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VIII Cross Trzebnicki

R E K L A M A

str. 24-25

SkarSzyn 
z nową świetlicą

Burmistrz Marek Długozima podpi-
sał umowę na wykonanie świetlicy 
wiejskiej w Skarszynie. Będzie ona 

liczyć ponad 200 m kw. i kosztować 
blisko milion zł. 

str. 6

Down the RoaD 
Zespół w tRasie

Trzebniczanka Aleksandra Mandry-
ga wzięła udział w programie stacji 

TTV, który swoją premierę będzie 
miał już 23 lutego.

str. 10

poDsumowanie 
2019 Roku

Zapraszamy do zapoznania się z pod-
sumowaniem 2019 roku w Gminie 

Trzebnica.

str. 12-19

Ponad pół tysiąca biegaczy w słoneczną sobotę 15 lutego postanowiło sprawdzić swoją wytrzymałość 
rozpoczynając sezon biegowy w Trzebnicy. Do pokonania były trzy pętle o łącznej sumie 10 kilome-
trów, w tym ponad 200 metrów podbiegów. Uzdrowiskowe tereny Trzebnicy i Lasu Bukowego, już po 
raz ósmy stały się areną zmagań podczas biegu o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica. 
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działania w sprawie budowy sali koncertowej 
pr z y Gminne j  Szkole muz yc zne j  w Tr zebnic y

Szanowni Państwo,

 Wystosowałem kolejne pismo 
ws. nieodpłatnego przekazania 
przez Powiat Trzebnicki części 
działki pod budowę nowej sali do 
ćwiczeń i prób dla uczniów Gmin-
nej Szkoły Muzycznej w Trzebnicy 
wraz z profesjonalną salą koncer-
tową dla mieszkańców Gminy 
i Powiatu Trzebnickiego. Tym ra-
zem skierowałem je bezpośrednio 
do Rady Powiatu Trzebnickiego, 
której przewodniczącym jest rad-
ny Robert Adach wybrany głosami 
mieszkańców Gminy Trzebnica. 
Także mój klub radnych powia-
towych „Skuteczni dla Rozwoju” 
w osobach: Daniela Buczaka, Je-
rzego Treli, Sławomira Błażew-
skiego, Piotra Kaczałki i Mariusza 
Szkaradzińskiego, złożył w Staro-
stwie Powiatowym stosowny pro-
jekt uchwały w tej sprawie. 
 Mam nadzieję, że podczas gło-
sowania nad uchwałą ws. prze-
kazania działki pod wspomnianą 
budowę, radny z terenu Gminy 
Trzebnica Robert Adach również 
zagłosuje za przekazaniem tej 
działki, by gmina mogła zrealizo-
wać kolejny projekt służący miesz-
kańcom. Tak naprawdę właśnie 

tego jednego głosu nam brakuje 
– moi radni wraz z radnymi PiS 
popierają ten pomysł (co daje 10 
głosów „za” – a potrzebnych jest 11 
głosów „za”) więc liczę na to, że 
chociaż tym razem radny Robert 
Adach (1 brakujący głos „za”) bę-
dzie w stanie unieść się ponad 
podziały polityczne i również za-
głosuje za tą inwestycją – zgodnie 
z tym, jak oczekiwałoby się od rad-
nego wybranego z terenu Gminy 
Trzebnica.
 Co ważne – do naszej szkoły 
muzycznej chodzą dzieci z całego 
Powiatu Trzebnickiego, a nie tyl-
ko z Gminy Trzebnica, tak więc 
sala zbudowana będzie z myślą 
o wszystkich mieszkańcach po-
wiatu, a szczególnie z myślą o tych 
najmłodszych. Dlatego liczę, że 
projekt złożonej przez nas uchwa-
ły poprą również pozostali radni 
powiatowi, którym leży na sercu 
dobro i rozwój dzieci oraz powiatu. 
 Uważam, że teren, który obec-
nie jest mocno zarośnięty „krza-
kami” i stoi zupełnie bezużytecz-
nie, jest doskonałym miejscem na 
realizację takiej inwestycji. Ape-
luję również do rodziców dzieci 
uczęszczających do Gminnej Szko-
ły Muzycznej im. prof. Edmunda 

Kajdasza, by wsparli mnie w dzia-
łaniach zmierzających do nieod-
płatnego przekazania terenu pod 
budowę nowej sali ćwiczeń i prób 
wraz z salą koncertową poprzez 
zebranie podpisów popierających 
ten pomysł i złożenie ich do Rady 
Powiatu Trzebnickiego.
 Przypomnę tylko, że już wcze-
śniej wystąpiłem w tej sprawie do 
Zarządu Powiatu i Starosty Małgo-
rzaty Matusiak, jednak spotkałem 
się z odmową przekazania terenu. 
Mimo wszystko apeluję o ponowne 
rozpatrzenie tej sprawy i liczę, że 
pani Starosta Małgorzata Matusiak 
– z którą dotychczasowa współpra-
ca układa się dobrze, przemyśli 
jeszcze raz swoje stanowisko w tej 
sprawie, a co za tym idzie – zmieni 
zdanie kierując się dobrem dzieci 
– co jest w tym przypadku dla niej 
szczególnie istotne z uwagi na jej 
bogate doświadczenie zawodowe 
zdobyte w sektorze edukacji dzieci 
i młodzieży.

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy trzebnica

▶ N owa s al a konce r towa p oz wo li ł aby uc z niom G minnej Sz ko ł y 
M u z yc z nej ,  ic h b l is k im oraz ws z yst k im mie s z k ańcom na 
pr ze ż y wanie w yd ar ze ń kul t uralnyc h w now y m w y miar ze. 
Do d at kowo jej  p owst anie uwo lni ł oby s al ę K ina Po lonia 3D, 
k tóra w p e ł ni  m o g ł aby być p oś wię cona se ansom f i lm ow y m .

▶ N a z dję c iu z az nac zona c zę ść d z ia ł k i ,  k tóra mia ł aby p os ł u ż yć p o d bu dowę 
nowej s al i  do ć wic ze ń i  prób dl a d z ie c i  uc z ąc yc h się w G minnej Sz ko le 
M u z yc z nej .

▶ Wniose k k lu bu radnyc h M ark a D ł u goz imy „ Sku te c z ni dl a Roz woju ” 
o w prowad ze nie do p or z ądku ob rad naj b li ż s zej  se sj i  R ady Powiat u 
proje k t u uc hwa ł y w sprawie w y raże nia zgo dy na nie o dp ł at ne pr ze k az anie 
c zę śc i  d z ia ł k i  p owiat u ,  g d z ie p owst ać mia ł aby s al a konce r towa .

▶ De c y zja o dm ow na Z ar z ądu Powiat u Tr ze b nic k ie go.

▶ Pism o burmist r z a M ark a D ł u goz imy z dnia 12 w r ze śnia 2019 ro ku do st arost y 
M a ł gor z at y M at u siak .

▶ N ie u ż y wana d z ia ł k a je st  ob e c nie z anie d bana , c ho ć m o g ł aby s ł u ż yć 
d z ie c iom z te re nu Powiat u Tr ze b nic k ie go.

▶ Pism o burmist r z a M ark a D ł u goz imy do pr zewo dnic z ące go R ady Powiat u 
Tr ze b nic k ie go Rob e r t a Ad ac ha .
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 Dzięki utworzeniu drogi eks-
presowej S-5 z „węzłem Trzebnica”, 
droga krajowa nr 15 prowadząca 
przez Milicz w stronę Trzebni-
cy stała się mocno uczęszczaną 
drogą dla mieszkańców Milicza, 
Krotoszyna i okolic, dla których 
włączenie się do „węzła Trzebnica” 
jest najszybszą i najbezpieczniejszą 
opcją dotarcia do stolicy Dolnego 
Śląska – Wrocławia. By dotrzeć 
do drogi ekspresowej S-5, tranzyt 

oraz mieszkańcy Milicza muszą 
wjeżdżać do Trzebnicy, skąd na-
stępnie kierują się w stronę „węzła 
Trzebnica”.
 – Utworzenie „małej obwod-
nicy Trzebnicy” w ramach pla-
nowanej obwodnicy Milicza po-
zwoliłoby skierować cały ruch 
bezpośrednio na drogę krajową nr 
5, która z kolei bezpośrednio pro-
wadzi do „węzła Trzebnica” z po-
minięciem centrum miasta. Pla-

nowany w opracowanej koncepcji 
fragment łączący drogę krajową 
nr 15 z drogą krajową nr 5 ma dłu-
gość zaledwie ok. 1,5 km, dlatego 
wierzę, że uda się pozytywnie roz-
patrzyć moją prośbę włączenia tej 
inwestycji do programu 100 ob-
wodnic i tym samym przyczynić 
się do wyprowadzenia tranzytu 
oraz zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców również poza cen-
trum Trzebnicy. Zadanie pozwo-
li także uruchomić nowe tereny 
inwestycyjne Gminy Trzebnica. 
Proponuję rozszerzyć zadanie na-
dając mu nazwę budowy Obwod-
nicy Milicza i Trzebnicy w ramach 
jednego, wspólnego działania. Dla 
planowanej inwestycji obowiązują 
Miejscowe Plany Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, co umożliwia 
jej sprawną realizację – powiedział 
burmistrz i dodał: – Bardzo się 
cieszę, z uruchomienia przez rząd 
programu „100 obwodnic na lata 
2020-2030”, dzięki któremu infra-
struktura drogowa wielu polskich 
miast ulegnie znacznej poprawie, 
a ich mieszkańcy wyraźnie odczu-

ją wyprowadzenie tranzytu poza 
centrum ich miejscowości. Wierzę, 
że zaproponowane przeze mnie 
rozwiązanie jest najlepszym wyj-
ściem na usprawnienie i upłynnie-
nie ruchu w naszym mieście i re-
gionie – zakończył burmistrz. 
 Zarówno budowa obwodnicy 
Milicza, jak i budowa „małej ob-
wodnicy Trzebnicy” są ze sobą 
powiązane i uzupełniają się w celu 
zapewnienia jak największego 

komfortu mieszkańcom korzy-
stającym na co dzień z drogowe-
go połączenia Milicza z Wrocła-
wiem. Budowa „małej obwodnicy 
Trzebnicy” będzie również dużym 
ułatwieniem dla mieszkańców 
naszych sołectw, którzy bez ko-
nieczności wjazdu do miasta będą 
mogli szybciej dostać się do „węzła 
Trzebnica” i drogi ekspresowej S-5.

[sh]

Mała obwodnica dla Trzebnicy
W związku z ogłoszeniem rządowego programu 
„100 obwodnic na lata 2020-2030” burmistrz 
Marek Długozima zwrócił się z prośbą do Mini-
stra Infrastruktury pana Andrzeja Adamczyka, 
by w planie budowy obwodnicy Milicza ująć 
także „Małą obwodnicę Trzebnicy” i potrakto-
wać całość jako jedno, wspólne zadanie. Mała 
obwodnica Trzebnicy powstać miałby pomiędzy 
drogą krajową nr 5 i 15, mając łącznie długość 
1,5 km. Inwestycja ta jest niezwykle ważna za-
równo dla mieszkańców Trzebnicy jak i właśnie 
Milicza – sąsiedniego miasta Trzebnicy.

 – Rodzice odpowiedzieli na 
mój apel o wystosowanie petycji 
do Rady Powiatu Trzebnickiego 
w sprawie nieodpłatnego przekaza-
nia przez Powiat Trzebnicki części 
działki pod budowę nowej sali do 
ćwiczeń i prób dla uczniów Szkoły 
Muzycznej. Rodzice, podobnie jak 
i ja, dostrzegają potrzebę rozwoju 
szkoły, która jest jedynym takim 
obiektem w Powiecie Trzebnickim, 
a bezpłatną naukę pobierają w nim 
dzieci także z gmin sąsiednich 
wchodzących w skład powiatu. 
Tym samym jak najbardziej celo-
we i uzasadnione jest przekazanie 
części niewykorzystanej działki 
powiatu (tuż obok wydziału ko-
munikacji) na rzecz jej rozbudowy 
i rozwoju, tak by korzystać z niej 
mogli wszyscy mieszkańcy powia-
tu. W ramach obywatelskiej ini-
cjatywy uchwałodawczej rodzice 
postanowili zebrać podpisy pod 
wnioskiem o rozpatrzenie projek-
tu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne przekazanie 
w formie darowizny części nieru-
chomości stanowiącej własność 
Powiatu Trzebnickiego na potrze-
by rozbudowy Szkoły Muzycznej. 
Liczę, że przedstawiciele Rady 
Powiatu, a w szczególności radny 
Robert Adach wybrany głosami 
trzebniczan, nie pozostaną obojęt-
ni na głos mieszkańców i wznosząc 

się poza osobiste animozje, wesprą 
projekt rozwoju szkoły. Jest ona 
wizytówką nie tylko Gminy Trzeb-
nica, ale również całego Powiatu 
Trzebnickiego. Dzieci pobierające 
naukę w Gminnej Szkole Muzycz-
nej reprezentują nas na zewnątrz 
podczas licznych konkursów i fe-
stiwali, potwierdzając wysoki po-
ziom nauczania oraz zdobywając 
wyróżnienia i nagrody, promu-
jąc tym samym nie tylko Gminę 
Trzebnica, ale cały Powiat Trzeb-
nicki. Dziękuję rodzicom, którzy 
zaangażowali się w tę sprawę i wie-
rzę, że głos rozsądku i dobro dzieci 
okażą się najważniejsze, a powstała 
sala będzie symbolem zgody i do-
brej współpracy na linii gmina – 
powiat. W tym miejscu w imieniu 
własnym, dzieci oraz rodziców 
zwracam się jeszcze raz z prośbą 
do pani Starosty Małgorzaty Ma-
tusiak o to, by kierując się dobrem 
dzieci zmieniła swoje zdanie w tej 
sprawie – powiedział burmistrz 
Marek Długozima.

