4) - Telefon - serial
4.20 Zakończenie dnia

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Kuchenne rewolucje
Doradca smaku
Dzień Dobry TVN - magazyn
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szkoła - serial
19 + - serial
Szpital - program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
Szkoła - serial
19 + - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - program interwencyjny

21.50

PSN
7.00 Piłka nożna Liga czeska 8.00 Piłka
nożna Liga czeska 9.00 Liga Mistrzów
w siatkówce 11.00 Piłka nożna Liga rosyjska 12.00 Piłka nożna Liga rosyjska 13.00
Polsat Sport News ﬂash 13.07 Piłka nożna
Liga holenderska: PSV Eindhoven - VVV
Venlo 15.00 Polsat Sport News ﬂash 15.07
Piłka nożna Liga holenderska: Sparta Rotterdam - Ajax Amsterdam 17.00 Polsat
Sport News ﬂash 17.07 Piłka nożna Magazyn Nice 1. ligi 19.00 Polsat Sport News
ﬂash 19.07 Magazyn ATP World Tour Uncovered 20.00 Tenis ATP World Tour Masters 1000, Miami 21.00 Tenis ATP World
Tour Masters 1000, Miami 23.10 Koszykówka Euroliga: Brose Bamberg - Unicaja
Malaga 1.20 Magazyn Cafe Futbol

POLSAT

TVN
5.10
5.40
6.50
7.50
8.00
10.55

5.25
5.45
8.00
11.00
12.50
13.50
14.50
16.25
16.55
17.55
18.00
19.00
19.43
19.45
20.00

23.20 Wujaszek Eddie - ﬁlm kryminalny, USA, 2015, reż. Jackie Earle
Haley, wyk. Christopher Abbott,
Dan Stevens, Jackie Earle Haley,
John Travolta, Michael Pitt
Czterech przyjaciół spotyka się
na pogrzebie szkolnego kolegi.
Postanawiają wziąć udział
w ryzykownej inwestycji, która
ma uczynić z nich milionerów.
Niestety, tracą pieniądze. Wówczas zaczynają mieć do czynienia
z ekscentrycznym gangsterem.
Przestępca proponuje im układ.
Zapomni o długu, jeśli porwą dla
niego pewnego złodzieja.
1.05 W stronę słońca - thriller sci - ﬁ
3.35 Tajemnice losu

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.00 Panorama Info 16.52 Pogoda 17.00 Serwis Info 17.10
Teleexpress 17.14 Teleexpress Extra 17.31
O co chodzi - magazyn publicystyczny
18.00 Panorama 18.25 Serwis Info 18.43
Widziane z Polski - magazyn 19.00 Serwis
Info 19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 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 Serwis
Info 0.17 Pogoda 0.30 Nie da się ukryć
- magazyn 0.58 Flesz Info Wieczór 1.20
Forum - program publicystyczny

1.55
3.00
4.00
5.00

Detektywi w akcji
Jeźdźcy smoków
Jeźdźcy smoków
Drużyna A
Detektyw Monk
Sekrety sąsiadów
Sekrety sąsiadów
Drużyna A
Detektyw Monk
Galileo
Galileo
Detektywi w akcji
Nie igraj z aniołem
Nie igraj z aniołem
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
Niebezpieczna dzielnica - ﬁlm
kryminalny, USA, 2010, reż. David
DeFalco, wyk. Dave Bautista, Lara
Grice, Robert Van Dam
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Demon: Historia prawdziwa
- horror, Kanada, Rumunia, USA,
Wielka Brytania, 2005, reż. Courtney Solomon, wyk. Rachel Hurd
- Wood, Sissy Spacek, Donald
Sutherland
TAK czy NIE
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów
Top 10 lista przebojów

Stopklatka
7.05 MiłośćKropka.pl 8.05 Niania - serial
9.30 Umrzesz ze śmiechu 10.30 Pułapki umysłu - serial 11.25 Ewakuacja ziemi
- ﬁlm dok. 12.25 Katastrofy w przestworzach - serial 14.25 Pułapki umysłu - serial 14.50 Stawka większa niż życie cz. 7
- serial 15.55 Jak żyć - komedia obyczajowa 17.55 Tak to się teraz robi - komedia
20.00 Bez szans - ﬁlm sensacyjny 22.40
Nadprzyrodzony pakt II - horror

TV TRWAM
13.35 W Solankowej Dolinie 13.55 Święty na każdy dzień 14.00 Tekla - życie dla
Ewangelii 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
Odbudujmy Pałac Saski! 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
23.25 Błogosławiona Juta. Kobieta średniowiecza 0.00 Programy powtórkowe

TVN

POLSAT

TV 4

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Dzień Dobry TVN - magazyn
Na Wspólnej Omnibus - serial
obyczajowy
Ugotowani - magazyn kulinarno
- rozrywkowy
Agent - Gwiazdy
MasterChef Junior
Efekt Domina
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Tu się gotuje! - magazyn
36,6°C - magazyn medyczny
Fakty, Sport, Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - program interwencyjny
Hipnoza

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.35 MY3 - program dla dzieci
8.05 Potwory kontra obcy: Wielka
ucieczka B.O.B. - a - ﬁlm anim.
8.25 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
9.25 Kung Fu Panda: Sekrety
Mistrzów - ﬁlm anim., USA, 2011
9.55 Makaronowy Zawrót Głowy
10.10 Ewa gotuje
10.40 Makaronowy Zawrót Głowy
10.55 Nasz nowy dom
11.55 Wyjdź za mnie
12.55 TOP CHEF
14.25 Umów się ze mną. Take Me Out
15.45 Kabaret na żywo
17.45 SuperPies
18.20 Chłopaki do wzięcia
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich

6.00 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
8.05 Tom i Jerry Show
9.20 Garﬁeld Show
9.40 Mała Syrenka: Dzieciństwo
Ariel - ﬁlm anim., USA, 2008,
reż. Peggy Holmes
11.20 Policjantki i Policjanci
14.20 STOP Drogówka
15.30 Zakochany kundel II: Przygody
Chapsa - ﬁlm anim., Australia,
USA, 2001, reż. Darrell Rooney,
Jeannine Roussel
16.50 Ulubieńcy Ameryki - komedia
romantyczna, USA, 2001, reż. Joe
Roth, wyk. Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta - Jones, John
Cusack, Hank Azaria, Christopher
Walken
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 Lizzie Borden chwyta za siekierę - thriller, USA, 2014, reż.
Nick Gomez, wyk. Clea DuVall,
Christina Ricci
3.00 Anthony Bourdain - bez rezerwacji
4.00 Top 10 lista przebojów
5.00 Top 10 lista przebojów

21.05 Ted II - komedia, USA 2015, reż.
Seth McFarlane, wyk. Mark Wahlberg, Seth McFarlane, Amanda
Seyfried, Jessica Barth, Giovanni
Ribisi, Morgan Freeman
23.30 Dlaczego nie! - komedia romantyczna, Polska 2007, reż. Ryszard
Zatorski, wyk. Anna Cieślak,
Maciej Zakościelny, Małgorzata
Kożuchowska, Tomasz Kot, Anna
Przybylska
1.40 Ugotowani - magazyn kulinarno
- rozrywkowy
2.50 Uwaga! - program interwencyjny
3.10 Moc Magii
4.30 Nic straconego

EUROSPORT
8.35 Skoki narciarskie. PŚ, Planica HS 225
- konkurs drużynowy 11.45 Kombinacja
Norweska. PŚ, Schonach, Niemcy HS 106
- mężczyźni 13.00 Biathlon. PŚ, Tyumen
Bieg pościgowy mężczyzn 13.45 Kombinacja Norweska. PŚ, Schonach, Niemcy
10 km Gundersen 14.45 Biathlon. PŚ, Tyumen Bieg pościgowy kobiet 15.45 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Katalonii, Hiszpania Etap 6. 17.15 Skoki narciarskie. PŚ,
Planica HS 225 - konkurs drużynowy
18.00 Żużel. Best Pairs, Toruń, Polska Runda 1. 21.00 Snooker. Players Championship Półﬁnał 23.30 Jeździectwo. Global
Champions Tour, Meksyk, Meksyk 1.00
Rajdy Samochodowe. FIA Rajdowe Mistrzostwa Europy, Rajd Azorów

20.05 Madagaskar 3 - ﬁlm anim.
22.00 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
0.20 Fantastyczna Czwórka 2:
Narodziny Srebrnego Surfera
- ﬁlm przygodowy, USA, Wielka
Brytania, Niemcy, 2007, reż. Tim
Story, wyk. Ioan Gruﬀudd, Jessica
Alba, Michael Chiklis, Chris Evans
Fantastyczna Czwórka staje
przed najtrudniejszym wyzwaniem, gdy na Ziemi pojawia
się Srebrny Surfer, tajemniczy
wysłannik z kosmosu z zapowiedzią zniszczenia planety. Jego
wyprawy dookoła świata wywołują spustoszenie, zaś Reed, Sue,
Johnny i Ben muszą rozwiązać
tajemnicę, zanim ludzie stracą
wszelką nadzieję.
2.20 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy

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 18.16 Serwis Info weekend 18.30 Młodzież kontra
19.18 Serwis Info weekend 19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 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 - program publicystyczny 0.53
Wiadomości 1.21 Gość Wiadomości 1.50
Minęła 20ta 3.50 Nie da się ukryć - magazyn 4.18 Flesz Info Wieczór 4.41 Filmy
Dokumentalne TVP INFO

Stopklatka
7.00 Komisarz Rex - serial 9.00 Poirot:
Wielka czwórka - ﬁlm kryminalny 10.55
Stawka większa niż życie cz. 8 - serial
12.05 Niania - serial 13.40 Nowe przygody Pippi Langstrumpf - ﬁlm przygodowy
15.45 Zawiść - komedia 17.50 Poirot: Entliczek pentliczek - ﬁlm kryminalny 20.00
Zgon na pogrzebie - czarna komedia
22.00 Linia życia - dramat science ﬁction
0.30 Zabij mnie, glino - ﬁlm sensacyjny

TV TRWAM
12.50 Nasz Max i jego przygoda z Biblią
13.20 Siódmy sakrament 13.45 Ocalić od
zapomnienia 13.55 Święty na każdy dzień
14.00 Głos serca 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 Święta Teresa
z Lisieux 23.00 Świadkowie Jehowy - organizacja fałszywych proroków
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PULS