Poniżej przedstawiamy Pań-
stwu uzasadnienie do pro-
jektu uchwały w ramach 
obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej w sprawie 
wyrażenia zgody na nieod-
płatne przekazanie w formie 
darowizny części nierucho-

mości stanowiącej własność 
Powiatu Trzebnickiego, na 
potrzeby rozbudowy Szkoły 
Muzycznej w Trzebnicy:

 – Jako rodzice dzieci uczących 
się w Gminnej Szkole Muzycz-
nej im. prof. Edmunda Kajda-
sza w Trzebnicy oraz sympatycy 
szkoły, korzystając z możliwości 
wniesienia obywatelskiej inicjaty-
wy uchwałodawczej, występujemy 
z wnioskiem o podjęcie przez Radę 
Powiatu Trzebnickiego uchwały 
w sprawie nieodpłatnego przeka-
zania w formie darowizny części 
nieruchomości stanowiącej wła-
sność Powiatu Trzebnickiego, na 
potrzeby rozbudowy Szkoły Mu-
zycznej w Trzebnicy. Niestety wa-
runki lokalowe Szkoły Muzycznej 

oraz ograniczenia związane z użyt-
kowaniem zabytkowego budynku 
nie pozwalają na zorganizowanie 
w istniejącej Szkole Muzycznej 
sali do prób oraz sali koncertowej 
na miarę potrzeb szkoły. Gmina 
Trzebnica nie dysponuje również 
wystarczającym zasobem terenu 
budowlanego w bezpośrednim są-
siedztwie Szkoły Muzycznej, aby 
móc na nim rozbudować szkołę. 
Dlatego też zwracamy się z wnio-
skiem o wydzielenie z działki 
stanowiącej własność Powiatu 
Trzebnickiego części nierucho-
mości, która nie będzie kolidować 
z planami inwestycyjnymi Powiatu 
Trzebnickiego, która przylegać bę-
dzie do budynku Szkoły Muzycz-
nej i umożliwi Gminie Trzebnica 

rozbudowę obiektu. Niewątpliwie 
istnieje możliwość wydzielenia 
takiej części z działki stanowiącej 
własność Powiatu Trzebnickiego, 
która nie będzie kolidowała z pla-
nami powiększenia parkingu na 
zapleczu Starostwa Powiatowego 
przy ul. Leśnej w Trzebnicy. Do 
tego potrzebna jest jedynie dobra 
wola i chęć pomocy dzieciom, któ-
re w przyszłości korzystać będą 
z planowanej sali do ćwiczeń i sali 
koncertowej. Liczymy na wsparcie 
radnych Rady Powiatu Trzebnic-
kiego i pomoc dla uczniów naszej 
szkoły, mieszkających we wszyst-
kich gminach Powiatu Trzebnic-
kiego.

[sh]

stanowisko rodziców ws. budowy sali koncertowej 
przy Gminnej Szkole muzycznej

Burmistrz Marek Długozima w Urzędzie Miej-
skim spotkał się z dyrektor Teresą Łuc oraz radą 
rodziców z Gminnej Szkoły Muzycznej im. prof. 
Edumnda Kajdasza w osobach: przewodniczącej 
– pani Edyty Radzio, zastępcy – pani Mirelli Po-
rucznik, skarbnika pani Anny Davies oraz pani 
Anny Wojtkowskiej. 

R E K L A M A

▶ N a z dj .  burmist r z M are k D ł u goz im a w raz z dy r.  G minnej Sz ko ł y M u z yc z nej Te re s ą Łuc oraz 
rad ą ro d z iców w osobac h: pr zewo dnic z ącej  – pani Edy t y R ad z io,  z astę p c y – pani M ire l l i 
Poruc z nik ,  sk arb nik a pani Anny Davie s oraz pani Anny Woj t kows k iej .
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▶ O nowej ś wie t l ic y w Sk ar s z y nie burmist r z roz m awia ł  ju ż 2018 ro ku , p o dc z as 
ju b ile u s z u 6 0 - le c ia Spar t y Sk ar s z y n , z  so ł t yse m i  radny m R ady M iejs k iej 
Kamile m Ank ie re m oraz śp.  Jane m Janu siewic ze m .

▶ W ost at nim c z asie nowe ś wie t l ice p owst a ł y w K się ginic ac h (na z dj .) , 
Ku ź nic z ysku , Ligo c ie Tr ze b nic k iej  i  Kom orowie.  Po dob ny ob ie k t ju ż wk rótce 
st anie w Sk ar s z y nie.

▶ Lo k ali z acja nowej ś wie t l ic y.

skarszyn z nową świetlicą 

 Na ponad 200 m kw. powsta-
nie przestronna sala główna (126 
m kw.), a także kuchnia, zmywal-
nia, pomieszczenie gospodarcze, 
toaleta damska i męska. Świetlica 
zlokalizowana została w sąsiedz-
twie boiska oraz istniejącego już 
placu zabaw, uzupełniając tym 
samym strefę relaksu i rekreacji. 
– Dzisiejsza umowa to kolejna 
spełniona obietnica. Dotrzyma-
łem słowa danego mieszkańcom 
Skarszyna i wierzę, że ten obiekt 
będzie doskonale wykorzystany na 
potrzeby sołectwa, a także promo-
cji Gminy Trzebnica na zewnątrz. 
W tym miejscu chciałbym pogra-
tulować sołtysowi Kamilowi An-
kierowi kierunku, w jakim podąża 
Skarszyn, aktywnie uczestnicząc 
w wielu gminnych uroczystościach 
na czele z dożynkami. W samej 
miejscowości regularnie organizo-
wane są również zabawy dla dzie-
ci, mecze piłkarskie czy imprezy 
integracyjne. Wraz z tą świetlicą 
mieszkańcy sołectwa zyskają do-
datkowe instrumenty do rozwoju 
i integracji – powiedział burmistrz 
Marek Długozima tuż po podpisa-
niu umowy i dodał: – Ta świetlica 
to także duchowa spuścizna śp. 
Jana Janusiewicza, który zabie-
gał o jej powstanie. W ostatnim 
czasie, na mój wniosek śp. Jano-
wi Janusiewiczowi nadany został 
pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla 
Gminy Trzebnica”, a dziś podpi-
sując umowę na budowę świetlicy 

w jego ukochanym Skarszynie, 
spełniam jego wielkie marzenie 
i dotrzymuję danego mu słowa 
– zakończył burmistrz. Sołtys 
Skarszyna i Radny Rady Miejskiej 
Kamil Ankier, w imieniu całej spo-
łeczności sołectwa podziękował za 
spełnioną obietnicę: – Zgodnie 
z zapewnieniem burmistrza oraz 
jego ideą zrównoważonego roz-
woju, Skarszyn, jako kolejna miej-
scowość zyska wspaniały obiekt, 
który posłuży nam do wzajemnej 
integracji. Będzie on także pomoc-
ny w funkcjonowaniu Sparty Skar-
szyn oraz posłuży najmłodszym 
za miejsce zabawy. Jako jedno 
z największych sołectw w Gminie 
Trzebnica, potrzebowaliśmy nowej 
świetlicy i cieszę się, że ta potrzeba 
została dostrzeżona. W imieniu 
wszystkich mieszkańców dziękuję 
burmistrzowi Markowi Długozi-
mie i jako sołtys obiecuję, że nowa 
inwestycja zostanie należycie wy-
korzystana – podkreślił Kamil 
Ankier.
 Przypomnijmy, że w ostatnim 
czasie nowe świetlice powstały 
w Kuźniczysku, Ligocie Trzebnic-
kiej, Księginicach i Komorowie. 
Kolejne świetlice planowane są 
w Nowym Dworze, Świątnikach, 
Koczurkach, Brzeziu, Masłowcu, 
Będkowie, Ujeźdźcu Wielkim oraz 
w Droszowie. Planowany termin 
zakończenia prac w Skarszynie, to 
grudzień bieżącego roku. 

[sh]

Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę 
na wykonanie świetlicy wiejskiej w Skarszy-
nie. Będzie to kolejny tego typu obiekt, który 
w ostatnim czasie powstał w Gminie Trzebnica. 
Inwestycję wykona Zakład Ogólnobudowlany 
Henryka Grabowskiego z Bierutowa. Koszt prac 
to blisko milion złotych. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o dpis a ł  um owę na bu dowę ś wie t l ic y w Sk ar s z y nie.  N a z dj . 
m . in .  z  w y konawc ą inwe st ycj i  H e nr y k ie m G rab ows k im , so ł t yse m Sk ar s z y na i  radny m R ady 
M iejs k iej  Kamile m Ank ie re m oraz Anną Piase c k ą z W yd z ia ł u Te c hnic z no - I nwe st yc yj ne go.

R E K L A M A

R E K L A M A

Buty trekkingowe
Spinney High

Wyjątkowo dobrze oddychające buty trekkingowe o uniwersalnym 
zastosowaniu całorocznym. Posiadają membranę Hydroguard, dzięki 

czemu są wodoodporne ale jednocześnie paroprzepuszczalne.

Supercenka
tylko w lutym:

210 zł
Zwykle: 280 zł

	 Trzebnica, ul. Milicka 5, 
 tel. 71 387 05 09

 Czynne: 
 pon. do pt: 8:00 – 16:30 
 soboty: 9:00 – 13:00

Rękawice ochronne  Czapki, 
kaski i hełmy  Buty, kalosze  
Okulary, maseczki  Alkomaty 
Kurtki, bluzy, koszulki  
Kombinezony, fartuchy  
Ochrona słuchu  Środki 
czystości  Znaki 
W sklepie też wiele innych 
ciekawych artykułów!

PRACUJ BEZPIECZNIE!

Największy wybór 
artykułów BHP 
w powiecie!

P
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Pamiętajmy!
 Nietrzeźwi kierujący stano-
wią zagrożenie dla wszystkich 
uczestników ruchu drogowego 
– dla nas i naszych bliskich. Dla-
tego też zawsze reagujmy na tego 
typu przypadki. Nawet informa-
cja, przekazana policjantom ano-
nimowo, może przyczynić się do 

wyeliminowania z dróg pijanych 
kierowców i tym samym poprawy 
bezpieczeństwa. Każda osoba ma-
jąca podejrzenia, że ktoś prowadzi 
pojazd pod wpływem alkoholu 
lub podobnie działającego środka, 
może o każdej porze powiadomić 
funkcjonariuszy pod numerem te-
lefonu 112 . Policjanci natychmiast 
sprawdzą każdy taki sygnał. 

Policjanci po służbie 
zatrzymali nietrzeźwego 
kierującego

 Funkcjonariusze Wydziału Pre-
wencji Komendy Powiatowej Poli-
cji w Trzebnicy w dniu 17 stycznia 
br. wracając po służbie do domu 
zauważyli mężczyznę idącego 
chwiejnym krokiem, który wsiadł 
do samochodu i ruszył nim. Kieru-
jąca prywatnym samochodem po-
licjantka, natychmiast zawróciła 
i zmusiła kierującego do zatrzyma-
nia. Podczas rozmowy z kierowcą 

wyczuła od niego woń alkoholu, 
wobec czego odebrała mu kluczy-
ki uniemożliwiając dalszą jazdę. 
Po tym zdarzeniu poinformowa-
ła kierującego, że jest policjantką 
i zadzwoniła na telefon alarmowy 
prosząc o przyjazd patrolu policji. 
Po chwili na miejscu pojawili się 
funkcjonariusze z Komisariatu Po-
licji w Żmigrodzie.
 Przeprowadzone badanie na 
zawartość alkoholu potwierdziło, 
że 60-letni mieszkaniec powiatu 
trzebnickiego jest nietrzeźwy. Wy-
nik – to blisko 1,5 promila alko-
holu w organizmie. Policjanci za-

trzymali 60-letniemu kierującemu 
uprawnienia.
 Teraz mężczyzna odpowie 
przed sądem za kierowanie po-
jazdem w stanie nietrzeźwości, 
za które kodeks karny przewi-
duje karę do 2 lat pozbawienia 
wolności.
 Czujność trzebnickich funkcjo-
nariuszy i podjęte przez nich dzia-
łania pozwoliły prawdopodobnie 
uniknąć tragedii na drodze, a oni 
sami udowodnili, że Policjantem 
jest się zawsze, nie tylko na służbie.

podkomisarz Piotr Dwojak 

policja 
ostrzega

Nietrzeźwi kierowcy

Uwaga! 
ważne

 Na co dzień, mł.asp. Piotr Sar-
necki i sierż.szt. Bogdan Rzepka 
służą w Ogniwie Ruchu Drogo-
wego Komendy Powiatowej Po-
licji w Trzebnicy. W miesiącu 
październiku 2019 r. ich szybka 
i skuteczna interwencja przyczy-
niła się do udaremnienia popeł-
nienia przestępstwa oraz zatrzy-
mania trzech obywateli Gruzji, 
którzy planowali dokonanie 
napaści na mieszkańca Milicza 
i byli poszukiwani za podobne 

przestępstwa na terenie kraju. 
Komendant Główny Policji, w li-
ście gratulacyjnym, podsumował 
postawę policjantów słowami: „Je-
stem pełen uznania dla Panów za-
chowania, które stanowi przykład 
jakim winien kierować się każdy 
policjant, dla którego służba jest 
spełnieniem i powołaniem. Dzię-
kuję za wzorową postawę, wyka-
zaną podczas wykonywania obo-
wiązków, wnoszącą istotny wkład 
w budowanie dobrego wizerunku 

oraz prestiżu Policji. Niechaj te 
wartości będą stałymi cechami re-
alizowanych przez Panów działań”. 

Policjantom raz jeszcze gratuluje-
my i życzymy aby dalszy wysiłek 
i trud w wypełnianiu obowiązków 

służbowych przynosił im jak naj-
więcej zadowolenia i satysfakcji.

podkom. Piotr Dwojak

policjanci otrzyMali list gratulacyjny

Trzebniccy policjanci, za swoją postawę i wzo-
rowe wykonywanie obowiązków służbowych, 
otrzymali list gratulacyjny od Komendan-
ta Głównego Policji generalnego inspektora  
Jarosława Szymczyka, który został im wręczony 
podczas odprawy służbowej przez p.o. Komen-
danta Powiatowego Policji w Trzebnicy młod-
szego Inspektora Katarzynę Winter.

▶ Wrę c ze nie l ist u grat ul ac yj ne go sie r ż .  s z t . 
B o g d anowi R ze p ce.

▶ Wrę c ze nie l ist u grat ul ac yj ne go m ł.  asp. 
Piot rowi Sarne c k ie mu .

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

specjalista medycyny rodzinnej

Anna Paleczek-Różewicz
wizyty pediatryczne i internistyczne
Trzebnica i okolice

tel. 690 931 579
w w w. lek ar zdomow y. p l

PRyWATNE WIZyTy DOMOWE 
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 – 4 lutego zaprosiłem pracow-
ników OPS na spotkanie, by ofi-
cjalnie przedstawić im nowego 
dyrektora ośrodka. Pani Małgo-
rzata Chomkowicz to doświad-
czony i wieloletni pracownik tej 
jednostki. Jestem przekonany, że 
jej wiedza i znajomość zagadnień 
dotyczących zajmowanego stano-
wiska, pozwolą na sprawną reali-
zację zadań przewidzianych dla 
tej jednostki. Podczas spotkania 
podziękowałem również za współ-
pracę dotychczasowej p.o. dyrekto-
ra – Pani Iwonie Grobelnej – po-

wiedział burmistrz, który podczas 
spotkania przekazał nominację 
oraz kwiaty, a także pogratulował 
Pani Małgorzacie Chomkowicz 
wygrania konkursu. Życzył rów-
nież powodzenia w sprawowaniu 
nowej funkcji: – Praca w pomocy 
społecznej to coś więcej niż zawód. 
To misja i pochylenie się nad dru-
gim człowiekiem w potrzebie. Tyl-
ko ktoś, kto ma w sercu empatię 
i współczucie, a jednocześnie po-
trafi być silny psychicznie i konse-
kwentny w swoich działaniach, jest 
w stanie pracować jako pracownik 

socjalny. Na przestrzeni lat mogli-
śmy wszyscy przekonać się o Pani 
wielkim zaangażowaniu i oddaniu 
tej pracy. Życzę by dalej sprawiała 
ona Pani wiele osobistej satysfakcji 
z możliwości niesienia pomocy in-
nym – zakończył burmistrz. 
 – Wierzę, że sprawując to sta-
nowisko będę mogła w jeszcze 
szerszym stopniu zaangażować 
się w niesienie pomocy innym. 
Dziękuję za zaufanie jakim darzy 
mnie burmistrz Marek Długozima 
i mam nadzieję, że razem zrobimy 
wiele dobrego dla osób potrzebują-
cych naszego wsparcia. Mam wspa-
niały zespół ludzi, który przez lata 
pracy mogłam dokładnie poznać, 
a oni mogli poznać mnie. Wierzę, 
że to ułatwi nam pracę – powie-
działa Małgorzata Chomkowicz.

[jus]

nowy dyrektor OśrOdka pOmOcy spOłecznej„down tHe road. zespół w trasie”: 

przemek kOssakOwski wyrusza w pOdróż z OsObami z zespOłem dOwna

W wyniku przeprowadzonego konkursu bur-
mistrz Marek Długozima powierzył obowiązki 
dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeb-
nicy Pani Małgorzacie Chomkowicz. 

 – Miło mi poinformować Pań-
stwa, że w nowym programie znane-
go polskiego dziennikarza Przemka 
Kossakowskiego – „Down the Road. 
Zespół w Trasie”, udział wzięła nasza 
trzebniczanka Aleksandra Mandry-
ga, córka Agnieszki i Darka Man-
drygów. Ola z Zespołem Downa, jest 
pełną energii, zawsze uśmiechniętą 
kobietą z którą wielokrotnie miałem 
przyjemność rozmawiać. Na co dzień 
uczestniczy ona w Warsztatach Tera-
pii Zajęciowej w Trzebnicy. Program, 
w którym wzięła udział pozwoli le-
piej poznać codzienność ludzi z nie-

prawidłową ilością chromosomów. 
Jak pisze sam autor projektu: „Ludzie 
z Zespołem Downa, są wyjątkowi. 
Nie udają emocji, mówią to co my-
ślą, mają w sobie dziecięcą ciekawość 
i naiwność”. Myślę, że bliższe pozna-
nie bohaterów tego programu, może 
nas wiele nauczyć i pokazać, co tak 
naprawdę w życiu jest ważne. Gratu-
luję im odwagi i otwartości na świat. 
Gratuluję również rodzicom, Darko-
wi i Agnieszce, którą większość trzeb-
niczan zna z prowadzenia Językowej 
Integracyjnej Szkoły Podstawowej 
im. Aniołów Stróżów. Jako dyrektor 

wraz z wykwalifikowaną kadrą uczy 
ona w niej dzieci zaangażowania 
w pomaganiu potrzebującym oraz 
tak potrzebnej w tych czasach wrażli-
wości na drugiego człowieka. Wierzę, 
że Ola jako ambasador Trzebnicy po-
każe jak wielki potencjał w niej drze-
mie. Miałem możliwość się o nim 
przekonać przy okazji wielu imprez, 
gdzie występowała ona przed trzeb-
nicką publicznością, wykazując się 
talentem aktorskim. Życząc Oli po-
wodzenia, zachęcam Państwa do za-
poznania się z jej przygodami w pro-
gramie podczas wyprawy na przekór 

i wbrew ograniczeniom. – powiedział 
burmistrz Marek Długozima.
 Zespół Downa dotyka jedną na 
700 osób. To jeden chromosom wię-
cej, który zmienia wszystko. „Down 
the road. Zespół w trasie” opowiada 
o szóstce młodych osób z zespołem 
Downa, które wraz z Przemkiem 
Kossakowskim ruszają w podróż po 
sześciu krajach. Zmierzą się ze ste-
reotypami, które często określają ich 
jako niesamodzielnych i wymaga-
jących opieki. W rzeczywistości nie 
uznają konwenansów, są szczerzy, 
prawdziwi, spontaniczni i niezależni.
 – Jesteśmy drugim krajem, który 
odważył się na taki program – ko-
mentuje Lidia Kazen, dyrektor pro-
gramowa TTV. Od początku też 
wiedzieliśmy, że to Przemek Kossa-
kowski będzie tu właściwą osobą. On 
ma tę umiejętność, która potrafi spra-
wić, aby głos bohaterów był dobrze 
usłyszany. A w tym programie waż-
ne jest, by dać osobom z zespołem 
Downa przestrzeń do nowych do-
świadczeń, kibicować i wierzyć im, 
bo „Down the road” to jest podróż 
na przekór ograniczeniom – dodaje 
Kazen. 
 Bohaterowie programu będą mie-
li szansę przeżyć po swojemu to, co 
wielu uznaje za oczywiste i natural-
ne. Spróbują odnaleźć się w codzien-
nych, ale dla nich zupełnie nowych 
sytuacjach, a także przełamać własne 
bariery, oderwać się od ziemi i zdecy-
dować na lot helikopterem czy spacer 

na wysokości. W dwunastoodcinko-
wej serii widzowie poznają ich szcze-
re i niefiltrowane podejście do życia, 
związków, intymności, pracy, rodzi-
ny i funkcjonowania z zespołem Do-
wna w dzisiejszym społeczeństwie.
 Do tej pory format został zreali-
zowany w Belgii i emitowany rów-
nież w telewizji holenderskiej. Bel-
gowie w tej chwili przygotowują już 
trzecią serię, której emisja odbędzie 
się w lutym 2020 roku. Format jest 
zwycięzcą narody telewizyjnej Rose 
d’Or w kategorii Factual and Reali-
ty (2018). Polska wersja programu 
emitowana będzie od 23 lutego na 
antenie TTV.
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▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o grat ulowa ł Pani M a ł gor z ac ie 
Chomkowic z w ygrane go konkur su ,  a t ak że ż yc z y ł  jej 
p owo d ze nia w sprawowaniu funkcj i  dy re k tora Ośro dk a 
Pom o c y Sp o ł e c z nej w Tr ze b nic y.▶ Down The Road z udziałem trzebniczanki Aleksandry Mandrygi rusza już 23 lutego na antenie TTV.

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmi -
st r z a M ark a D ł u goz imy 
w raz z Ale k s andra M an -
dr yg ą p o dc z as k ie rm as z u 
War s z t atów Te rapii  Z aję -
c iowej . 

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a M ark a 
D ł u goz imy w raz z z astę p c ą K r yst y ną 
H a ł ad aj ,  dy re k tor O PS M a ł gor z at ą 
Chomkowic z i  ws z yst k imi pracow nik ami 
ośro dk a . 
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Styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec Sierpień wrzeSień październik liStopad grudzień

PodsumowaNie 2019 roku

styczeń 01

02

Szanowni Państwo, Drodzy 
Mieszkańcy Gminy Trzebnica,

Poniżej prezentuję Państwu pod-
sumowanie 2019 r., który był ko-
lejnym rokiem rozwoju w Gminie 
Trzebnica. Na szczególną uwagę 
zasługuje znaczne usprawnienie 
ruchu za sprawą budowy rond przy 
skrzyżowaniu ulic: Milickiej, J. Ol-
szewskiego i H. Brodatego (przy 
sklepie DINO), a także głównego 
przy ul. Milickiej, Prusickiej, Ks. 
Bochenka i Witosa oraz remontu 
ul. Obornickiej. Dzięki tym inwe-
stycjom oraz likwidacji świateł, po 
Trzebnicy jeździmy nie tylko szyb-
ciej, ale wygodniej i bezpieczniej. 
Nie ma też śladu wcześniejszych 
korków. Znaczna poprawa warun-

ków komunikacji nastąpiła rów-
nież w sołectwach, gdzie powstały 
nowe drogi łączące Komorówko 
z Brzykowem i Domanowicami 
oraz Jaźwiny z Koczurkami. Trwa 
także budowa drogi z Cerekwicy 
do Masłowa. Otwarliśmy dwie no-
woczesne świetlice w Kuźniczysku 
i Ligocie Trzebnickiej, a już nieba-
wem kolejny obiekt tego typu po-
wstanie w Skarszynie. Ale miniony 
rok to także wielkie wydarzenia 
sportowe i kulturalne, na czele 
z tradycyjnymi dożynkami, które 
są jedynymi w swoim rodzaju i re-
gionie oraz dwudniowym Świętem 
Sadów gdzie na moje zaproszenie 
gościł Premier Mateusz Mora-
wiecki, a na scenie zaprezentował 
się zespół legenda Electric Light 

Orchestra. W maju 2019 roku 
wręczone zostały po raz pierwszy 
Trzebnickie Henryki, ustanowione 
przeze mnie, by wyróżnić osoby 
i instytucje działające na terenie 
gminy i mające szczególny wkład 
w jej rozwój i promocję. Nie mo-
żemy również zapominać o wielu 
patriotycznych wydarzeniach, bo 
w Gminie Trzebnica pamiętamy 
o Ojczyźnie i tych, którzy za nią 
walczyli. W listopadzie obcho-
dziliśmy 101. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, 
podczas której oficjalnie upamięt-
niliśmy Zasłużonego dla Gminy 
Trzebnica Szczepana Siekierkę 
nadając jego imię skwerowi przy 
Pomniku Wolności. Rok zakoń-
czyliśmy charytatywnie i sporto-

wo. Najpierw podczas Kiermaszu 
Bożonarodzeniowego zbieraliśmy 
pieniądze na rehabilitację małego 
trzebniczanina Frania Kolwaczy-
ka, a następnie podczas biegowego 
zakończenia roku w Jubileuszo-
wym 35. Trzebnickim Biegu Syl-
westrowym wspieraliśmy leczenie 
Roksany Siódmak. Sam bieg po raz 
kolejny przyciągnął setki biegaczy, 
którzy na sportowo chcieli poże-
gnać stary, a przywitać nowy rok. 