5.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.25 Szpital - program obyczajowy
7.20 Sąd rodzinny - program sądowy
8.20 Przepis na życie - serial obyczajowy
9.15 Agentka o stu twarzach - serial
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 IV - serial
16.55 Przepis na życie - serial obyczajowy
17.55 Agentka o stu twarzach - serial
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Biały Kieł - ﬁlm przygodowy,
USA 1991, reż. Randal Kleiser,
wyk. Klaus Maria Brandauer,
Ethan Hawke, Seymour Cassel,
Susan Hogan, James Remar
22.20 Ostatnia piosenka - ﬁlm obyczajowy, USA 2010, reż. Julie Anne
Robinson, wyk. Miley Cyrus, Liam
Hemsworth, Greg Kinnear, Bobby
Coleman, Kelly Preston
0.35 Wybrana - serial S - F
1.40 Moc Magii
3.50 Druga strona medalu - talk show
4.25 Druga strona medalu - talk show
4.55 Druga strona medalu - talk show
5.25 Koniec programu

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
12.55 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 Ryzykanci - ﬁlm sensacyjny, USA
1997, reż. Hark Tsui, wyk. Dennis Rodman, Jay Benedict, Jean
- Claude Van Damme, Mickey
Rourke, Paul Freeman
21.55 Cena powrotu - thriller, USA
2009
23.50 Firewall - dramat kryminalny,
USA 2006, reż. Richard Loncraine, wyk. Alan Arkin, David Lewis,
Harrison Ford, Robert Forster, Virginia Madsen
2.00 Dyżur
2.35 Biesiada na cztery pory roku
4.05 Menu na miarę
4.45 Z archiwum policji
5.25 Menu na miarę

TTV

TV6

11.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
12.55 Detektywi. Na zlecenie 13.40 Idealna
niania 14.25 Zamiana żon. Ukraina 15.45
Express 16.05 Uwaga! 16.25 Cała prawda o jedzeniu 17.00 DeFacto 17.45 Express
18.05 Detektywi. Na zlecenie 18.45 SOS
Ekipy w akcji 19.45 Express 20.05 DeFacto Extra 20.35 Damy i wieśniaczki 21.45
Express 22.00 Królowe życia - serial 22.45
Nauka jazdy 23.15 Usterka

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Buﬀy
- postrach wampirów 8.00 Nieśmiertelny
9.00 Pękniesz ze śmiechu 10.00 Galileo
11.00 Dom nie do poznania 12.00 Miodowe lata 13.40 Niesamowite rekordy 14.15
Strażnik Teksasu 15.15 Czarodziejki 16.15
Medicopter 117 17.15 Buﬀy - postrach
wampirów 18.15 Miodowe lata 20.00
Galileo 21.00 Za wszelką cenę - dramat
23.50 Królestwo węża - horror

TVP KULTURA

TVP HISTORIA

8.00 Studio Kultura - Rozmowy 8.15 Mini wykłady o maxi sprawach - O Bogu
8.35 Rzecz Polska - Meble dla Ignacego
Mościckiego 8.55 Informacje kulturalne 9.20 Małe stłuczki - ﬁlm obyczajowy
11.00 Lalka - serial 12.25 Studio Kultura - Rozmowy 12.45 Europakonzert 2017
from Paphos - koncert 14.25 Pegaz 15.30
Drzazgi - ﬁlm obyczajowy 17.25 Videofan
- Portrety. Karolina Breguła 17.50 Gottland - dokument 19.40 Informacje kulturalne 20.00 Chevalier, Grecja 22.00 Tygodnik Kulturalny 22.50 Dziennik ﬁlozofa
23.10 Koncert Seong - Jin Cho zwycięzcy
XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

g
g
10.20 Śladami zbrodni i walki 1944 - 1956
- Kielce 10.45 Podróże z historią (30)
- cykl dok. 11.20 Taśmy bezpieki 11.50
Nie bój się, nie bój - ﬁlm dok. 12.35 Harpunem i kulą 13.00 Było, nie minęło 13.30
Sensacje XX wieku 14.40 Encyklopedia II
wojny światowej - Strażnicy morza 15.15
Rosja. Podróże z Jonathanem Dimbleby”m 16.25 Historia Polski - Generał Polskich Nadziei - Władysław Anders 17.30
Goniec historyczny IPN 17.50 Kanclerz
(4) - serial 18.55 Sensacje XX wieku 19.55
Niecała nieprawda czyli PRL w DTV 20.35
Konwój. Bitwa o Atlantyk (1) Wilcze stada - serial dok. 21.50 Pogranicze w ogniu
(10) - serial 22.55 Szerokie tory - reportaż
23.35 Kazimierz Mikulski - na granicy snu
i groteski 0.40 Miasto skarbów (2) Twarz
Marylin Monroe - serial

Sobota, 24.03.2018

TVN 7
5.45 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.50 Mango - Telezakupy
8.55 Dwóch i pół - serial
9.55 Przyjaciele - serial
11.55 Przepis na życie - serial
15.05 Wygraj randkę - komedia, USA
2004, reż. Robert Luketic, wyk.
Kate Bosworth, Topher Grace,
Josh Duhamel, Nathan Lane,
Sean Hayes
17.15 Wpuszczony w kanał - komedia, USA, Wielka Brytania 2006,
reż. David Bowers, Sam Fell, wyk.
Hugh Jackman, Kate Winslet, Ian
McKellen, Jean Reno, Bill Nighy,
Andy Serkis
19.00 Bodyguard - ﬁlm sensacyjny,
USA 1992, reż. Mick Jackson,
wyk. Kevin Costner, Whitney
Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs,
Ralph Waite, Tomas Arana
21.45 Księżniczka na lodzie - komedia, USA, Kanada 2005, reż. Tim
Fywell, wyk. Michelle Trachtenberg, Kim Cattrall, Joan Cusack,
Hayden Panettiere, Trevor Blumas
23.50 Troja - ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania 2004, reż. Wolfgang Petersen, wyk. Brad Pitt,
Eric Bana, Orlando Bloom, Diane
Kruger, Peter O’Toole, Sean Bean,
Brian Cox, Brendan Gleeson, Saffron Burrows, Julie Christie
3.15 Moc Magii

TTV
12.35 Usterka 13.35 Wojny magazynowe
14.55 Ostre cięcie 15.45 Express - informacje 16.05 Damy i wieśniaczki. Ukraina
17.15 Bogacze i ich pupile 17.45 Express
- informacje 18.05 Druga twarz 19.10
Nauka jazdy 19.45 Express - informacje
20.00 Usterka 21.00 Dżentelmeni i wieśniacy 22.00 Kossakowski. Wtajemniczenie 22.35 Gogglebox. Przed Telewizorem
23.35 Królowe życia - serial

TVP KULTURA
8.00 W pustyni i w puszczy - serial 9.00
Imigrant - ﬁlm fabularny 9.30 Informacje
kulturalne 9.50 Komu piosenkę - program
rozrywkowy 10.35 Dzika Muzyka - Tropem pieśni 11.10 Odyseja ﬁlmowa - Lata
30.. Amerykańskie gatunki ﬁlmowe i znakomite kino europejskie 12.25 List - ﬁlm
TVP 13.30 Aria dla atlety - ﬁlm fabularny 15.15 Wydarzenie aktualne 15.50 Złotoręki - dramat obyczajowy 18.05 Dranie w kinie - magazyn 18.45 Elvis Presley.
‘56 Special 20.00 Bilet do kina - Uciekinier - dramat 22.15 Placebo live in London
- MTV Unplugged - koncert 23.30 Mocne Kino - Obława - dramat 1.10 Kino nocne - Yuma - ﬁlm obyczajowy

PULS
6.00
7.00
7.50
9.50
14.25
15.30

17.55
20.00

22.00

0.25

2.25
3.35
4.15
4.55
5.35

Skorpion - serial
Taki jest świat
Tajemnice medyczne - serial
Lombard: życie pod zastaw
- serial
Najśmieszniejsi, Polska 2018
Powrót do przyszłości III - ﬁlm
przygodowy, USA 1990, reż.
Robert Zemeckis, wyk. Michael
J. Fox, Christopher Lloyd, Mary
Steenburgen, Thomas F. Wilson
Sześć dni, siedem nocy - komedia romantyczna, USA 1998
Wpół do śmierci - ﬁlm sensacyjny, USA 2002, reż. Don
Michael Paul, wyk. Ja Rule,
Kurupt, Morris Chestnut, Nia
Peeples, Steven Seagal, Tony
Plana
Furia - dramat wojenny, Chiny,
USA, Wielka Brytania 2014, reż.
David Ayer, wyk. Brad Pitt, Jon
Bernthal, Logan Lerman, Scott
Eastwood, Shia LaBeouf
Company of Heroes: Oddział
bohaterów - ﬁlm wojenny, USA
2013, reż. Don Michael Paul, wyk.
Tom Sizemore, Vinnie Jones, Neal
McDonough, Jürgen Prochnow,
Dimitri Diatchenko
Najśmieszniejsi, Polska 2018
Taki jest świat
Biesiada na cztery pory roku
Z archiwum policji
Menu na miarę

TV6
6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Benny
Hill 8.20 Galileo 9.20 Kacper i przyjaciele 10.15 Prawie jak gladiator - ﬁlm anim.
12.15 High School Musical 2 - ﬁlm familijny 15.45 Pokojówka na Manhattanie
- komedia romantyczna 18.00 Pękniesz
ze śmiechu 19.00 STOP Drogówka 20.00
Galileo 21.00 Król wikingów - ﬁlm fantasy, Malezja, USA, 2013, reż. Yusry Abd Halim 23.30 Pokojówki - na stażu, Francja

TVP HISTORIA
10.35 The Hunt - Łowcy. Podwodne łowy - serial 11.40 Opowieść o Indiach - serial 12.45 The Hunt - Łowcy. Na otwartej
przestrzeni - serial 13.50 Szerokie tory
- reportaż 14.25 Wielka Gra, (70) - teleturniej 15.25 Spór o historię - debata 16.05 Przedwojenny chłopak - ﬁlm
dok. 16.35 Polska i świat z historią w tle
- Wanda czeka na legiony 17.00 Koło historii - Bolimów 1915 17.30 Biało - czerwoni - historie niezwykłe - Oszczepniczka
Maria Kwaśniewska - Maleszewska 17.55
Ile jest życia (11) - Noc księżycowa - serial
18.55 Tajemnice III Rzeszy (6) Architekt
Hitlera - cykl dok. 20.00 Było… nie minęło - extra- magazyn 20.35 Ekstradycja II
(6) - serial 21.45 Klerycy w komunistycznej armii - ﬁlm dok. 22.45 Historia Kowalskich - ﬁlm dok.
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TVP 1
4.55
5.45
6.30
7.00
8.00
8.35
9.05
9.35
12.30
12.45
13.25
13.35
14.30
15.05
15.55
16.20
17.00
17.20
17.40
18.40
19.30
20.00
20.10
20.15
21.10

23.05
0.05
0.15

2.10

3.55

Galeria (111) - 112) - serial
Klan (3282 - 3283) - telenowela
WojskoPolskie.pl
Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
Jaka to melodia?
Ziarno - Misterium Wielkiego
Tygodnia - magazyn
Skoki Narciarskie - PŚ - Planica
- konkurs indywidualny
Anioł Pański
Między ziemią a niebem
Z pamięci
Macierzyństwo w świecie
zwierząt. Dorastanie - cykl dok.
Sonda 2 - program popularnonaukowy
Komisarz Alex s.XI (134) - Źli
chłopcy - serial
Korona królów - telenowela
Korona królów - telenowela
Teleexpress
Pogoda
Program rozrywkowy
Jaka to melodia?
Wiadomości
Pogoda
Sport
Wojenne dziewczyny (14)
- serial
Zakochana Jedynka - Zgadnij
kto - komedia, USA, reż. Kevin
Rodney Sullivan, wyk. Bernie Mac,
Ashton Kutcher, Zoe Saldana
W sercu oceanu (4) - serial
Z pamięci
Wspaniała - komedia, Francja,
reż. Régis Roinsard, wyk. Romain
Duris, Déborah François, Bérénice
Bejo, Miou - Miou .
Łowcy głów Headhunters
- thriller, Niemcy, Norwegia, reż.
Morten Tyldum, wyk. Aksel Hennie, Synnove Macody Lund, Nikolaj Coster - Waldau
Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Hokej na lodzie - NHL 2017 . Minnesota Wild - Nashville Predators 50 9.00
Piłka nożna - Mecz towarzyski. Szwecja
- Chille 10.00 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Szwecja - Chille 11.00 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Nigeria
12.00 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Nigeria 13.05 Łyżwiarstwo ﬁgurowe
- MŚ, Mediolan - program dowolny par
tanecznych 14.30 Łyżwiarstwo ﬁgurowe
- MŚ, Mediolan - Gala 15.30 Łyżwiarstwo
ﬁgurowe - MŚ, Mediolan - Gala 17.15 Żużel - Supermecz. Start Gniezno - Unia
Leszno 19.30 Hokej na lodzie - PHL, Finał
- 1 22.00 Sportowa niedziela 22.30 Tenis
ziemny - Turniej WTA - Miami - 3 runda - 1
0.05 Zakończenie dnia

TVP 1
5.55
6.55
7.50
8.00
8.15
8.40
9.35
10.35
11.05
12.00
12.10
12.25
12.30
12.50
13.45
14.45
15.15
15.30
15.55
17.00
17.15
17.25
18.00
18.30
18.55
19.30
20.05
20.10
20.15
20.35
22.25
23.55
1.00

2.50
4.35
4.45

Elif (210) - serial
Komisariat (42 - 43) - serial
Alarm! - magazyn
Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Jaka to melodia?
Serial fabularny
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Zagadka Hotelu Grand (47)
- serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Konkurs Wójt Roku 2017
Macierzyństwo w świecie
zwierząt. Dorastanie - cykl dok.
Elif (211) - serial
Okrasa łamie przepisy
Alarm! - magazyn
Wiadomości, Pogoda
Leśniczówka - ( 7 - 8) - serial
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (3284) - telenowela
Korona Królów
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Wiadomości
Pogoda
Sport
Alarm! - magazyn
Opera - ARMIDE - widowisko
artystyczne
Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy (3) Nowa broń
szwoleżerów - serial
Czy świat oszalał? - Tajemnice
Doliny Krzemowej (2) - serial
dok.
Zgadnij kto - komedia, USA, reż.
Kevin Rodney Sullivan, wyk. Bernie Mac, Ashton Kutcher, Zoe Saldana
Insha Allah. Krew Męczenników - ﬁlm dok.
Notacje - Anna Polony. Pogrobowiec - cykl dok.
Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Miami
- 3 runda - 1 9.50 Hokej na lodzie - PHL,
Finał - 1 11.55 Piłka ręczna - Eliminacje
ME 2018 kobiet. Czarnogóra - Polska
12.50 Piłka ręczna - Eliminacje ME 2018
kobiet. Czarnogóra - Polska 13.45 Piłka
nożna - Mecz towarzyski. Rosja - Brazylia 14.50 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Rosja - Brazylia 16.00 Żużel - Supermecz. Start Gniezno - Unia Leszno 17.45
Hokej na lodzie - PHL, Finał - 2 20.25 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Holandia
- Portugalia 21.30 Piłka nożna - Mecz
towarzyski. Holandia - Portugalia 22.30
Sportowy Wieczór 23.05 Tenis ziemny
- Turniej WTA - Miami - 4 runda - 1 1.00
Zakończenie dnia

TVP 2
5.40
6.15
6.45
7.20
7.55
10.35
11.40
12.20
13.45
14.00
14.35
15.20
16.20
16.35
17.10
18.00
18.35
19.30
20.05
21.05

23.10

1.15

3.25

Koło fortuny (108) - teleturniej
Barwy szczęścia (1828) - serial
Barwy szczęścia (1829) - serial
Barwy szczęścia (1830) - serial
Pytanie na śniadanie
Rodzinne oglądanie - Impale
i gazelopki z Serengeti
Makłowicz w podróży
Kocham Cię, Polsko! - zabawa
quizowa
Kocham Cię, Polsko! - kulisy
Familiada - teleturniej
Koło fortuny (181) - teleturniej
Bake oﬀ - Ale ciacho! - widowisko
Bake oﬀ - Ale przepis
Na sygnale (183) - Prawda za
drzwiami - serial
Na dobre i na złe (700) - serial
Panorama, Pogoda, Sport
Za marzenia (4) - serial
Zakupy pod kontrolą - reality
show
Big Music Quiz - teleturniej
muzyczny
RoboCop - ﬁlm science ﬁction,
USA, reż. Jose Padilha, wyk.
Joel Kinnaman, Gary Oldman,
Michael Keaton, Abbie Cornish
Kino bez granic - Trishna.
Pragnienie miłości - dramat,
Wielka Brytania, reż. Michael
Winterbottom, wyk. Freida Pinto,
Riz Ahmed, Roshan Seth, Kalki
Koechlin, Mita Vasisht
Jesteś Bogiem - dramat, Polska,
reż. Leszek Dawid, wyk. Tomasz
Schuchardt, Dawid Ogrodnik,
Marcin Kowalczyk, Arkadiusz
Jakubik, Katarzyna Wajda, Marcin
Dorociński, Ernest Lorek, Adam
Nawojczyk
O północy w Paryżu - komediodramat, USA, Hiszpania, Francja,
reż. Woody Allen, wyk. Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion
Cotillard, Michael Sheen, Kathy
Bates

5.15
5.45
8.00
11.00
11.30
11.55
12.55
13.55
14.55
16.00

18.00
19.00
19.43
19.45
20.00

5.30 Koło fortuny (109) - teleturniej
6.05 O mnie się nie martw s.VIII - s.
VIII (4) - serial komediowy
7.00 Coś dla Ciebie - magazyn
7.20 Na sygnale (20) - serial
7.55 Pytanie na śniadanie
11.00 Panorama
11.05 Pogoda Flesz
11.25 Rodzinka.pl s.II (49) - Jesienny
blues - serial komediowy
11.55 Barwy szczęścia (1830) - serial
12.30 Koło fortuny (110) - teleturniej
13.05 Tylko z Tobą (102) - serial obyczajowy, Turcja
14.00 Impale i gazelopki z Serengeti
- ﬁlm dok.
14.55 O mnie się nie martw s.VIII - s.
VIII (4) - serial komediowy
15.55 Familiada - teleturniej
16.30 Koło fortuny (182) - teleturniej
17.10 Meandry uczuć (77) - serial
18.00 Panorama
18.25 Pogoda
18.30 Sport Telegram
18.35 Rodzinka.pl s.II (50) - Boscy
u doktora - serial komediowy
19.05 Na sygnale (21) - serial
19.35 Barwy szczęścia (1830) - serial
20.10 Barwy szczęścia (1831) - serial
20.40 Kulisy serialu Barwy szczęścia
20.50 M jak miłość (1362) - serial
21.40 Kulisy serialu „M jak miłość”
21.50 Za marzenia (5) - serial
22.50 Zaginiona (4) - serial
23.50 Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XIV (11) - serial sensacyjny
0.45 O mnie się nie martw s.VIII - s.
VIII (4) - serial komediowy
1.40 Riviera (3) - serial
2.40 Trishna. Pragnienie miłości
- dramat, Wielka Brytania, reż.
Michael Winterbottom, wyk.
Freida Pinto, Riz Ahmed, Roshan
Seth, Kalki Koechlin, Mita Vasisht
4.35 Zakończenie programu

PSN
7.00 Koszykówka Euroliga: Brose Bamberg - Unicaja Malaga 9.00 Polsat Sport
News 9.05 Magazyn Cafe Futbol 11.00
Polsat Sport News 11.05 Biathlon PŚ, Tyumen 13.00 Koszykówka Energa Basket Liga: King Szczecin - BM Slam Stal Ostrów
Wlkp. 15.00 Polsat Sport News ﬂash 15.07
Rugby Puchar Narodów Europy: Polska
- Portugalia 17.00 Polsat Sport News ﬂash 17.07 Biathlon PŚ, Tyumen 18.00 Polsat Sport News 18.05 Biathlon PŚ, Tyumen 19.00 Polsat Sport News ﬂash 19.07
Siatkówka Liga angielska: IBB Polonia
- London Lynx 1 21.00 Polsat Sport News
21.05 Piłka nożna Mecz towarzyski: Szkocja - Kostaryka 23.00 Polsat Sport News
23.05 Biathlon PŚ, Tyumen