Przed nami trwający już rok 2020 
i wiele wyzwań, które z nim się 
wiążą. Kolejne wielkie i ważne 
inwestycje, których rocznie wy-
konujemy blisko 80. Rozbudowa 
trzebnickich szkół, stała poprawa 
infrastruktury w sołectwach czy 

budowa sali koncertowej oraz prób 
dla Gminnej Szkoły Muzycznej 
to tylko niektóre z nich. Jednak 
najważniejszym jest, by oddać do 
użytku Gminną Halę Widowisko-
wo-Sportową, która choć gotowa, 
to przez działania osób trzecich 
nie może służyć dzieciom ze Szko-
ły Podstawowej nr 2. Mam nadzie-
ję, że nowy rok przyniesie wiele 
pozytywów i dobrych wiadomości 
w kontekście tej drugiej najwięk-
szej inwestycji w powojennej histo-
rii Gminy Trzebnica.

Zapraszam do lektury!

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

luty

Marzec

kwiecień

Styczeń w Gminie Trzebnica to in-
tensywny poświąteczny czas. Trwa-
ło jeszcze kolędowanie szkół, na 
które jak co roku zaprosili ucznio-

wie Gminnej Szkoły Muzycznej. 
Tradycyjnie również odbyły się Ja-
sełka w Gminnym Centrum Kul-
tury, które tym razem przygotowali 

uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Masłowie. W Urzędzie Miejskim 
odbyły się także rozmowy dotyczą-
ce wykończenia wnętrza Gminnej 

Hali Widowiskowo-Sportowej po-
wstałej przy Szkole Podstawowej nr 
2. Uchwalony został również autor-
ski i proinwestycyjny budżet Gminy 

Trzebnica na 2019 rok burmistrza 
Marka Długozimy. Pozwolił on 
m.in. wykonać dwa ronda upłyn-
niające ruch w centrum Trzebnicy.

Na początku miesiąca burmistrz 
Marek Długozima podpisał waż-
ne dla mieszkańców umowy na 
budowę rond przy skrzyżowaniu 
ulic: Milickiej, J. Olszewskie-
go i H. Brodatego (przy sklepie 

DINO), a także głównego przy 
ul. Milickiej, Prusickiej, Ks. Bo-
chenka i Witosa oraz umowę na 
remont ul. Obornickiej, stano-
wiącej główny wjazd do miasta 
od momentu otwarcia drogi eks-

presowej S-5. Łączny koszt tych 
prac to 6 mln zł. Za blisko milion 
podpisana została również umo-
wa na budowę drogi łączącej Ko-
morówko z Brzykowem i Doma-
nowicami. W tym miesiącu odbył 

się także walentynkowy koncert, 
a swoje zgrupowanie odbyła u nas 
Reprezentacja Polski AMP futbo-
listów przygotowująca się do Mi-
strzostw Europy – Kraków 2020. 
Luty to także czas przygotowań 

do sezonu biegowego, który został 
otwarty na malowniczej trasie 
w Lesie Bukowym podczas Trzeb-
nickiego Crossu. 

Pierwszego marca, pod pomni-
kiem Żołnierzy Wyklętych usy-
tuowanym przy rondzie także ich 
imienia, mieszczącym się przy 
zbiegu ulic: Obornickiej, Marci-
nowskiej i Żołnierzy Września, 
obchodziliśmy uroczyście Naro-
dowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. 8 marca z okazji Dnia 
Kobiet, wszystkie Panie w Gmin-
nym Centrum Kultury usły-
szeć mogły największe przeboje 
Zbigniewa Wodeckiego. Nowy 
rozdział w działalności Polonii 
Trzebnica został otwarty wraz 
z podpisaniem porozumienia 
o współpracy z piłkarskim Ślą-
skiem Wrocław. W życie wprowa-
dzony został spójny system szko-
lenia. Jedna z najlepszych w Polsce 
akademii piłkarskich wsparła 
Polonię w szkoleniu młodzieży 
oraz rozwoju trenerów. W Cere-
kwicy rozpoczął się remont re-
mizy, która zgodnie z zapew-
nieniem burmistrza ma zostać 
wyposażona w nowy wóz bojowy. 
Dzieci z trzebnickich żłobków 
i przedszkoli przywitały wiosnę 
na Trzebnickim Rynku.

W dniach 5-8 kwietnia Trzebni-
ca była gospodarzem Mistrzostw 
Świata oraz Mistrzostw Polski 
w biegach przełajowych osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie. 
Oprócz Gminy Trzebnica, orga-
nizatorami wydarzenia był Zwią-
zek Stowarzyszeń Sportowych 
„Sprawni-Razem” oraz Między-
narodowa Federacja INAS. Ho-
norowy Patronat nad Mistrzo-
stwami objął Burmistrz Gminy 
Trzebnica – Marek Długozima. 
Swój mecenat nad wydarzeniem 
miało również Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Polski Ko-
mitet Paraolimpijski oraz Polski 
Związek Lekkiej Atletyki. Hono-
rowy prezes „Sprawni-Razem” 
Zenon Jaszczur pogratulował 
burmistrzowi doskonałej organi-
zacji oraz infrastruktury. Trzeb-
nickie Mażoretki brały udział 
w VIII Otwartych Mistrzostwach 

Tańca Mażoretkowego Polski 
Zachodniej 2019, gdzie grupa ju-
niorska zdobyła pierwsze miejsce 
w kategorii „Mażoretki Klasycz-
ne”, a także wygrały w katego-
rii „Mix Formacje”. W piątek 12 
kwietnia, zgodnie z wieloletnią 
tradycją obchodziliśmy Dzień 
Pamięci o Ofiarach Zbrodni Ka-
tyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej. 
Wydarzenie organizowane jest 
w Lesie Bukowym – na Ścież-
ce Dębów Pamięci. Rozbudo-
wa Szkoły Podstawowej im. Św. 
Jadwigi w Kuźniczysku została 
nominowana do finału presti-
żowej nagrody plebiscytu Mo-
dernizacja Roku & Budowa XXI 
w. Inwestycja, w ramach której 
powstało nowe skrzydło budyn-
ku o powierzchni 900 m² została 
doceniona przez jury konkursu. 
Przypomnijmy, że koszt prac wy-
niósł ponad 7 mln. zł. 14 kwiet-

nia Trzebnica była pełna świą-
tecznych akcentów, wszystko za 
sprawą Kiermaszu połączonego 
z Paradą Palm Wielkanocnych, 

który już tradycyjnie miał miejsce 
w Niedzielę Palmową na trzeb-
nickim deptaku. Podczas Trzeb-
nickiego Jazzu nad Odrą gościem 

honorowym był Leszek Możdżer, 
który wspólnie z burmistrzem 
Markiem Długozimą uroczyście 
otworzył wydarzenie.

03

04

▶ M ist r zost wa Świat a oraz M ist r zost wa Po ls k i  w b ie g ac h pr ze ł ajow yc h 
osób nie p e ł nospraw nyc h inte le k t u alnie. 

▶ Do Tr ze b nic y z awit a ł o s ze ść re pre ze nt acj i  naro dow yc h .

▶ Roz m ow y dot yc z ące w y końc ze nia w nę t r z a nowej hal i  widowis kowo -
sp or towej .

▶ Zgrup owanie Re p re ze nt acj i  Po ls k i  AM P Fu t b o lu . 

▶ Jase ł k a w w y konaniu uc z niów s z ko ł y w M as ł owie.

▶ Po dpis anie umow y na w y konanie rond oraz re mont u ul .  O b ornic k iej .

▶ Roz p oc zę c ie bu dow y dro gi ł ąc z ącej  Komorówko 
z Br z y kowe m i  Dom anowic ami.

▶ D z ie ń Pamię c i  Żo ł nie r z y W y k l ę t yc h .

▶ Poc z ąte k re mont u ul .  O b ornic k iej .

▶ Po dpis anie p oroz umie nia z Pi ł k ar sk im Śl ąsk ie m Wroc ł aw. 
Po c z ąte k proje k t u „ Pr ze z Po lonię do E k st rak l as y ”.

▶ K ie rm as z Wie lk ano c ny w raz z parad ą palm .
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Lipiec okazał się intensywnym 
miesiącem inwestycyjnym. Po re-
moncie otwarta została ul. Obor-
nicka, gdzie pojawiło się 70 nowych 
miejsc parkingowych, dodatkowy 
chodnik, przejścia dla pieszych 
oraz oświetlenie. Koszt inwestycji 
wyniósł blisko 2 mln zł. Kolejną 
dobrą wiadomością drogowa dla 
mieszkańców było otwarcie drogi 

łączącej Komorówko z Brzykowem 
i Domanowicami. Podczas wizy-
ty w mieście partnerskim Kitzin-
gen burmistrz Marek Długozima 
otrzymał Złoty Medal Obywatel-
ski. Podczas uroczystości, która 
odbyła się w tamtejszym ratuszu, 
burmistrz dołączył do wąskiego 
grona osób uhonorowanych tym 
wyróżnieniem. Wręczanie meda-

lu, było najważniejszym punktem 
uroczystości związanych z dziesię-
cioleciem partnerstwa Trzebnicy 
i Kitzingen. Burmistrza odwiedzili 
również Odyseusze, by podzięko-
wać za okazane wsparcie i sfinan-
sowanie przejazdu na ogólnopolski 
finał „Odysei umysłu” do Gdyni. 

lipiec

czerwiec

2 czerwca na placu pielgrzym-
kowym odbył się finał VI Trzeb-
nickich Dni Rodziny, będący 
jednocześnie kolorowym Dniem 
Dziecka. Nie zabrakło licznych 
atrakcji, a najmłodsi mogli sko-
rzystać m.in. ze średniowiecznej 
karuzeli, nauczyć się wypiekać 
tradycyjny chleb czy zawalczyć na 
miecze. Ogłoszony został także 
zwycięzca 6. edycji Trzebnickie-
go Budżetu Obywatelskiego. De-
cyzją mieszkańców do realizacji 
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go Gminy Trzebnica na 2019 rok 
wybrany został projekt nr 1 pod 
nazwą: "Chodnik dla pieszych 
w Ujeźdźcu Małym". Zdobył łącz-
nie 1666 głosów. W czerwcu od-
była się również Gala Szkolnych 
Orłów, podczas której podsu-
mowano osiągnięcia minionych 
miesięcy, nagradzając uzdolnio-
nych uczniów. W niedzielę 23 
czerwca podczas uroczystej Mszy 
św. w trzebnickiej Bazylice poże-
gnany został ks. dziekan Jerzy Ol-
szówka SDS, który z dniem 1 lip-
ca 2019 roku rozpoczął posługę 
w Sanktuarium Matki Bożej Fa-
timskiej w Trzebini. Nowym pro-
boszczem Parafii Św. Bartłomieja 

Apostoła i Św. Jadwigi w Trzeb-
nicy został ks. Piotr Filas SDS, 
który wcześniej pełnił stanowisko 
Prowincjała Polskiej Prowincji 
Salwatorianów. W czerwcu rozpo-
czął się proces zagospodarowania 
terenu sąsiadującego z ul. Czere-
śniową oraz Malinową. Powstał 
tam m.in.: edukacyjny plac za-
baw, boisko do siatkówki plażowej 
i badmintona, boisko do koszy-
kówki, siatkówki oraz piłki ręcz-
nej, a także boisko do piłki nożnej 
i siłownia plenerowa. 22 czerwca, 
w sobotnie popołudnie odbyło się 
oficjalne otwarcie nowej świetlicy 
wiejskiej w Kuźniczysku. W nie-
dzielę 23 czerwca oficjalnie otwar-
te zostało boisko wielofunkcyjne 
w Marcinowie. Jest to kolejna, po 
placu zabaw oraz nowoczesnej 
remizie, inwestycja w tej miejsco-
wości. 27 czerwca odbyła się jed-
na z najważniejszych sesji Rady 
Miejskiej. Tego dnia burmistrz 
Marek Długozima przedstawił 
raport o stanie gminy, otrzymał 
wotum zaufania oraz absoluto-
rium. Wcześniej, Regionalna Izba 
Obrachunkowa również pozytyw-
nie zaopiniowała budżet Gminy 
Trzebnica za 2018 rok. 