POLSAT

TV 4

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Dzień Dobry TVN - magazyn
Efekt Domina
Co za tydzień - magazyn
Iron Majdan
Diagnoza - serial
Druga szansa - serial
Hipnoza
Odlot - komedia, USA 2009, reż.
Peter Docter, Bob Peterson, wyk.
Edward Asner, Christopher Plummer, Jordan Nagai, Bob Peterson,
Delroy Lindo
Ugotowani - magazyn kulinarno
- rozrywkowy
Fakty, Sport , Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - program interwencyjny
MasterChef Junior

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.45 MY3 - program dla dzieci
8.15 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
8.45 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
9.15 Kung Fu Panda: Sekrety
Mistrzów - ﬁlm anim., USA, 2011
9.45 Mulan - ﬁlm anim., USA, 1998,
reż. Tony Bancroft
11.40 Fantastyczna Czwórka 2:
Narodziny Srebrnego Surfera
- ﬁlm przygodowy, USA
13.40 Madagaskar 3 - ﬁlm anim., USA
15.45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
17.50 Nasz nowy dom
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Państwo w Państwie

6.00 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
7.05 Jeźdźcy smoków
8.05 Tom i Jerry Show
8.30 Garﬁeld Show
8.45 Zakochany kundel II: Przygody
Chapsa - ﬁlm anim.
10.10 Galileo
12.10 Pokojówka na Manhattanie
- komedia romantyczna, USA
14.30 O krok od zagłady - ﬁlm katastroﬁczny, USA, 2014
16.20 Za wszelką cenę - dramat,
USA, 2004, reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood, Morgan
Freeman, Hilary Swank
19.00 Galileo
20.00 Cenny ładunek - ﬁlm akcji,
Kanada, 2016, reż. Max Adams,
wyk. Jenna B. Kelly, Claire Forlani,
Mark - Paul Gosselaar, Bruce Willis
21.55 Maszyna - thriller sci - ﬁ, Wielka
Brytania, 2013, reż. Caradog W.
James, wyk. Sam Hazeldine, Caity
Lotz, Toby Stephens
23.50 Rozjemca - ﬁlm sensacyjny,
Francja, Kanada, 1997, reż. Frederic Forestier, wyk. Dolph Lundgren, Michael Sarrazin, Montel
Williams
2.00 Anthony Bourdain - bez rezerwacji
3.00 Disco Polo Life
4.00 Top 10 lista przebojów
5.00 Top 10 lista przebojów

5.45 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.45 Mango - Telezakupy
8.50 Dwóch i pół - serial
10.20 Przyjaciele - serial
12.20 Przepis na życie - serial
14.20 Goonies - ﬁlm przygodowy,
USA 1985, reż. Richard Donner,
wyk. Sean Astin, Josh Brolin, Jeﬀ
Cohen, Corey Feldman, Kerri
Green, Martha Plimpton
16.45 Głupi i głupszy - komedia, USA
1994, reż. Peter Farrelly, wyk. Jim
Carrey, Jeﬀ Daniels, Lauren Holly,
Karen Duﬀy, Teri Garr, Mike Starr,
Charles Rockett
19.00 Lucyfer - serial
20.00 Pearl Harbor - ﬁlm wojenny,
USA 2001, reż. Michael Bay, wyk.
Ben Aﬄeck, Josh Hartnett, Kate
Beckinsale, William Lee Scott,
Ewen Bremner, Alec Baldwin,
Jennifer Garner, Jon Voight,
Cuba Gooding Jr, Cary - Hiroyuki
Tagawa
23.50 Zawsze tylko ty - ﬁlm obyczajowy, USA 2009, reż. Richard
Loncraine, wyk. Renée Zellweger,
Logan Lerman, Kevin Bacon, Nick
Stahl, Troy Garity
2.05 Moc Magii
4.15 Druga strona medalu - talk show
4.45 Druga strona medalu - talk show
5.15 Koniec programu

Stopklatka

TTV

20.00 W rytmie serca
21.05 Kabaret na żywo
23.10 The Story of My Life. Historia
naszego życia
0.15 Pewnego razu w Meksyku:
Desperado 2 - ﬁlm akcji, USA,
2003, reż. Robert Rodriguez, wyk.
Antonio Banderas, Salma Hayek,
Johnny Depp, Mickey Rourke, Eva
Mendes, Enrique Iglesias, Danny
Trejo, Willem Dafoe
Kontynuacja „Desperado”,
wielkiego przeboju kinowego
w gwiazdorskiej obsadzie wyreżyserowana przez Roberto Rodrigueza.
2.25 Plan ucieczki - ﬁlm akcji, USA,
2013, reż. Mikael Hafström, wyk.
Amy Ryan, Arnold Schwarzenegger, Faran Tahir, Jim Caviezel,
Sylvester Stallone

8.30 Skoki narciarskie. PŚ, Planica HS 225
- konkurs drużynowy 9.45 Skoki narciarskie. PŚ, Planica HS 225 11.45 Skoki narciarskie. PŚ, Planica HS 225 12.30 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Katalonii, Hiszpania
Etap 6. 13.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła
Katalonii, Hiszpania Etap 7. 14.30 Kolarstwo. Gandawa - Wevelgem, Belgia 17.15
Biathlon. PŚ, Tyumen Bieg mężczyzn ze
startu wspólnego 17.45 Biathlon. PŚ, Tyumen Bieg kobiet ze startu wspólnego
18.15 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Katalonii, Hiszpania Etap 7. 19.00 Snooker. Players Championship 23.00 Supersport. MŚ,
Buriram, Tajlandia 0.00 Kolarstwo. Wyścig
Dookoła Katalonii, Hiszpania Etap 7. 0.45
Kolarstwo. Gandawa - Wevelgem

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 Serwis Info weekend 18.00 Panorama 18.16 Serwis Info
weekend 18.30 Studio Zachód - magazyn
19.18 Serwis Info weekend 19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 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 1.33 Wiadomości 2.01
Gość Wiadomości 2.30 Minęła 20ta 3.30
Nie da się ukryć - magazyn 3.58 Flesz Info
Wieczór 4.21 Podróże z historią (19)

12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
17.00
18.00
19.00
19.48
19.50
20.10

20.15
20.55
21.30
22.30
23.35

2.25
2.55
3.55
5.10

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN - magazyn
Tu się gotuje! - magazyn
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szkoła - serial
19 + - serial
Szpital - program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
Szkoła - serial
19 + - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - program interwencyjny
Doradca smaku

Na Wspólnej - serial obyczajowy
Milionerzy
Druga szansa - serial
Iron Majdan
Robin Hood - ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania 2010, reż.
Ridley Scott, wyk. Russell Crowe,
Cate Blanchett, Max Von Sydow,
William Hurt, Mark Strong, Oscar
Isaac, Danny Huston, Eileen
Atkins, Mark Addy
Co za tydzień - magazyn
The Following III - serial
Moc Magii
Nic straconego

EUROSPORT
8.30 Supersport. MŚ, Buriram, Tajlandia
9.30 Biathlon. PŚ, Tyumen 10.30 Snooker. Players Championship Finał 12.00
Curling. MŚ kobiet, Kanada 15.00 Supersport. MŚ, Buriram 16.00 Skoki narciarskie. PŚ, Planica HS 225 17.00 Podnoszenie ciężarów. ME, Rumunia 48 kg Kobiety
18.45 Sporty zimowe. Lindsey Vonn 19.15
Skoki narciarskie. PŚ, Planica HS 225 20.00
Podnoszenie ciężarów. ME, Rumunia 56
kg Mężczyźni 21.50 Watts Sporty zimowe
22.00 Biathlon. PŚ, Tyumen 23.00 Podnoszenie ciężarów. ME, Rumunia 48 kg
Kobiety 0.15 Podnoszenie ciężarów. Mistrzostwa Europy, Rumunia 56 kg Mężczyźni 1.30 Skoki narciarskie. PŚ, Planica
HS 225 2.30 Biathlon. PŚ, Tyumen

TV TRWAM
10.00 Uroczystości Niedzieli Palmowej
w Watykanie 12.00 Anioł Pański 12.20
Wieś - to też Polska 13.30 Papież Polak do
Rodaków 14.10 Dzieje Apostolskie 15.05
Na Palmową Niedzielę 15.30 Ziemia Święta - 5. Ewangelia 15.45 Jerash - starożytne miasto Jordanii 16.00 Informacje dnia
16.10 Koncert życzeń 17.00 Gorzkie Żale
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 Jezus
- Królestwo bez granic 20.00 Informacje
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Cuda Jezusa - Obﬁty
połów 22.35 Kartka z kalendarza 22.40
Tydzień z Ziemi Świętej 22.25 Grunt to
droga 22.40 Procesja dziejów

POLSAT

TVN
5.40
6.15
7.25
7.55
8.00
10.55
11.00

6.00 Umrzesz ze śmiechu 6.30 Umrzesz
ze śmiechu 7.00 Komisarz Rex - serial
9.00 Poirot: Entliczek pentliczek - ﬁlm kryminalny 11.10 Silverado - dramat 13.55
Sahara - ﬁlm przygodowy 16.05 Delikatność - komedia 18.25 Ściągany - komedia
20.00 Dick i Jane: Niezły ubaw - komedia sensacyjna 22.00 Dom snów - thriller
23.55 Bohater i strach - ﬁlm sensacyjny
1.55 V.I.P. - komedia sensacyjna

TVP INFO

EUROSPORT

TVP 2

Niedziela, 25.03.2018

TVN

21.35 Robin Hood - ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania 2010, reż.
Ridley Scott, wyk. Russell Crowe,
Cate Blanchett, Max Von Sydow,
William Hurt, Mark Strong, Oscar
Isaac, Danny Huston, Eileen
Atkins, Mark Addy
0.30 Ted II - komedia, USA 2015, reż.
Seth McFarlane, wyk. Mark Wahlberg, Seth McFarlane, Amanda
Seyfried, Jessica Barth, Giovanni
Ribisi, Morgan Freeman
2.55 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
3.55 Uwaga! - program interwencyjny
4.15 Moc Magii
5.35 Nic straconego

PSN
7.00 Siatkówka PlusLiga: Łuczniczka Bydgoszcz - Indykpol AZS Olsztyn 9.00 Polsat Sport News 9.05 Koszykówka Euroliga: Brose Bamberg - Unicaja Malaga 11.00
Rugby Puchar Narodów Europy: Polska
- Portugalia 13.00 Piłka nożna Mecz towarzyski: Szkocja - Kostaryka 15.00 Magazyn
FIS freestyle 16.00 Tenis ATP World Tour
Masters 1000, Miami 17.30 Siatkówka Liga angielska: IBB Polonia - London Lynx 1
18.00 Polsat Sport News 18.05 Siatkówka
Liga angielska: IBB Polonia - London Lynx 1
20.10 Magazyn kolarski 21.00 Polsat Sport
News 21.05 Magazyn Cafe Futbol 23.00
Polsat Sport News 23.05 Koszykówka
Energa Basket Liga: King Szczecin - BM
Slam Stal Ostrów Wlkp.
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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

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

TV 4
6.00
7.05
7.35
8.00
9.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

20.10 MEGA HIT - Plan ucieczki - ﬁlm
akcji, USA, 2013, reż. Mikael
Hafström, wyk. Amy Ryan, Arnold
Schwarzenegger, Faran Tahir, Jim
Caviezel, Sylvester Stallone
Ray Breslin jest czołowym ekspertem w tworzeniu zabezpieczeń
więziennych. Jego projekty to
najlepsze z najlepszych rozwiązania. Testował wiele zakładów karnych pod kątem szansy ominięcia
osłon, alarmów i innych zabezpieczających placówki więzienne
środków. Każde takie miejsce ma
słabe punkty i ucieczki Raya zza
krat były tego dowodem.
22.40 6 kul - ﬁlm akcji, USA, 2012, reż.
Ernie Barbarash, wyk. Charlotte
Beaumont, Jean - Claude Van
Damme, Joe Flanigan
1.10 Niezniszczalni - ﬁlm akcji, USA,
2010, reż. Sylvester Stallone
3.35 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
18.24 Serwis Info 18.43 Widziane z Polski
- magazyn 19.00 Serwis Info 19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13
Minęła 20ta 21.00 - Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.49 W tyle wizji 22.24 Flesz
Info Wieczór 22.30 W tyle wizji Extra
23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55
Serwis Info 0.07 Pogoda 0.20 Wiadomości 0.48 Gość Wiadomości 1.15 Minęła
20ta 2.15 Nie da się ukryć - magazyn 2.43
Flesz Info Wieczór

21.05
21.35
22.00
23.00
0.00

2.45
4.25
4.55

Detektywi w akcji
Jeźdźcy smoków
Jeźdźcy smoków
Drużyna A
Detektyw Monk
Sekrety sąsiadów
Sekrety sąsiadów
Drużyna A
Detektyw Monk
Detektywi w akcji
STOP Drogówka
Detektywi w akcji
Nie igraj z aniołem - telenowela
obyczajowa
Nie igraj z aniołem - telenowela
obyczajowa
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Śmierć na 1000 sposobów
Śmierć na 1000 sposobów
Galileo
Galileo
Bitwa o Sewastopol - dramat
wojenny, Rosja, Ukraina, 2015,
reż. Sergey Mokritskiy, wyk. Joan
Blackham, Yuliya Peresild, Evgeniy
Tsyganov
Cafe Futbol 17
Magazyn Atleci Polsat Sport
2018
Trans World Sport 2018

Stopklatka
7.05 MiłośćKropka.pl 8.05 Niania - serial
9.30 Szpital nadziei - serial 10.30 Pułapki
umysłu - serial 11.20 Apokalipsa: I wojna
światowa - Gniew - serial 12.25 Katastrofy w przestworzach - serial 14.35 Wszystkie kobiety Mateusza - komedia obyczajowa 16.25 Niania - serial 18.00 Katastrofy
w przestworzach - serial 19.00 Titanic 2:
akta sprawy cz. 2 - serial 20.00 Bezprawie
- western 22.55 K - Pax - dramat

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Święty Franciszek i brat Bernard
12.55 Na Palmową Niedzielę 13.20 Koncert życzeń 14.10 Ostateczne rozwiązanie
15.50 Ma się rozumieć 16.00 Informacje
dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 Zew
natury 16.55 Świadkowie 17.25 Kartka
z kalendarza 17.30 Okiem kamery 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 Nieznani bohaterowie 23.50 Lusaka Bauleni

TVN 7

11.45 Megakuchnie - serial 12.15 Usterka
12.45 Wojny magazynowe 13.45 Niszczycielskie żywioły 14.45 Gogglebox. Przed
Telewizorem 15.45 Express 16.05 Dżentelmeni i wieśniacy 17.10 Nauka jazdy
17.45 Express 18.05 Usterka 19.15 Kraksa TV 19.45 Express 20.00 Defacto 20.30
DeFacto Extra 21.00 Damy i wieśniaczki.
PL 22.00 Druga twarz 23.00 Kossakowski.
Wtajemniczenie 23.30 Tabu Polska

TVP KULTURA
8.00 W pustyni i w puszczy - serial 9.00
Sol Gabetta - Część mojej duszy - ﬁlm
dok. 10.10 Trzeci punkt widzenia 10.40
Uciekinier - dramat 13.15 Chuligan Literacki 13.50 Nienasyceni 35 - magazyn
14.25 Jezioro Łabędzie - ﬁlm baletowy
16.50 Rzecz Polska - Hodowla Zwierzątek
Karola Borsuka - 17.15 Niedziela z… Iloną
Łepkowską 18.15 Niedziela z… Iloną Łepkowską - Przez dotyk - dramat 20.00 Panorama kina polskiego - Królewicz Olch
- dramat 21.50 Scena alternatywna - 54
22.25 Trzeci punkt widzenia 23.00 Nocny
dokument - Mury - ﬁlm dok. 0.35 Imany
plays Avo Session - koncert 1.55 Holy Motors - dramat 4.00 Caracas - ﬁlm anim.

PULS
5.55
6.40
8.35
9.35
10.30
12.55
14.20

15.55

17.50
20.00

22.15

0.25
1.20
2.00
2.55

Skorpion - serial
Co ludzie powiedzą? - serial
Najśmieszniejsi, Polska 2018
Przygody Merlina - serial
Powrót do przyszłości III - ﬁlm
przygodowy, USA 1990
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Diabeł z trzema złotymi włosami - ﬁlm familijny
Najpiękniejsze baśnie:
Kamienne serce - ﬁlm familijny,
Niemcy 2014, reż. Marc - Andreas
Bochert, wyk. Laura Garde, Marie
Gruber, Rafael Gareisen, Thomas
Thieme, Tilo Prückner
Kłamca, kłamca - komedia, USA
1997, reż. Tom Shadyac, wyk.
Cary Elwes, Jennifer Tilly, Jim Carrey, Maura Tierney
Mad Money - komedia kryminalna, USA 2008
Umysł przestępcy - dramat
kryminalny, USA, Wielka Brytania 2016, reż. Ariel Vromen, wyk.
Gary Oldman, Kevin Costner,
Ryan Reynolds, Tommy Lee Jones
Krocząc wśród cieni - dramat
kryminalny, USA 2014, reż. Scott
Frank, wyk. Adam Thompson,
Boyd Holbrook, Dan Stevens,
David Harbour, Liam Neeson
Uwikłana - serial
Biesiada na cztery pory roku
Taki jest świat
Biesiada na cztery pory roku

TV6

TVN 7

TTV

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

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

TVP HISTORIA

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

Poniedziałek, 26.03.2018
5.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.25 Szpital - program obyczajowy
7.20 Sąd rodzinny - program sądowy
8.20 Przepis na życie - serial
9.15 Agentka o stu twarzach - serial
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 IV - serial
16.55 Przepis na życie - serial
17.55 Agentka o stu twarzach - serial
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Księżniczka na lodzie - komedia, USA, Kanada 2005, reż. Tim
Fywell, wyk. Michelle Trachtenberg, Kim Cattrall, Joan Cusack,
Hayden Panettiere, Trevor Blumas
22.10 Hedy Lamarr: Genialna
i piękna - ﬁlm dok. 2017, reż. Alexandra Dean, wyk. Hedy Lamarr,
Diane Kruger, Peter Bogdanovich
0.00 Wyspa tajemnic - ﬁlm sensacyjny, USA 2009, reż. Martin
Scorsese, wyk. Leonardo DiCaprio, Mark Ruﬀalo, Ben Kingsley,
Max Von Sydow, Michelle Williams, Emily Mortimer, Patricia
Clarkson
2.50 Moc Magii
5.00 Druga strona medalu - talk show

wa żne telefony
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Benny
Hill 8.10 Galileo 9.15 Kacper i przyjaciele
10.05 High School Musical 2 - ﬁlm familijny 12.40 Święci i żołnierze: Credo spadochroniarza - dramat wojenny 14.35 Policjantki i Policjanci 17.40 Bracia surferzy
- dramat 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.00 Bestie
z morza - horror 1.00 Krytyczna decyzja
1.30 Krytyczna decyzja

kie Chiny (4) Kraina Pandy serial
11.35 Rosja. Podróże z Jonathanem Dimbleby”m - Skarby narodowe (4) - cykl
dok. 12.50 Wild Iberia - Dzika Iberia, cz.
4 Zima - cykl dok. 13.50 Szerokie tory - reportaż 14.25 Ty co w Ostrej świecisz Bramie - dramat 15.55 Wielka Gra,
(71) - teleturniej 16.50 Paraﬁa z sercem
(165) 17.10 Ex Libris 17.35 Ile jest życia
(12) - Rola główna - serial 18.35 Konwój. Bitwa o Atlantyk (1) - serial 19.50
Ranczo Wilkowyje - komedia 21.35 Wielki test - Wielki Test o Sienkiewiczu 23.25
Tutanchamon (5) - serial 0.20 Tutanchamon (6) - serial 1.20 Historia Kowalskich
- ﬁlm dok. 2.25 Polska i świat z historią
w tle - Dom Europejskiej Historii 2.50
Kazimierz Mikulski - na granicy snu i groteski 3.50 Zakończenie dnia