Maj
17 maja w Gminnym Centrum 
Kultury odbyła się uroczysta gala, 
podczas której wręczono Trzeb-
nickie Henryki. Jest to nagroda 
ustanowiona przez Burmistrza 
Gminy Trzebnica Marka Długo-
zimę, by wyróżnić osoby i insty-
tucje działające na terenie gminy 
i mające szczególny wkład w jej 
rozwój i promocję. Nawiązuje do 
osoby Henryka Brodatego, męża 
św. Jadwigi Śl. i wybitnego wład-
cy. Burmistrz Marek Długozima 
podjął decyzję, że nagroda będzie 
przyznawana cyklicznie, a po raz 
pierwszy została przyznana 14 lau-
reatom w 9 kategoriach. Trzebnicką 
Nagrodę Henryk wraz z odczyta-
niem laudacji, wręczeniem statuet-
ki i dyplomu kolejno z rąk burmi-
strza Marka Długozimy otrzymali: 
w kategorii „Kultura i sztuka”: 
Zbigniew Lubicz-Miszewski i dr 
Monika Gruszczyńska, w katego-

rii „Edukacja, lokalny patriota”: 
Pani Leontyna Gągało, w kategorii 
„Działalność naukowa”: Ks. prof. 
PWT dr hab. Bogdan Giemza SDS, 
w kategorii „Wrażliwość społecz-
na, miłosierdzie”: s. Claret Cecy-
lia Król SMCB i Lek. med. Riad 
El Zein, w kategorii „Działalność 
samorządowa” Pan Marek Koliń-
ski, w kategorii „Przedsiębiorca 
lokalny”: Państwo Elżbieta i Jacek 
Tarczyńscy oraz Pan Andrzej Tra-
wiński, w kategorii „Sport” Pan 
Marek Dardas, w kategorii „Fun-
dacje i stowarzyszenia”: Pani Ewa 
Dudek. Burmistrz przyznał rów-
nież trzy nagrody specjalne: dla 
abp. Józefa Kupnego, Metropolity 
Wrocławskiego, dla prof. Tade-
usza Trziszki, rektora Uniwersyte-
tu Przyrodniczego we Wrocławiu 
oraz dla europosłanki Pani Beata 
Kempy. W maju nagrodzono rów-
nież 8 Wspaniałych Gminy Trzeb-

nica. Najwspanialszą w kategorii 
klas IV-VI została Julia Kręgulew-
ska, zaś w klasach VII-VIII – Ju-
lia Minkowska. W poniedziałek 
27 obchodziliśmy w Polsce Dzień 
Samorządu Terytorialnego. Z tej 

okazji na zaproszenie Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Pana 
Andrzeja Dudy burmistrz Marek 
Długozima wziął udział w spo-
tkaniu okolicznościowym w Pa-
łacu Belwederskim w Warszawie. 

Maj to także czas obchodów pa-
triotycznych. Świętowaliśmy 228. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja oraz Dzień Pioniera Ziemi 
Trzebnickiej. 
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▶ G al a Ośmiu Wspania ł yc h G miny Tr ze b nic a .

▶Burmist r z na z apros ze nie Pre z yde nt a R P Andr zeja D u dy 
w z ią ł  u d z ia ł  w sp ot k aniu z o k azj i  D nia Sam or z ądu 
Te r y torialne go.

▶ Tr ze b nic k ie H e nr y k i  pr z y z nane p o raz pie r ws z y 14 l aure atom w 9 k ate goriac h .

▶ Dz ie ń Dz ie c k a na p lacu pie lgr z y mkow y m .

▶ O t warc ie ś wie t l ic y w Ku ź nic z ys ku .

▶ 23 c ze r wc a p os ł u gę w B az y lice ś w. Jadwigi  z akońc z y ł  k s . 
d z ie k an Je r z y O ls zówk a SDS .

▶ N owe b ois k a ,  p l ac z abaw oraz s i ł ow nia p le ne rowa p owst a ł e w ram ac h z agosp o d arowania 
te re nu pr z y ul .  C ze re śniowej .

▶ Burmistrz nagrodzony Złotym Medalem Obywatelskim – 
najwyższym wyróżnieniem miasta partnerskiego Kitzingen.

▶ Powit anie nowe go prob os zc z a paraf i i  ś w. Bar t ł omieja i  ś w. 
Jadwigi  k s .  Piot ra Fi l as a SDS .▶ Uro c z yste ot warc ie ul .  O b ornic k iej .

▶ Ju ż w wak acje hal a widowiskowo -sp or towa m o g ł a s ł u ż yć d z ie c iom . 
D z ia ł ania osób t r ze c ic h sprawi ł y,  że nie funkcjonuje ona do tej  p or y. 

▶ O t warc ie b ois k a wie lofunkc yj ne go w M arc inowie.
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wrzesień

październik
W sobotę 12 października rozpo-
częły się uroczystości Jadwiżań-
skie. Po raz kolejny zgromadziły 
one tłumy pielgrzymów, którzy 
każdego roku w październiku 
przybywają do Trzebnicy, by przy 
grobie Księżnej zostawić swoje tro-
ski, ale i podziękować za wstawien-
nictwo i wyproszone łaski. Wraz 
z początkiem października miała 

miejsce uroczysta inauguracja no-
wego roku akademickiego trzeb-
nickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku „Tęcza”. Gmina Trzebnica 
podczas European EWTN Meeting 
gościła przedstawicieli katolickich 
stacji telewizyjnych z 14 krajów 
Europy i USA. W czwartek, 3 paź-
dziernika odbyła się w Trzebnicy II 
Ogólnopolska Konferencja Nauko-

wa „Kościół katolicki na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych w cza-
sach wielkiej próby (1951-1956)”. 
Już po raz drugi organizatorami 
wydarzenia były: Gmina Trzebni-
ca oraz Fundacja Obserwatorium 
Społeczne. Także w październi-
ku burmistrz Marek Długozima 
podpisał umowę na budowę drogi 
łączącej Jaźwiny z Koczurkami. 

Koszt inwestycji to ponad milion 
złotych. W piątkowy wieczór, 18 
października, przestrzeń GCKiS 
zapełniła się wielbicielami ma-
larstwa, grafik i linorytów, którzy 
zjawili się na wernisażu prac au-
torstwa Artura Lobusa. Wysta-
wą uhonorowano 30-lecie pracy 
twórczej artysty. Burmistrz Marek 
Długozima jako jedyny burmistrz 

z terenu Powiatu Trzebnickiego 
otrzymał dyplom oraz pamiątko-
wy medal z okazji 30-lecia reakty-
wacji Związku Sybiraków. Został 
on przyznany w uznaniu i podzię-
kowaniu za upamiętnianie warto-
ści patriotycznych i obywatelskich, 
poszanowanie tradycji narodo-
wych i niepodległościowych oraz 
realizowanie idei sybirackich.

Już tradycyjnie we wrześniu odby-
wają się dwie największe imprezy 
w Gminie Trzebnica – dożynki oraz 
Święto Sadów. Ubiegłoroczne do-
żynki gościły w Kuźniczysku i jak 
zawsze przyciągnęły tłumy odwie-
dzających spragnionych swojskich 
smaków oraz oryginalnych prac 
rzemieślniczych. Pierwsze miej-
sce w konkursie na najpiękniejszy 
wieniec zajęło sołectwo Komorów-
ko, a Sołtysem Roku został sołtys 
Kuźniczyska – Marcin Pietrasik. 
Gwiazdami wieczoru byli – zespół 
FreakyBoys oraz Eleni. Dwudnio-
we Święto Sadów miało wiele zalet. 
Od doskonałej muzyki zespołów, 
na czele z gwiazdą wydarzenia 
Electric Light Orchestra, przez 
niezapomniane smaki na krami-
kach pełnych lokalnych wyrobów, 
aż po doskonałą atmosferę, której 
nie ma żadne inne święto w regio-
nie. Szczególnym momentem wy-
darzenia była z pewnością wizyta 

Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego, który przybył do 
Trzebnicy na specjalne zaprosze-
nie burmistrza Marka Długozimy. 
20 września, w Hotelu Trzebnica, 
odbył się X Ogólnopolski Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Chirur-
gii Ręki, który burmistrz objął 
swoim honorowym patronatem. 
W dniach od 13 do 14 września 
Trzebnica gościła Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Osób Niewidomych 
i Słabowidzących, która w tym 
roku odbyła się pod hasłem: „Czas 
to miłość”. W sobotę 14 września 
miała miejsce piąta edycja Trzeb-
nickich Zawodów w Dogtrekkin-
gu. Burmistrz Marek Długozima 
podpisał umowę na wykonanie 
boiska wielofunkcyjnego w Taczo-
wie Wielkim. Była to zwycięska 
propozycja z 5. jubileuszowej edy-
cji Trzebnickiego Budżetu Oby-
watelskiego. Projekt w głosowaniu 
z 2018 roku zdobył 1463 głosy.

1 sierpnia burmistrz Marek Dłu-
gozima podpisał umowę na wy-
konanie pierwszego etapu termo-
modernizacji Szkoły Podstawowej 
w Ujeźdźcu Wielkim. Jej koszt to 
blisko 3,5 miliona złotych. Rów-
nież w sierpniu burmistrz podpi-

sał umowę na wykonanie remontu 
sanitariatów znajdujących się na 
parterze w Szkole Podstawowej nr 
3. W kolejnych miesiącach wyre-
montowane zostaną sanitariaty na 
pierwszym i drugim piętrze szko-
ły. 24 sierpnia ponad pół tysiąca 

ludzi na trzebnickim targowisku 
przeżywało zakończenie wakacji 
podczas Fluo Party. Inicjatywa 
młodych ludzi, wsparta przez bur-
mistrza Marka Długozimę, pomo-
gła zorganizować imprezę, która 
okazała się sukcesem. 25 sierpnia 

odbyła się 13. edycja festynu pa-
rafialnego „Bartłomiejki”. Była 
ona wyjątkowa, ponieważ zorga-
nizowano ją w ramach uroczysto-
ści 800-lecia konsekracji Bazyliki 
św. Jadwigi Śląskiej. W sobotę 31 
sierpnia, otwarta została nowa 

świetlica w Ligocie Trzebnickiej. 
Uroczystego przecięcia wstęgi do-
konał burmistrz Marek Długozi-
ma wraz z sołtysem Tadeuszem 
Jakubowskim, Barbarą Trelińską 
oraz dziećmi. 

sierpień 08
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▶ Re m ont s z ko ł y w Uje ź d źcu Wie lk im .

▶ Gwiaz d ą 4 0.  Ju b ile u s zowe go Świę t a Sadów by ł ze sp ó ł E le c t ric  Light 
O rc he st ra .

▶ N a z apros ze nie burmist r z a M ark a D ł u goz imy u d z ia ł  w Świę c ie Sadów w z ią ł  pre mie r M ate u s z 
M orawie c k i . 

▶ Fluo Par t y.

▶ W c iągu dwó c h dni t r ze b nic k ie go ś wię t a p l ac pie lgr z y m kow y o dwie d z i ł o 
wie lu mie s z k ańców i  t ur ystów.

▶ K i lk anaśc ie t ysię c y pie lgr z y m ów o dwie d z i ł o Tr ze b nicę w ram ac h 
uro c z ystośc i  jadwi ż ańs k ic h . 

▶ Pie lgr z y mk a Tr ze b nic z an do grobu ś w. Jadwigi .

▶ 15 paź d z ie rnik a Burmist r z M are k D ł u goz im a z aprosi ł  pr ze d st awic ie l i 
gminnyc h p l acówe k oś wiatow yc h na uro c z yste sp ot k anie w ram ac h D nia 
Eduk acj i  N aro dowej .

▶ O t warc ie ś wie t l ic y w Ligo c ie Tr ze b nic k iej .

▶ N owe kos z ulk i  dl a uc z niów SP3, g d z ie z akońc zony zost a ł  rów nie ż re m ont 
s anit ariatów.

▶ I I  konfe re ncja naukowa – „ Kośc ió ł  na z ie miac h z ac ho dnic h”.

▶ We rnis aż w yst aw y Ar t ura Lobu s a .

▶ Doż y nk i 2019 o d by ł y s ię w Ku ź nic z ys ku .
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R E K L A M A

grudzień
13 grudnia przecięta została wstę-
ga na tak wyczekiwanych przez 
trzebniczan inwestycjach. Zgodnie 
z obietnicą burmistrz Marek Dłu-
gozima oddał w ręce mieszkańców 
rondo Unii Europejskiej, rondo 
4 czerwca 1989 roku oraz ul. im. 
premiera Jana Olszewskiego. Koszt 
tych inwestycji, to blisko 4 mln. zł. 
Także w grudniu burmistrz Marek 

Długozima podpisał umowę na 
wykonanie dokumentacji projekto-
wej związanej z rozbudową Szkoły 
Podstawowej nr 2 wraz z wykona-
niem podziemnego łącznika, który 
połączy placówkę z nową Gminną 
Halą Widowiskowo-Sportową. 
Szkoła powiększy się o 9 nowych 
klas. Wszystkich mieszkańców 
zgromadzonych na Trzebnickim 

Rynku odwiedził Mikołaj. Cudow-
ne dekoracje, sznury świateł, sma-
kowite zapachy, lokalne produkty 
oraz rękodzieło i jedyna w swoim 
rodzaju atmosfera – tak wyglądał 
Mikołajkowy Kiermasz Świąteczny 
w Trzebnicy. Na specjalne zapro-
szenie burmistrza Marka Długozi-
my 19 grudnia do Kina Polonia 3D 
przybyli seniorzy z terenu Gminy 

Trzebnica. Tym razem na ekranie 
mogli oni obejrzeć najnowszy film 
o świętym z San Giovanni Roton-
do – „Tajemnica Ojca Pio”. Zgod-
nie z wieloletnią tradycją 35. raz 
entuzjaści aktywności fizycznej, 
zdrowego stylu życia oraz pogod-
nej atmosfery ostatniego dnia roku 
mieli sposobność uczestniczyć 
w Biegu Sylwestrowym ulicami 

Trzebnicy. Punktualnie o 12:00 
Burmistrz Gminy Trzebnica Ma-
rek Długozima dał sygnał do star-
tu dla ponad tysiąca zawodników, 
którzy corocznie chętnie wracają 
do malowniczej Krainy Wzgórz 
Trzebnickich, by oddać się sporto-
wej rywalizacji.

listopad
W listopadzie obchodziliśmy 101. 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uroczystości od-
były się pod pomnikiem „Wolno-
ści”, który dokładnie rok wcześniej 
powstał z inicjatywy burmistrza 
w miejscu dawnego Pomnika Ar-
mii Czerwonej. Również na wnio-
sek burmistrza, 27 czerwca 2019 r. 

uchwałą Rady Miejskiej w Trzeb-
nicy nadano nazwę „Skwer Szcze-
pana Siekierki” obszarowi prze-
strzeni publicznej u zbiegu ulic ks. 
Dz. W. Bochenka, Wrocławskiej 
oraz 1 Maja w Trzebnicy. W ten 
sposób Burmistrz Gminy Trzeb-
nica upamiętnił „Zasłużonego dla 
Gminy Trzebnica”. W Cerekwicy 

zakończył się remont remizy, któ-
ra już niebawem ma zostać wy-
posażona w nowy wóz bojowy. To 
nie koniec dobrych informacji dla 
tego sołectwa. Burmistrz podpisał 
również umowę na budowę nowej 
drogi, która połączy Cerekwicę 
i Masłów. Trzebnica po raz kolejny 
w krótkim przedziale czasu zosta-

ła wybrana na siedzibę niezwykle 
prestiżowego, ogólnokrajowego 
spotkania ekspertów. W dniach 
14-15 listopada w przestronnej sali 
konferencyjnej Hotelu Trzebnica 
spotkali się specjaliści z zakre-
su ubezpieczeń społecznych. Na 
zaproszenie Wołodymira Kvur-
ta – Mera Winnik pod Lwowem 

– miasta partnerskiego Trzebni-
cy, Burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima wraz z delega-
cją wziął udział w niecodziennej 
uroczystości. Było nią odsłonięcie 
pomnika św. Jana Pawła II, któ-
ry stanął w Winnikach na placu 
przed Sanktuarium Matki Bożej 
Winnickiej.

11
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▶ O t warc ie s k we ru Szc ze pana Sie k ie rk i .

▶ Bu dowa c ho dnik a w Dom anowic ac h .

▶ 13 gru dnia ot war te zost a ł o Rondo Unii  Europ ejs k iej 
oraz … 

▶ …Rondo 4 c ze r wc a 1989 ro ku .▶ …ul.  Jana O ls zews k ie go, a t ak-
że…

▶ Par t ne r s k a wi z y t a w Winnik ac h .

▶ O t warc ie re mi z y w Ce re k wic y.

▶ K ie rm as z ś wiąte c z ny na t r ze b nic k im R y nku . ▶ St ar t  35.  Ju b ile u s zowe go Tr ze b nic k ie go Bie gu Sy lwe st rowe go.
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W podziękoWaniu za pomoc, z myślą o rozwoju 

 Henryk Kowalik zabiegał o po-
zyskanie sprzętu ratującego życie 
jako delegat Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej do Krajowej Rady Izb 
Rolniczych. Jego działania przy-
niosły zamierzony skutek, co zo-
stało docenione przez burmistrza 
Marka Długozimę, sołtysa Doma-
nowic i radnego Rady Miejskiej 
Zenobiusza Modliborskiego oraz 
strażaków ochotników. Podczas 
zebrania zarządu wręczono mu 
specjalne podziękowanie. – Dzię-
ki Pana pomocy możemy lepiej 
sprostać zadaniom stojącym przed 
strażakami, skutecznie nieść po-
moc oraz ratować życie mieszkań-
ców naszej lokalnej społeczności. 
Wyrażając swoją wdzięczność 
za wielkie serce i dobrą wolę, ży-

czymy wielu sukcesów w realizo-
waniu planów zawodowych oraz 
pomyślności w życiu osobistym 
– powiedział prezes OSP Łukasz 
Korpowski. Również burmistrz 
pogratulował postawy obywatel-
skiej i troski o sprawy strażaków 
ochotników: – To ważne, by nale-
życie wspierać wszystkich straża-
ków ochotników za trud niesienia 
pomocy potrzebującym. Często 
to właśnie oni są pierwszymi na 
miejscu wypadków czy pożarów, 
bezinteresownie narażając własne 
życie, by pomagać innym. Dlatego 
też wspieram wszystkie jednost-
ki straży znajdujące się na terenie 
naszej gminy. W ostatnim czasie 
przekazałem strażakom sprzęt 
wart blisko 150 tys. zł, który zo-

stał zakupiony w ramach dofinan-
sowania, jakie Gmina Trzebnica 
otrzymała z Funduszu Sprawiedli-
wości. Wcześniej kupiliśmy nowe 
auta bojowe dla OSP Skoroszów 
oraz OSP Marcinowo, gdzie rów-
nież powstała nowoczesna remi-
za. Wykonaliśmy remont remizy 

w Cerekwicy, gdzie planujemy 
zakup nowego wozu bojowego – 
powiedział burmistrz i dodał: – 
Podczas zebrania z zarządem OSP 
Domanowice poruszyliśmy szereg 
tematów dotyczących bezpieczeń-
stwa i rozwoju. Omawialiśmy za-
kup dodatkowego, nowoczesnego 

wozu bojowego, zaproponowałem 
także remont frontu remizy – po-
wiedział burmistrz Marek Długo-
zima.
 Na terenie Gminy Trzebnica 
znajduje się 8 jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej.

[sh]

W niedzielę 9 lutego odbyło się walne zebranie 
zarządu OSP Domanowice, w którym na zapro-
szenie zarządu na czele z prezesem Łukaszem 
Korpowskim uczestniczył burmistrz Marek 
Długozima. Spotkanie było okazją do omówie-
nia spraw bieżących oraz podziękowania Hen-
rykowi Kowalikowi za przekazanie na potrzeby 
straży defibratora. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a w raz z so ł t yse m i  radny m R ady M iejs k iej  Ze nob iu s ze m 
M o dlib or s k im oraz p re ze se m OSP Dom anowice Łuk as ze m Korp ows k im i  ws z yst k imi 
st raż ak ami o c hot nik ami p o d z ię kowali  H e nr y kowi Kowalikowi ,  k tór y pr ze k az a ł de f ib rator. 

▶ Walne ze b ranie z ar z ądu p os ł u ż y ł o rów nie ż do roz m ów o pr z ys z ł ośc i  st raż y. ▶ Burmist r z p oru s z y ł  sprawę re m ont u frontowej e lewacji  bu dy nku re mi z y 
oraz z akup do d at kowe go woz u b ojowe go. 
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poczta polska informuje

Sytuacja braku instalacji skrzynek 
indywidualnych oddawczych jest 
problematyczna dla obu stron, nie 
tylko dla operatora pocztowego, ale 
także dla adresata korespondencji. 
Nadchodząca korespondencja do 
osób które nie mają skrzynek in-
dywidualnych oczywiście jest kie-
rowana do doręczenia. Listonosze, 
zarówno w przypadku przesyłek 
rejestrowanych jak i zwykłych 
zmuszeni są do pozostawiania za-
wiadomienia (awiza) w zależności 
od możliwości dostępu do posesji 
np. w drzwiach mieszkania lub 
w ogrodzeniu, rurach i rynnach 
PCV i stosowania innego rodzaju 
tymczasowych rozwiązań wskazy-
wanych przez mieszkańców. Te sy-
tuacje z kolei budzą wiele zastrze-
żeń i kierowanie nieuzasadnionych 
skarg ze strony naszych klientów, 
zarówno adresatów jak i nadawców 
przesyłek.

Przypominamy, iż w przypadku 
niedostosowania się do obowiązku 
instalacji skrzynki indywidualnej 
przy lokalu, mieszkańcy narażają 
się na konieczność każdorazowe-
go odbioru przesyłek z placówki 
pocztowej. Wizyta w placówce 
pocztowej wynika z braku możli-
wości skutecznego i bezpiecznego 
doręczenia korespondencji przez 
listonosza. W takich przypadkach 
każda przesyłka (kartka poczto-
wa, przesyłka listowa, gazetowa 
i reklamowa) będzie podlegała 
tzw. awizowaniu. Jednym słowem 
osobisty odbiór nawet zwykłych 
przesyłek może skutkować stratą 
czasu i wywołać niezadowolenie 
Naszych Klientów. W przypadku 
braku możliwości doręczenia lub 
wydania zaawizowanych przesyłek 
w placówce po upływie określo-
nego czasu, następuje zwrot kore-
spondencji do nadawcy.

Jak informuje Poczta Polska na terenie Gminy 
Trzebnica spora część mieszkańców nie posia-
da zainstalowanych skrzynek oddawczych tj. 
skrzynek, do których listonosz doręcza korespon-
dencję. Występują także braki w oznakowaniu 
numerem porządkowym posesji, co utrudnia pra-
widłowe i sprawne doręczanie korespondencji.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ul. Wrocławskiej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1 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 (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebni-
cy Uchwały nr XIII/159/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ul. Wrocławskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu. 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, 
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w terminie do dnia 16 marca 
2020 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 informa-
tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
700 ze zm.):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) opatrzone podpisem zaufanym albo,
3) opatrzone podpisem osobistym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Trzebnica.