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
14.50 Kobra - oddział specjalny - serial
15.55 Gliniarz i prokurator - serial
16.55 Na wariackich papierach
- serial
18.00 Lombard: życie pod zastaw
- serial
20.00 Wasabi: Hubert zawodowiec
- komedia kryminalna, Francja,
Japonia 2001, reż. Gérard Krawczyk, wyk. Jean Reno, Ryoko
Hirosue, Michel Muller
21.55 Ryzykanci - ﬁlm akcji, USA
1997, reż. Hark Tsui, wyk. Dennis Rodman, Jay Benedict, Jean
- Claude Van Damme, Mickey
Rourke, Paul Freeman
23.50 Resident Evil: Zagłada - ﬁlm
akcji, USA 2007, reż. Russell Mulcahy, wyk. Ali Larter, Milla Jovovich, Oded Fehr
1.45 Taki jest świat
2.50 Na jedwabnym szlaku
4.40 Z archiwum policji
5.05 Królowa Serc - telenowela
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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

TV6

13.35 Kartoteka 14.35 Damy i wieśniaczki. Ukraina 15.45 Express 16.05 Uwaga!
16.25 Cała prawda o jedzeniu 17.00 DeFacto Extra 17.35 Wezwij Dominika - reality show 17.45 Express 18.05 Fachowcy 18.45 Damy i wieśniaczki. Za granicą
19.45 Express 20.10 Uwaga! po Uwadze
21.10 Kossakowski. Wtajemniczenie 21.45
Express 22.00 Gogglebox. Przed Telewizorem 23.00 Defacto 23.30 DeFacto

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Buﬀy
- postrach wampirów 8.00 Nieśmiertelny
9.00 Policjantki i Policjanci 10.00 Galileo
11.00 Dom nie do poznania 12.00 Miodowe lata 13.40 Niesamowite rekordy 14.15
Strażnik Teksasu 15.15 Czarodziejki 16.15
Medicopter 117 17.15 Buﬀy - postrach
wampirów 18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
23.00 Niebezpieczna strefa - ﬁlm akcji

TVP KULTURA

TVP HISTORIA

11.00 Lalka - serial 12.30 Studio Kultu10.20 Opowieść o Indiach - Niepodległość - serial dok. 11.20 Niecała nieprawra - Rozmowy 12.45 Skarb trzech łotrów
da czyli PRL w DTV (30) - magazyn 11.50
- ﬁlm TVP 14.05 Chłopiec na galopująLekcja martwego języka - dramat 13.40
cym koniu - ﬁlm obyczajowy 15.35 DiaSensacje XX wieku 14.40 Encyklopedia II
beł - ﬁlm TVP 16.05 Niedziela z… Iloną
wojny światowej - Cena zwycięstwa, cz.
Łepkowską 17.00 Ucieczka z kina „Wol1 - cykl dok. 15.10 Spór o historię - Władcy polscy. August III - debata 15.50 Wild
ność” - ﬁlm obyczajowy 18.40 Ikony
Iberia - Dzika Iberia, cz. 4 Zima - cykl dok.
muzyki - John Lennon - cykl dok. 19.40
Ex Libris (336) - magazyn 17.20
źródło:
w.kolejedolnoslaskie.pl
Informacje kulturalne 20.00 Graﬁ
ciarze w w16.55
Flesz historii (383) 17.40 Kanclerz (5)
Pixadores - ﬁlm dok. 21.40 Młoda Polska
- serial 18.50 Sensacje XX wieku 19.50
- Dzień babci 22.15 Mini wykłady o maByło, nie minęło 20.30 Ściśle tajne. Tajemnice zbrodni wojennych (1) - serial dok.
xi sprawach - Leszek Kołakowski „O wyUkraina 21.25 Pogranicze w ogniu (11)
baczeniu” 22.40 Którędy po sztukę - Mo- serial 22.35 W mniejszości siła - ﬁlm dok.
nica Bonvicini 22.45 Videofan - Portrety.
23.50 Błękitna Armia 1917 - 1919 - dokuKrzysztof Wodiczko 23.10 Dziennik ﬁloment 1.05 Wojciech Cejrowski - boso 1.40
zofa 23.20 I Used to Be Darker - dramat
Kanclerz (5) - serial

kierunek i godzina odjazdu

przystanki

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

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

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

23.03.2018

//////////

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

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
tel.

606 456 454

LARYNGOLOG

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. 607 636 024

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Leczenie wad zgryzu

Adrian Lenkcis

Lidia Korczyk
Trzebnica

ul. Obrońców Pokoju 31 A
przyjmuje we wtorki
od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

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

GINEKOLOG

gabinet ginekologiczny

J. Rakowska-Stefanidis

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

Jolanta Wojciechowska
TRZEBNICA

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

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

p r ak t y ka
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.

•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

Masaż Leczniczy

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.

ORTODONTA
lek. stom.
specjalista II z ortodoncji

Trzebnica ul. Kościuszki 10

INTERNISTA
DIABETOLOG

w REH4U

dr n. med.

Trzebnica

www.viltismedica.pl

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

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

Onkolog

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc
ul. Wrocławska 8D

Rejestracja telefoniczna:

specjalista pediatrii i alergologii

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

Viltis Medica

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

Trzebnica

pon. i czw. 16.00-18.00

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

Anna Puchała

godziny przyjęć:

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

INTERNISTA
KARDIOLOG

HIRUDOTERAPIA
Gabinet terapii Naturalnych

pediatra, specjalista neonatolog
ul. Wrocławska 8c/13

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

Rehabilitacja
Niemowląt i Dzieci
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 m v i t . p l

DIAGNOZA

Monachijska
Funkcjonalna
Diagnostyka
Rozwojowa

0 – 6 r. ż.
504 234 127
607 398 582

Medycyna chińska pomaga na ponad
200 różnych dolegliwości zdrowotnych
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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

UROLOG
lek. Waldemar BONCZAR

PSYCHIATRA

Lekarz weterynarii

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

gabinet weterynaryjny iatros

rejestracja tel. 503 195 870

Specjalista Urolog FEBU
– Choroby nerek, moczowodów,
pęcherza, prostaty, jąder
– Zaburzenia potencji
– Niepłodność
– Nietrzymanie moczu u kobiet
i mężczyzn
– Przewlekłe infekcje układu
moczowego
– Kwalifikacje i przygotowanie do
zabiegów urologicznych.
– USG nerek, pęcherza, prostaty,
jąder i prącia
– TRUS przezodbytnicze USG
prostaty
Środa (druga i czwarta miesiąca)
godz. 15.00-17.00
Czwartek (pierwszy i trzeci miesiąca)
godz. 9.00-12.00

tel.

TRZEBNICA

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

kosmetolog, podolog

Trzebnica ul. Wiosenna 26
wizyty lekarskie na NFZ, rej. tel. 71 387 06 03

prywatne konsultacje dermatologiczne
tel. 669 070 396
• dermatoskopia – 20 x ocena zmian
barwnikowych
• światłolecznictwo – system TL-01 UVB –
320 nm (AZS, łuszczyca)
• elektrokoagulacja i krioterapia zmian włókniaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych
(termoliza)
• peelingi medyczne twarzy
• pedicure leczniczy
• pielęgnacja stopy cukrzycowej
• usuwanie odcisków, modzeli
• leczenie wrastających paznokci i profilaktyka

tel. 665 38 38 58

LOGO-SPEKTRUM

PRZYCHODNIA

AKUPUNKTURA
mgr Łukasz

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
•
•
•
•
•

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 18:00
tel. 606 454 887

kobiety w ciąży
dzieci, (w pediatrii)
osoby dorosłe
sportowcy
plastrowanie logopedyczne

tel. 504 234 127
Agnieszka
Franieczek-Madalińska

Poradnia neurologiczna
dla dzieci
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba
Rehabilitacja dzieci
Fizjoterapeuci
z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF

Trzebnica
ul. Daszyńskiego 67/11

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA
w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

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

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

Łagoda

Trzebnica

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

Trzebnica

tel. 605

tel. 608 485 186

Dzimira

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

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

specj. dermatolog-wenerolog

mgr Renata Wójcicka

312 09 85
601 76 29 57

rejestracja telefoniczna

Irena Dudek-Zaborowska

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

DERMATOLOG

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trzebnica ul. 1 Maja 3

ul. Kościuszki 10

rejestracja tel. 504 167 632
lub na www.znanylekarz.pl

Psycholog
Psychoterapeuta

601 061 222

dr n. wet. Stanisław

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ

TRZEBNICA ul. Daszyńskiego 67/IV

41

23.03.2018

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki
pon. – czw. 08:30 – 17:00
pt. 08:30 – 16:00

606 882

tel. 511 056 459, 794 587 104

logospektrum.trzebnica@gmail.com

umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

PSYCHOLOG
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

Nasz Świat

dyżur nocny

APTEKI

przez cały rok 2018
pełni apteka: Panaceum ul. Daszyńskiego 65 Trzebnica

ul. Daszyńskiego 33/1

Trzebnica
tel.

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
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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 10 kwietnia 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 (5) własnościowe, 91mkw,
bezczynszowe, 3-pokojowe, w tym pomieszczenie gospodarcze ze spiżarnią, 2 piwnice, 2
ogródki, Domanowice koło Trzebnicy, tel. 504
556 312.
Mieszkanie (5)w Trzebnicy, 54mkw, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i duża piwnica, przynależy ogródek, tel. 793 971 001.
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.

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.
połowa domu(5) parter, w okolicach
Obornik Śląskich i Trzebnicy, 5 km do zjazdu na
nową S5, w budynku wybudowanym przed
1939 r. Miejscowość Przecławice, położona w
malowniczych Kocich Górach, powierzchnia
użytkowa 130 mkw, założona KW lokalowa,
ogródek przydomowy, kuchnia i 4 pokoje, 2 łazienki (pomieszczenia wysokie i przestrzenne).
Odrębne centralne ogrzewanie, wymienione
okna, możliwość rozdzielenia na 2 odrębne
mieszkania, 172 tyś., tel. 609 084 453.
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 mkw, 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
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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(14) w centrum wsi Kuźniczysko o pow.140mkw z poddaszem do zaadoptowania,
budynek gospodarczy o pow. 40mkw, wszystko
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(6) tanio, budowlana 15 arów z mediami w Wiszni Małej, ul. Szkolna, lub zamienię
na mieszkanie w Trzebnicy do II piętra z dopłatą, cena do uzgodnienia, tel. 785 410 362
Działka(6) o pow. 14 000 mkw, objętą MPZP
- częściowo zabudowa jednorodzinna (min.
działki do wydzielenia to 2 500mkw) oraz usługi, miejsce ok. 10 km od obu obwodnic S5, S8,
ok. 200m nowe domy. Cena 199 tys. zł. Proszę o
e-mail: asz123@op.pl.

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.

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 budowlane (5) – Do zakupu
pozostała działka 14ar w miejscowości Skarszyn, dla której obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Położone jest w dogodnej lokalizacji znajdującej
się w centrum miejscowości. Znajduje się w
sąsiedztwie drogi powiatowej, w której są
poprowadzone media. Działka znajdują się
3 km od węzła komunikacyjnego S8 Łozina,
15 minut od Wrocławskiego Lotniska. Cena
75 zł/mkw 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(2) Usługowa, o powierzchni 86 ar
04 mkw. Położona blisko drogi ekspresowej
S5. Posiada warunki zabudowy oraz wszelkie
niezbędne decyzje potrzebne do zakupu. tel.
724 820 669.
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(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.

Mam do wynajęcia
Ziemia(6) 3,5 h w całym kawałku w miejscowości URAZ koło Obornik Śląskich, wcześniej
była sadzona kukurydza, tel. 601 622 703.
Działka(6) w Kobylicach 11 arów, tel. 601 622 703.
Mieszkanie (6) dwupokojowe o powierzchni 38mkw, w Trzebnicy, tel. 667 225 514.
Mieszkanie (5) na parterze, Trzebnica, ul. Leśna, dwa nieduże pokoje + salon z aneksem +
łazienka +garderoba, wolne około 1 kwietnia,
tel. 605 396 277.
lokal(5) 47 m kw. (parter, okna od ulicy) z
wykorzystaniem na biuro, kancelarie itp., w
centrum Trzebnicy, w dawnym budynku sądu,
tuż przy Urzędzie Miasta, tel. 606 644 111.
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.

Pomieszczenie (4) o powierzchni 200mkw,
ul. Moniuszki 3, tel. 71 312 16 31.
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) 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.
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
Kawalerka(6) od zaraz, w Trzebnicy, tel.
699 146 703.
Mieszkanie (5)w okolicy Trzebnicy, do 7 km,
nie umeblowane, tel. 570 313 265.

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.

dam pracę
POMOC DO KUCHNI (6) "Restauracja pod
Lwem" zatrudni osobę do pomocy w kuchni.
Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę,
zapraszam osobiście lub tel. 607 817 909.
Doradca klienta(5) Oddział Partnerski
PZU S.A. w Trzebnicy poszukuje osób na stanowisko Doradca klienta, praca w godzinach
od 8 do 16, różne formy zatrudnienia; wymagania: niekaralność, wykształcenie minimum
średnie. CV wraz z klauzurą dotyczącą przetwarzania danych, prosimy przesłać na maila:
bszumilas@pzu.pl.
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 NIEMCZECH. 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 (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.

cia dla młodzieży i dorosłych z dojazdem do
ucznia – 50 zł/godzina, tel. 697 722 995.
Język angielski(16) tel. 607 475 211.
Gra na skrzypcach(16) Muzyk – 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.

MOTO / BUDOWLANE / AGD
Sprzedam
motocykl(6) Suzuki, DR 125 cm3, rok produkcji 1997, oryginalny przebieg 17 tys. km.,
nowy akumulator, świece, olej. Cena 3800 zł, tel.
607 532 512.

Peugeot(6) 607, 2.7 diesel, 2005r, Nowy przegląd i OC. Bogate wyposażenie, cena.9.700 zł,
do negocjacji. Trzebnica, tel. 786 230 164.

KOREPETYCJE
hiszpański (21)lekcje dla dzieci, młodzieży i
dorosłych, 40 zł/godzina, tel. 605 633 256.
Język hiszpański (19) korepetycje/zaję-

43

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

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.

Seat(6) Altea, rok 2004, zadbany srebrny lakier
oraz w 100% oryginalny, klimatronik, STAN BARDZO DOBRY, cena 14.200 zł, tel. 781 862 461.

Hyundai (6) Santa Fe 2,0 CRDI 2005r, kolor
czarny, pojemność 1 991 cm, przebieg 197 000
km, diesel, cena 14 500 zł, tel.693 280 780.
Ford(6) Connect Tourneo 1,6 TDCI 2014r.
Long, kolor granatowy, pojemność 1 600 cm,
przebieg 55 200 km, świeżo sprowadzony z
Niemiec, cena 52 000 zł, tel. 693 280 780.
Passat(5) B6 2008r.silnik 1.9 TDI. Skrzynia manualna. Pełen serwis dwa kluczyki, dwa komplety kół (lato zima).W aucie nie palone, nowy
rozrząd, wszystko udokumentowane, cena
17800 zł, Trzebnica, tel. 786 230 164.

Citroen (5) C5, rok 2002,poj. 2l,/B, zakupiony
w 2014r od pierwszego właściciela w Polsce.
sprowadzony z Norwegii w 2007r. Od samego
początku w aucie nie było palone, nie służyło
za taksówkę, czy woziło tonę gruzu, cena 6500
zł, do negocjacji, tel. 606 188 284.
KIA(5) SOUL, rok produkcji 2010, pierwsza rejestracja 2011, kolor czarny, bezwypadkowa,
oryginalny lakier, jeden właściciel (kierowca),
dodatkowy komplet opon na aluminiowych
felgach, blokada skrzyni biegów, od nowości
pokrowce na fotelach, dwa oryginalne kluczyki, zadbane wnętrze, cena 25900 zł., do negocjacji, tel.575 808 308.

SZUKAM PRACY
Kierowca(6) kat C z wieloletnim stażem, szuka pracy, tel. 601 764 531.
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(5) 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 (5) domów, mycie okien, tel. 510
773 825.
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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. tel. 534 666 552.

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

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.

Akumulator(21) Baner-12v-66 Ah 540 A,
stan dobry, tel. 601 622 703.

Opony(21) 4 sztuki, ZIMOWE, DĘBICA, FRIGO
145/70 R13, używane, cena 55 zł /sztukę tel.
502 433 986.

Kierownica(22) do Fiata Stilo z 2005 r. Posiada poduszkę. Do odbioru i zobaczenia w
Trzebnicy. Cena 50 zł, tel. 691 141 985.
Felgi (21)stalowe 14 komplet do Nissan Almera
N15, dodatkowo komplet śrub, cena 200 zł, tel.
505 526 895.

OPONY(20) ZIMOWE z felgami stalowymi 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.
Rozsiewacz(6) do nawozów, KOS, w bar-

dzo dobrym stanie, Ujeździec Wielki , tel. 668
302 127.
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.
Traktor(2) URSUS C330, tel. 572 564 415.
Rozsiewacz(2) nawozów VICON B75 bez zasobnika, sprawny, z instrukcją obsługi,
cena: 300 zł, tel. 603 629 727.
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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.

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.

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

Technolog Wydziału
Tapicersko-Montażowego

na bardzo dobrych
warunkach

ZAPEWNIAMY
TRANSPORT

Świątniki
ul. Trzebnicka 15
tel. 71 387 05 46

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
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.
Kafle (4) Laufen. Wym. 10 x10, są na podklejce
3 x 3 Kolory: białe matowe (32mkw) i zielona
mięta (3mkw). Cena: 800 zł, tel. 601 157 829.

Rozsiewacz(2) nawozów VICON B75 kompletny, sprawny, z instrukcją obsługi,
cena: 700 zł, tel. 603 629 727.

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

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

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.
Żerdzie (6) Kuźniczysko, tel. 664 770 549.
Trajzega(6) działającą, pas transmisyjny,
silnik 5,5 kW, cena do uzgodnienia, tel. 697
607 049.
Waga(6) dziesiętna, boczny przesuw, cena do
uzgodnienia, tel. 697 607 049.
Płytki (6) ścienne ELIDA kolor kremowy, wym.
22,3 x 44,8, dwie paczki, nowe, nieotwierane, 3
mkw, cena 25 zł/mkw, tel. 781 946 120.
Pergole (6) 6 sztuk pergoli + 1 mała, ze słupkami. Pergole są zaimpregnowane, gotowe do
użycia, stały przez pół roku na ogrodzie, stan
idealny. Cena 600 złotych, cena do negocjacji,
tel. 668 468 162.
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Cel stanowiska :
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.

• Nadzór i stałe doskonalenie technologii produkcji w obrębie wydziału
Tapicersko-Montażowego

Dostępne Narzędzia :

• Zintegrowany system informatyczny klasy ERP
• Inventor ,
• Vault Professional

Wymagania:

Drzwi (21) dębowe, zewnętrzne, bez futryny,
tel. 603 465 219.
Lodówka(20) BOSH, z osobnym zamrażalnikiem, cena 290 zł, tel. 505 838 073.
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(5) 7 sztuk, 18mkw,
wysokość 120 cm, 6 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, cena do negocjacji, Trzebnica, tel. 691 141
985.

•
•
•
•
•
•

Wykształcenie techniczne
Umiejętność tworzenia dokumentacji w środowisku Auto-Cad
Doświadczenie zbliżone do profilu stanowiska
Prawo jazdy kat. B  
Dyspozycyjność  
Dokładność

•
•
•
•

Pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie
Motywujący system premiowania
Stabilne zatrudnienie, możliwość długotrwałej współpracy
Możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego

Prosimy o przesyłanie aplikacji
na adres: bok@panda.trzebnica.pl
Chodzik (18) 4-kołowy z balkonikiem dla seniora,Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.

RTV / MEBLE / RÓŻNE
Telefon (6) zwykły, dotykowy, Myphone Pocket, mało używany, cena 160 zł, tel. 693 790 106.

Krajzega(1) kompletna, działająca, silnik
około 5 kw, na siłę, stół metalowy, cena 1000 zł,
odbiór osobisty, tel. 608 082 456, 664 024 722.

ROWERY / WÓZKI
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.