Informacja
Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, 
str. 1), w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że: 
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą prze-

twarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, 
2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: iod@um.trzebni-

ca.pl,
3) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury planistycznej związanej ze spo-

rządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ad-

ministratorze, 
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa, 
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, 
7) ma Pan/Pani prawo do: 
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania; 
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym, 
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 

10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani wniosku, 
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
GMINY TRZEBNICA

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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 Jad zazwyczaj kojarzy nam 
się z toksyczną substancją, która 
po wstrzyknięciu do organizmu 
powoduje rychłą śmierć. Jednak-
że obecnie w medycynie coraz 
częściej mówi się o zbawiennym 
wpływie substancji zawartych 
w jadach na choroby, które do tej 

pory uznawane są za nieuleczalne. 
Doświadczył tego pewien lekarz, 
wypoczywający w Meksyku, który 
został ukąszony przez skorpiona 
Centruroides sculpturatu, jedne-
go z najsilniej jadowitych zwierząt 
Ameryki Północnej. Gdy podano 
mu zastrzyk bóle ustały. Ale to, 

co stało się potem, 
było zupełnie nie-
spodziewane. Le-
karz ten cierpiał 
na zesztywniające 
zapalenie stawów 
kręgosłupa – prze-
wlekłą, postępują-
cą chorobę auto-
immunologiczną. 
Tymczasem po kil-
ku dniach od uką-
szenia skorpiona 
bóle pleców prze-
szły jak ręką odjął. 
Przypadek? Nie do 
końca…
 Jad jest cie-
czą, która spływa 
z kłów, żądeł i kol-
ców różnych zwie-
rząt i roślin – ma 
za zadanie natych-
miastowe obez-
władnienie wroga, 
bądź zdobyczy. 
Substancje obecne 

w jadzie mają różne mechanizmy, 
cele i skutki działania, aczkolwiek 
współdziałając ze sobą wywołują 
możliwie najsilniejszy efekt. Nie-
które toksyny są odpowiedzialne 
za niszczenie układu nerwowego, 
czego skutkiem jest porażenie mię-
śni. Inne związki chemiczne powo-
dują niszczenie tkanek i komórek. 
Kolejne jady uśmiercają poprzez 
spowodowanie zakrzepu krwi i za-
trzymanie akcji serca, a inne wręcz 
przeciwnie – wywołują krwotok 
wewnętrzny. 
 Paradoksalnie te właściwości, 
które czynią z jadu śmiertelną tru-
ciznę, są niezwykle cenne dla me-
dycyny. Wiele toksyn zawartych 
w jadach uderza w te same związki 
chemiczne, na które należy wpły-
wać, jeśli chce się leczyć pewne 
choroby. 
 Substancje aktywne jadów, 
niczym po nitce do kłębka, do-
cierają do konkretnych cząste-
czek chemicznych. W podobny 
sposób działają leki – łącząc się 
z poszczególnymi molekułami 
osłabiają lub wręcz likwidują ich 
szkodliwy wpływ na organizm. 
Szacuje się, że obecne dziesięciole-
cie obfitować będzie w cały szereg 
„jado-pochodnych” leków prze-
ciwnowotworowych, przeciwbó-
lowych a także tych skierowanych 
na choroby autoimmunologiczne. 
Tak więc jad nie jest jedynie śmier-
cionośną maszyną mającą na celu 

zabicie lub obezwładnienie ofiary – 
dzięki nauce i znajomości metabo-
lizmu tych związków naukowcy są 
w stanie wytworzyć leki nierzadko 
ratujące życie. 
 Już w starożytności uczeni wy-
korzystywali jady niektórych zwie-
rząt i roślin w leczniczym celu. 
Najwcześniejsza wzmianka pocho-
dzi z roku około 70 p.n.e., gdzie 
królowi Mitrydasowi VI Eupatoro-
wi lekarze aplikowali na rany od-
niesione w trakcie bitwy jad żmii 
łąkowej. Z kolei znany od wieków 
w chińskich i indyjskich metodach 
leczenia jad kobry, zaakceptowano 
w XX wieku na Zachodzie jako ho-
meopatyczny lek przeciwbólowy. 
 Nowożytne zastosowanie jadu 
w medycynie, tak naprawdę roz-
poczęło się już w latach 60. XX 
wieku, dzięki Hugh A. Reidowi, 
który wprowadził stosowanie jadu 
węża mokasyna gładkiego w przy-
padku zakrzepicy żył. Odkrył on, 
że jedna z toksyn zawartych w ja-
dzie tego węża, enzym – ancrod, 
ma działanie przeciwzakrzepowe. 
Zawierający to białko lek dopusz-
czono do stosowania w roku 1968. 
Dodatkowo, w latach 70. ubiegłego 
wieku, pojawiły się leki na bazie 
jadu brazylijskiej żmii żararaki po-
spolitej, które utworzyły całą gru-
pę medykamentów stosowanych 
w leczeniu nadciśnienia tętniczego. 
 Z kolei osoby chorujące na ser-
ce powinni być wdzięczni mambie 

▶ mgr inż . Sylwia Baluta podc zas przepro -
wadzania ek sper ymentu. Zakład Chemii 
Medyc znej i  Mikrobiologii Politechnika 
Wrocławska.

pospolitej, śmiertelnie groźnemu 
afrykańskiemu wężowi. Naukowcy 
z Mayo Clinic uzyskali preparat, 
który nie tylko obniża ciśnienie tęt-
nicze, lecz także zmniejsza zwłók-
nienie zastawek (przerost tkanki 
łącznej) w niewydolnym sercu, 
a ponadto osłania nerki przed prze-
ciążeniem nadmiarem soli. 
 Rozwój medycyny, czerpiącej 
z natury, zaskakuje nas każdego 
dnia. Może się okazać za kilka lat, 
że choroby, do tej pory nieuleczal-
ne, mogą zostać okiełznane przy 
pomocy toksyn z jadu…

kącik naukowy
promujemy osiągnięcia trzebnickich naukowców

mgr inż. Sylwia Baluta 

córka 
Anety i Jerzego Krawców

– W swojej działalności na-
ukowej skupia się na opra-
cowywaniu nowych technik 
analitycznych, będących alter-
natywą dla klasycznych metod 
badań. Jako przyszły doktor 
biotechnologii skupiła się na 
zgłębianiu interdyscyplinarnej, 
wielce wymagającej dziedziny 
łączącej w sobie zagadnienia 
z zakresu biochemii, biotechno-
logii, chemii fizycznej, inżynie-
rii materiałowej czy elektroniki 
– nauki o biosensorach.

Drugie oblicze jaDu
Przed kilkoma tygodniami, 25 
stycznia 2020 roku przypadała 75 
rocznicę wkroczenia do Trzebnicy 
Armii Czerwonej. Pomimo faktu, 
że ówczesne Trebnitz bronione było 
przez garstkę starców i młodzieży 
z pospolitego ruszenia – Volksstur-
mu, to Trzebnica w ciągu pierw-
szych trzech miesięcy „wyzwolenia” 
zamieniła się w stertę gruzów. 
Sytuacja w Trzebnicy przed 
wkroczeniem Armii Czerwonej.
W związku z przełamaniem w poło-
wie stycznia 1945 roku przez Armię 
Czerwoną niemieckiej linii obrony 
na Wiśle, gauleiter Śląska Karl Han-
ke wydał rozkaz ewakuacji terenów 
leżących po lewej stronie Odry. 
Ewakuacja mieszkańców Trzebnicy 
miała miejsce w dniach 19-23 stycz-
nia 1945 roku. Wówczas to prawie 

wszyscy z ponad 8 000 mieszkań-
ców miasta każdym możliwym 
środkiem lokomocji, a w razie jego 
braku na pieszo, starali się dotrzeć 
do Jawora, który był pierwszym 
punktem zbornym dla uciekinie-
rów z Trzebnicy. W mieście pozo-
stały mimo nalegań władz wojsko-
wych Siostry Boromeuszki, które 
opiekowały się klasztorem oraz 
około 600 osobami (głownie cho-
rymi i starszymi), którzy nie czuli 
się na siłach do wymarszu z mia-
sta przy 20 stopniowym mrozie 
i schronili się w klasztorze. Pozosta-
ło w nim również niewielu rannych 
żołnierzy – pacjentów lazaretu, 
który Siostry Boromeuszki prowa-
dziły w czasie wojny. Ci z nich, któ-
rzy mogli walczyć zostali włączeni 
do obrony miasta. W przededniu 
wkroczenia Rosjan do Trzebnicy 
do obrony miasta przeznaczone zo-

stały trzy kompanie Volkssturmu 
(dowodzone m.in. przez Georga 
Schuberta i Fritza Dobbersteina) 
wspomaganą przez ozdrowieńców 
z lazaretu oraz jednostkę pancer-
ną wyposażoną w 1 czołg, 1 wóz 
pancerny rozpoznania i 2 działa 
szturmowe. Dowództwo obrony 
miasta znajdowało się w dawnym 
budynku starostwa powiatowego 
przy ówczesnej ul. Wilhelmstrasse 
(dzisiejsza ul. Św. Jadwigi). Obrońcy 
zajęli swoje stanowiska na północ-
no-wschodnich rogatkach miasta: 
w Nowym Dworze, Księginicach, 
przy drodze wylotowej na Zawonię 
i Głuchów Górny. 
Wkroczenie Armii Czerwonej do 
miasta – 25.01.1945 roku. 
Wojska radzieckie przypuściły atak 
na Trzebnicę na trzech kierunkach 
w czwartek 25.01.1945 roku. Walki 

rozpoczęły się o godzinie 7 rano 
atakiem ze strony Księginic, odpar-
tym strzałami z pancerfausta. O go-
dzinie 9 rano jednostki radzieckie 
ustawiły granatniki na Kociej Gó-
rze, skąd skutecznie mogły ostrze-
liwać miasto i pozycje obrońców. 
Kolejne natarcie przebiegało od 
strony szosy z kierunku Głucho-
wa Górnego, które powstrzymane 
zostało strzałami z jedynego czoł-
gu, którym dysponowali obrońcy. 
Z uwagi na znaczną przewagę ata-
kujących, obrońcy zaczęli szybko 
wycofywać się do centrum mia-
sta a stamtąd ostatecznie wycofali 
się w kierunku Obornik Śląskich. 
Ostatnie walki w mieście toczyły się 
na cmentarzu żydowskim przy ul. 
Obornickiej oraz na szczycie Far-
nej Góry. Wycofujący się niemiec-
cy żołnierze wysadzili w powie-
trze budynek dowództwa obrony 
miasta – dawny budynek Staro-
stwa Powiatowego. Walki w mie-
ście zakończyły się około godziny 
17.00. Według relacji jednego z nie-
mieckich żołnierzy poległo w nich 
około 65 osób. Tego samego dnia 
Rosjanie wkroczyli do trzebnickie-
go klasztoru. Przebywający w nim 
mieszkańcy miasta zgromadzili się 
przerażeni w Oratorium, w którym 
ówczesny proboszcz, prałat Alfred 
Hübner odprawiał mszę świętą. Po 
bombardowaniu terenu klasztoru 
z granatnika ustawionego na Kociej 
Górze, przebywający w klasztorze 
cywile schronili się w piwnicach. 

Więcej archiwalnych zdjęć 
i artykułów znajdziecie Państwo 

na profilu facebookowym: 
Przedwojenna Trzebnica i okolica.

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.

▶ Pacjenci trzebnickiego lazaretu – szpitala wo-
jennego.

▶ Prałat Alfred Hübner i Ks. Wawrzyniec Boche-
nek na tle ruin Trzebnicy. 

75 rocznica „wyzwolenia” Trzebnicy

Naprzeciw żołnierzom radzieckim 
kroczącym do klasztoru od stro-
ny ulicy Św. Jadwigi wyszła z białą 
flagą delegacja sióstr, którym prze-
wodniczyła znająca język rosyjski 
matka Celsa Milewska. Zachowa-
ła się relacja dokumentująca treść 
rozmowy matki Celsy z radzieckim 
zwiadowcą, który zapytał: „Pytam 
się, czy w twoim budynku są ukryci 
żołnierze?” Matka Celsa zaprzeczy-
ła, w związku z tym padło kolejne 
pytanie: „Jeśli nie mówisz prawdy, 
będziemy musieli Cię rozstrzelać. 
Dlaczego w tym budynku jest tylu 
cywilów?”, na co matka Celsa od-
powiedziała: „Prawie wszyscy to 
chorzy, którzy nie mogli wyruszyć 
z miasta.” Wówczas do klasztoru 
wkroczyły wojska radzieckie, doko-
nując przeszukania klasztoru. Cdn. 
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Viii cross trzebnicki
Ponad pół tysiąca biegaczy w słoneczną sobotę 
15 lutego postanowiło rozpocząć sezon biegowy 
w Trzebnicy. Uzdrowiskowe tereny Trzebnicy i Lasu 
Bukowego, już po raz ósmy stały się areną zmagań 
podczas biegu o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica. 