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.
Piec(22) gazowy, dwufunkcyjny, marki
ULRICH, po demontażu, sprawny po przeglądzie. Cena do uzgodnienia, tel. 602 556 460.

Głośnik (2) basowy, z wewnętrznym
wzmacniaczem, cena 45 zł, tel. 505 838 073.
komputer PC(3) pamięć 4,00 GB, Windows
7 Home Premium, monitor LG 19'', klawiatura,
stacja dysków cena 300 zł, tel.604 710 64
Stół(6) 100 x 60 x 73, kuchenny, drewniany z 3
taboretami, kolor zbliżony do olchy, stan dobry,
cena 140 zł, tel. 781 946 120.
Biurko(6) 50 x 60 pod laptopa, komputer, kolor
mahoń, tan dobry, cena 50 zł, tel. 781 946 120.
Tapczan (6) dziecięcy „KUBUŚ”, niebieski, 175
x 80, narożny ( prawy), stan bardzo dobry, cena
150 zł, tel. 781 946 120.
Fotele (5) 2 sztuki, cena 450 zł ,tel. 604 489 719.

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.

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.

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

Meble (6) holenderskie -szafka rtv, wys.78/98
cm. szer.98 cm.,wy, głębokość 50cm, cena 250zł
tel.604 710 648.

Sprzedam
rower(5) dziecięcy, B-Twin, stan bardzo dobry, cena 250 zł., tel. 795 256 489.

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

Telefon (6) komórkowy , nowy , nieużywany,
MYPHONE , tel. 603 124 111.
Telefon (6) stacjonarny, sprawny, dwusłuchawkowy, bezprzewodowy, kolorowy wyświetlacz, SINUS 502, tel. 603 124 111.
Smartfon (6) Iphone 32GB , 600 zł, do negocjacji, tel. 502 033 587.

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 do negocjacji., tel. 790 558 209.

Kredens(6) meble holenderskie -kredens z
witryną i barkiem wys.207 cm. szer.153 cm.,wy,
głębokość 57cm cena 700zł, tel.604 710 648.
Szafka(5) nocna , cena 70 zł, tel.667 888 993.
meble młodzieżowe (4) Black Red White, seria INDIANA: biurko, półka wisząca, szafka, stan dobry, cena 550 zł, tel 609 959 711.

Torba(6) Ben10, cena 20 zł, tel. 693 790 106.

Akwarium (6) 80 l Atman 620 - 300 zł i akwarium 60 litrów do negocjacji 100 zł z oprzyrządowaniem ( filtry grzałki pompki). Tel. 604 710 648.

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

Trymer(1)marki BRAUN BT 5070, tel. 534 666 552.

Operator Maszyn
Pracownik Produkcyjny

Oferujemy

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

Pracuj z nami

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.

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.
Wózek (2) spacerowy, firmy Rapid, posiada parasolkę, osłonę na nóżki osłonę przeciw deszczową, osłona na komary i owady,
wkładka, tel. 535 091 637.

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.
.

Komoda(4) holenderska, dębowa, tel. 603
465 219.
Szafka(5) pod RTV, cena 300 zł, tel. 604 489 719.

Stół(6) 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.
Bajki (6) dla dzieci, cena 5zł / szt. tel. 693 790 106.

Antena(5) satelitarna, firmy LTC Digital, 90cm,
nowa, zakupiona 17.02.2018r, posiadam paragon zakupu. Odbiór w Trzebnicy. Cena 60zł, tel.
663 170 186.
Telefon (4) stacjonarny, dwie sztuki w tym
jeden bezprzewodowy, cena do uzgodnienia,
tel. 731 181 454.
Radioodbiornik (3) lampowy, cena 120 zł,
tel. 502 677 578.

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

AKCESORIA DLA DZIECI
Sprzedam
Wypoczynek (4) zestaw wypoczynkowy,
sofa, 3+2+1, fotel do renowacji , cena 200 zł, tel.
781 154 238.

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

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

Rowerek (6) dziecięcy, stan bardzo dobry,
cena 35 zł, tel. 798 484 366.

Stajnia(6) własnoręcznie robiona, cena 30zł i
konie: 10-15 zł, sztuka, tel. 693 790 106.
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.
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.

Konik (6) brązowy, na biegunach, stan dobry,
Trzebnica, tel. 885 558 017.

Maskota(6) grająca, Fisher Price, cena 25 zł,
tel. 603 873 294.

Jeździk (6) z przyczepką, BIG BODDY, używany przez jedno dziecko, cena 100 zł, tel.
603 873 294.
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Leżaczek (6) firmy Chicco, cena 90 zł, tel. 603
873 294.

23.03.2018

UBRANIA
Sprzedam
Ubrania(6) dla dziewczynki, w wieku 6-8 lat,
(rajtuzki, sukienki, bluzeczki, kurtki, spodnie),
cena od 1 zł, Trzebnica, tel. 666 477 203.
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Kupię / ODDAM / przyjmę
Kupię Motocykl(6) Simson, WSK, SHL,
Motorynka, Romet itp, oraz Syrenę, Trabanta,
tel. 600 340 996.
Oddam biurko(6) brązowe w dobrym stanie, Trzebnica, tel. 724 423 151
Oddam kanapa(6) dwuosobowa , miodowa , Trzebnica, tel. 724 423 151.
Kupię szyld(4) poniemiecki, reklamowy
(najlepiej emaliowany), tel. 503 032 094.

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.

ZNALEZIONO Kota

(5)

znaleziono kota w okolicy Rynku. Właściciela proszę o kontakt, tel. 693 338 390.

Przyjmę telefon(19) przyjmę nieodpłatnie telefon i sokowirówkę, tel. 730 777 907.

SCHODY

Gabinet

DREWNIANE

Galeria Urody

100 %

kosmetyczny

DĄB JESION
BUK SOSNA

Edyta Garlińska
ul. W. Bochenka 11 d

www.schodex.net

ODDŁUŻANIE
Łukasz Pęczkowski
tel. 577 808 806

Trzebnica
ul. Świętej Jadwigi 9
www.antywindykator.net

MECHANIKA
samochodowa

kierownik
BUDOWY

TŁUMACZ
PRZYSIĘGŁY

mgr inż. Tomasz Grzebień

Trzebnica
ul. Jędrzejowska 25A
pon. - pt. 8:00 - 17:00
sob. 9:00 - 14:00

tel. 796 060 595

języka
niemieckiego

Nadzory budowlane / Ekspertyzy konstrukcji / Inwestorstwo
zastępcze / Doradztwo inwestycyjne / Przeglądy budowlane /
Odbiory mieszkań / Współpraca
z projektantami i wykonawcami

Trzebnica
ul. Armii Krajowej 14/1
tel. 71 387 27 17
kom. 720 577 941

tel. 571 384 365

e-mail: mgrlech63@gmail.com

tomasz.grzebien@gmail.com

TAXI 1
TRZEBNICA
telefon

601 270 514

Maciej Nowak

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

883 38 03 96

rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE

Uruchomienie
oraz regulacja bezpłatnie

tel. 533 533 288

USŁUGI
REMONTOWE
Tomasz Pietrykowski
• płytki
• malowanie
• gładzenie
• tynkowanie
• zabudowy gk
• wykończenia wnętrz
• wykończenia poddaszy
• docieplenia dachów
tel. 725 340 467
Firma

TOMIK oferuje

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel.

693 431 523

TELEFONY
KOMÓRKOWE
SKUP / SPRZEDAŻ

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

profesjonalny serwis

oskargsm.pl
Trzebnica ul. W. Witosa 18
tel. 71 387 48 45 kom. 511 511 011

- masz problem z telefonem ??

skontaktuj się z nami, naprawimy go !!

Największy wybór akcesoriów GSM w Trzebnicy
ZABEZPIECZ SWÓJ TELEFON Zapraszmy!!!

Kostka / Orzech / Ekogroszek
Miał / Pellet Luzem lub w workach
trzebnica ul. Chrobrego 26
nowa lokalizacja – dawny araj

WUKO Krzysztof Buczek

firmy Viessmann Aquahome

kart sim

Firma świadczy usługi:

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

uzdatniania wody

Rejestracja

p.h.u. "jaros" Węgiel z Polskiej Grupy Górniczej

704 748

wysokiej jakości stacji

Firma

Sprzedaż Węgla

Agnieszka Prokopowicz

Montaż - sprzedaż

241 276

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

NIERUCHOMOŚCI

ul. Krzywoustego 105, Wrocław

tel. 725

602 728 266

e-mail: firmablyskmn@wp.pl

WYCENA

tel. 721

Trzebnica

cena od 4,5 tys. zł.
tel.
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tel. 609

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI
obsługujemy gminy:
Trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała,
Czernica, Oborniki Śląskie, Zawonia, Kąty Wrocławskie, Długołęka

tel. 601 537 024

Nowy skład opału

Naprawa

Księginice ul. Trzebnicka – teren SKRu

Laptopów

Naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie IT.
Bezpłatna diagnoza
tel: 504 016 924
Dojazd Gratis
mail: uslugilb@gmail.com

ANGIELSKI
TRZEBNICA
50 zł za 60 minut
• nauka dzieci, młodzieży
i osób dorosłych
• pomoc w odrabianiu
lekcji i prac domowych
• 14-letnie doświadczenie

tel. 724

663 557

Piotr Jankowski

węgiel tylko z polskich kopalni

Węgiel • kostkA • orzech • ekogroszek • miał
Kruszywa • kamień ozdobny • kostka granitowa
tel. 690 294 901 / 570 810 000 / www.wbtech.com.pl

SZ A M BA
6 0 5 3 31 90 3

Paweł Madaliński / Skarszyn 48 / Trzebnica

wysoka jakość
indywidualne podejście
pomiar i wycena gratis

tel: 785

339 006

droga do bezpiecznej gotówki

LOMBARD 66
Tanio

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

Bezpiecznie

Z biorniki na deszczówkę
biologiczne oczyszczalnie ścieków
przył ącza wodno - kanalizacyjne
tel.

meble kuchenne
meble na wymiar

605 432 606

Szybko

Szczytkowice 91
tel. 785

wnękowe

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

atrakcyjne cenY!

Szafy

USŁUGI
REMONTOWO
BUDOWLANE

wywóz nieczystości
płynnych

Komputerów PC,
Tabletów, GPS itp.

514 915 / 697 011 953

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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