 – To dla mnie pierwsze tego typu 
zawody, ale bardzo lubię biegać po 
Trzebnicy i okolicy. Od kiedy pojawiły 
się nowe ścieżki pieszo-rowerowe ła-
twiej o bezpieczne bieganie również 
zimowymi wieczorami – mówi Prze-
mek z Trzebnicy, a Andrzej z Wrocła-
wia dodaje: – Gdy tylko jest pogoda, 
to chętnie przyjeżdżam potrenować 
na trzebnickich górkach. Fajne te-
reny, można poćwiczyć interwały – 
mówi.
 – Cieszy mnie bardzo to, ile 
uśmiechniętych twarzy widzę dziś na 
linii startu, a także to, jak wiele z tych 
twarzy widziałem również pod-
czas ostatniego jubileuszowego 35. 
Trzebnickiego Biegu Sylwestrowego. 
To pokazuje, że pokochaliście biegać 
w Trzebnicy i mam nadzieję, że już 
niebawem spotkamy się ponownie. 
Dopisała nam dziś pogoda, a Wy 
niebawem wyruszycie na świetnie 
przygotowaną trasę. Cieszcie się tym 
biegiem. Do zobaczenia na mecie! – 
powiedział burmistrz Marek Długo-
zima, który punktualnie o godzinie 
11.00 dał sygnał do startu. Na trzy 
malownicze pętle o łącznej długości 
10 kilometrów ruszyło ponad 400 
mężczyzn i blisko 100 kobiet, którzy 

chcieli sprawdzić swoją wytrzyma-
łość pokonując łączną sumę ponad 
200 metrów podbiegów. 
– To nie przypadek, że sezon biego-
wy zaczynamy właśnie w Trzebnicy. 
Tereny stawów i Lasu Bukowego 
to idealne miejsce do sprawdzenia 
obecnej formy. Tutejsze górki nie 
wybaczają błędów i słabszej dyspo-
zycji – mówi Jacek Jackowiak prezes 
Stowarzyszenia Pro-Run Wrocław 
i dodaje: – Po raz kolejny wspólnie 
z Gminą Trzebnica organizujemy 
wspaniałą imprezę, która z roku na 
rok cieszy się coraz to większym pre-
stiżem, co potwierdza osiągnięcie 
w tej edycji maksymalnej ilości za-
wodników na trasie. Dziękuję burmi-
strzowi Markowi Długozimie za kolej-
ny udany rok wspólnej współpracy. 
Gmina Trzebnica to partner bardzo 
solidny, na którego zawsze możemy 
liczyć – dodał.
 Najlepszy wśród mężczyzn okazał 
się Adam Putyra (00:35:54), wśród ko-
biet wygrała Emilia Liputa (00:43:09). 
Najszybszym trzebniczaninem na li-
nii mety był Jakub Dmuch (00:40:49), 
a trzebniczanką Anna Czerw 
(00:45:49).
 – To było dobre przetarcie przed 

sezonem. Lubię tu biegać, bo trasa 
jest bardzo ciekawa – mówi Jakub 
Dmuch. – Tych kobiet dziś na trasie 
było mniej, może trochę przestraszy-
ły się tych górek, które trzeba poko-
nać trzy razy. Dają one trochę w kość, 
ale satysfakcja z ukończonego biegu 
jest dzięki temu jeszcze większa – 

mówi Emilia Liputa.
 Tradycyjnie już wydarzeniem to-
warzyszącym Crossu Trzebnickiego 
był bieg dzieci, który odbył się na 
deptaku pomiędzy stawami, a rywa-
lizacja ustąpiła miejsca dobrej zaba-
wie. Podobnie jak w biegu senior-
skim, każdy z uczestników otrzymał 

pamiątkowy medal. Na mecie na 
wszystkich czekał posiłek regenera-
cyjny. Najlepsi biegacze nagrodzeni 
zostali okazałymi pucharami. Już za 
rok zapraszamy ponownie do Trzeb-
nicy!

[sh]

▶ N a m e c ie na ws z yst k ic h c ze k a ł c ie p ł y p osi ł e k re ge ne rac yj ny. 

▶ Ponad 50 0 z awo dników w y ru s z y ł o na t r z y p ę t le m alow nic zej  t ras y 
wio d ącej w s ąsie d z t wie St awów i  L asu Bukowe go.

▶ Każ dy z b ie g ac z y ot r z y m a ł rów nie ż pamiąt kow y m e d al ,  k tór y na m e c ie 
w rę c z a ł  m . in .  burmist r z .

▶ Z awo dnic y mijal i  m . in .  G minny Park Wo dny Tr ze b nic a -Z D RÓJ.

▶ N aj le ps z a wśró d t r ze b nic z ane k o k az a ł a s ię Anna C ze r w, 
drugie miejsce z aję ł a Ale k s andra Andrus z ków, a t r ze c ie 
Ewe lina Wie c zore k .

▶ Punk t u alnie o go d z inie 11: 0 0 burmist r z M are k D ł u goz im a d a ł s ygna ł do st ar t u .

▶ W k ate gori i  op e n b ie g ac ze k z w yc ię ż y ł a 
E mil ia Lip u t a ,  dru gie miejsce z aję ł a Karina 
M inorc z y k ,  a t r ze c ia l inię m e t y pr ze k ro c z y ł a 
Danu t a Piskorowsk a .

▶ K rót k a t ras a dost arc z y ł a wie lu w raże ń naj m ł o d s z y m b ie g ac zom .

▶ Burmistrz Marek Długozima, kierownik ds. sportu z Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu – Małgorzata Moskwa oraz obsługa 
techniczna Crossu z Pro Run Wrocław.

▶ Jaku b D muc h w ygra ł  r y wali z ację wśró d 
t r ze b nic z an , dru gie miejsce z ają ł  M ic ha ł Śro d a , 
a t r ze c ie Bar tos z Śl iwińs k i .

▶ Zw yc ię zc ą te goro c z ne go Crossu 
zost a ł  Ad am Pu t y ra ,  dru gie miejsce 
z ają ł  Andr zej  Wite k ,  a t r ze c ie 
Rob e r to D imicco li .

▶ St ar t  b ie gu d z ie c i .

▶ N ajst ar s z y uc ze st nik b ie gu , 
71- le t ni  Bo g d an By kowsk i.

▶ Każ dy z uc ze st ników b ie gu d z ie c i  ot r z y m a ł pamiąt kow y m e d al. ▶ Po dc z as Tr ze b nic k ie go Crossu panowa ł a ś wie t na at m osfe ra .
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Dnia 16 lutego 2020 r. w Szkole Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej 
w Ujeźdźcu Wielkim odbył się XIV 
Turniej Halowej Piłki Nożnej o Pu-
char Burmistrza Gminy Trzebnica. 
W rozgrywkach wzięło udział 8 dru-
żyn. Nadzór nad rozgrywkami pro-
wadziło dwóch sędziów. Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna LKS „Błysk” 
Kuźniczysko, drugie miejsce zdoby-

ła drużyna LZS „Orzeł” Biedaszków 
Wielki, a na trzecim miejscu uplaso-
wała się drużyna LKS „Sokół” Ujeź-
dziec Mały. Drużyna LSZ „Piorun” 
Koniowo zajęła czwarte miejsce, 
sprawiając miłą niespodziankę swo-
im kibicom. Najlepszym piłkarzem 
został Marek Duży, a najlepszym 
bramkarzem Piotr Maślankowski. 
Choć podczas rozgrywek nie bra-

kowało emocji, zawody przebiega-
ły w miłej i przyjaznej atmosferze. 
Dyplomy oraz puchary w imieniu 
burmistrza Marka Długozimy rozdali 
współorganizator turnieju – radny 
Rady Miejskiej Andrzej Janik oraz 
radny Rady Powiatu i dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim 
Mariusz Szkaradziński. Dziękujemy 
paniom: Magdalenie Adamczyk, 
Barbarze Janik i Katarzynie Szew-
czyk za pomoc w organizacji turnie-
ju. Wyniki poszczególnych spotkań 
przedstawia poniższa tabela. Gratu-
lujemy nagrodzonym i zapraszamy 
na kolejny turniej.

8 lutego bardzo dobre spotkanie ro-
zegrali podopieczni trenera Marka 
Nowickiego, którzy pokonali 5:0 ze-
spół Moto-Jelcz Oława. Już w drugiej 
minucie świetną akcją popisali się za-
wodnicy testowani i Polonia wyszła 
na prowadzenie. 3 minuty później 
bliźniacza sytuacja tych samych za-

wodników i było 2:0. Kontrolowali-
śmy grę, co udowadniały kolejne tra-
fienia. Na listę strzelców dwukrotnie 
wpisał się Daniel Łuczak i z wynikiem 
4:0 schodzimy na przerwę. Po zmia-
nie stron obraz gry nie uległ zmianie, 
lecz raziła nieskuteczność naszego 
zespołu. W 70. minucie Cezary Madej 

świetnym podaniem obsłużył Jakuba 
Pancerza i ten nie miał najmniejszego 
problemu z pokonaniem golkipera 
gości tym samym ustalając wynik za-
wodów na 5:0.

Polonia Trzebnica – Moto-Jelcz Oła-
wa 5:0 (4:0) Pozostałe mecze kontro-
lne: Polonia Trzebnica – WKS Śląsk 
Wrocław(U-17) 3:2 (1:1) / Polonia 
Trzebnica – KP Rawia Rawicz 3:1 (3:0) 
/ LZS Pinsel-Peter Krobianka Krobia 
– Polonia Trzebnica 4:1 (2:0).

W wydarzeniu udział wzięło 6 dru-
żyn zrzeszonych w pionie LZS re-
prezentujących Gminę Trzebnica. 
Rywalizacja toczyła się w dwóch 
grupach eliminacyjnych po trzy ze-
społy, następnie odbyły się mecze 
półfinałowe oraz finał. Spotkania 
dostarczyły wiele emocji i zaciętej 
sportowej rywalizacji, tak w rozgryw-
kach grupowych, jak i dalszej części 
turnieju. Do półfinałów awansowa-
ły drużyny Sokoła Ujeździec Mały, 

Sparty Skarszyn, Orła Biedaszków 
Wielki oraz Sokoła Ujeździec Wielki. 
W ich rezultacie w meczu o miejsce 
trzecie zagrały zespoły z Ujeźdź-
ca Małego i Wielkiego, a w meczu 
o zwycięstwo Sparta Skarszyn oraz 
Orzeł Biedaszków Wielki. Kolejność 
w turnieju przedstawia się następu-
jąco: Zwycięzcom puchary, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe wręczył bur-
mistrz Marek Długozima. 

o pucHar burMistrza

sportowy 
test

Kolejny sportowy weekend za GKS 
Gaudią Trzebnica-Zdrój. Najmłodsze 
siatkarki wystartowały po raz pierw-
szy w turnieju „trójek”, który 2 lute-
go odbył się na wrocławskim AWFie. 
W turnieju wystartowały dziewczyn-
ki z rocznika 2007 i młodsze. Trzeb-

niczanki musiały zatem zmierzyć 
się z nawet o 2 lata starszymi kole-
żankami. Dzielnie walczyły o każdy 
punkt i zdobyły cenne doświad-
czenie. Ostatecznie zajęły miejsce 
X. Gratulacje!

W niedzielę 9 lutego odbył się halowy Turnieju Pił-
ki Nożnej Drużyn LZS o Puchar Burmistrza Gminy 
Trzebnica Marka Długozimy, zorganizowanym przez 
przewodniczącego Rady Miejsko-Gminnej Zrzesze-
nia Ludowych Zespołów Sportowych Kamila Ankiera.

feryjne rozgrywki reMis z lks barycz sułów 

ziMowy turniej „parkowa”

turniej Halowy Orzeł Cup

wojownicy tosi 

pewne zwycięstwo

trzebniczanka w sztabie 
szkoleniowyM dziewczyn! 

sparing z „bór” 
oborniki śląskie 

Drużyna trampkarzy, rozegrała spa-
ring z rówieśnikami z PKS Radość 
2005-06. Przez 80 minut rywalizacji 
można było dostrzec u zawodników 
obu drużyn wiele zaangażowania, 
mnóstwo ciekawych akcji oraz ład-

nych goli. Zespół wykazał się dużo 
lepszą skutecznością, strzelając go-
ściom z Warszawy 6 goli, a tracąc 
tylko jednego. 

Polonia Trzebnica – PKS Radość 6:1

Kolejny mecz kontrolny rozegrał 
zespół trampkarzy. Tym razem, na-
szym przeciwnikiem była drużyna 
Baryczy Sułów. Spotkanie obfito-
wało w wiele sytuacji podbramko-
wych co mogło cieszyć zgromadzo-
nych kibiców. Niestety mimo wielu 
okazji, raziła w tym meczu niesku-
teczność. Mecz ostatecznie zremi-
sowaliśmy 2:2. 

Bramki: Muszkiewicz, samobójcza. 
Polonia Trzebnica – Barycz Sułów 2:2

Zespół orlików żółtych (trener 
Przemysław Migdał) wziął udział 
w Zimowym Turnieju „Parkowa” 
we Wrocławiu. Dużym atutem tego 
piłkarskiego wydarzenia była wyso-
ka liczba rozegranych minut w po-
jedynkach z takimi drużynami jak 
Bystrzyca Kąty Wrocławskie, GKS 
Mirków Długołęka, KS Brochów 
Wrocław czy Olympic Wrocław.

Zespół trampkarzy wziął udział 
w turnieju halowym organizowa-
nym przez AP Orzeł Prusice. W za-
wodach mierzyliśmy się z AP Free 
Kids, AP Orzeł Prusice oraz KP Bór 
Oborniki Śląskie. Z każdą z drużyn 
graliśmy dwukrotnie i tylko raz nie 
zdobyliśmy kompletu punktów, co 
w ostatecznym rozrachunku dało 
nam I miejsce! Wyniki spotkań: 1 
GKS Polonia Trzebnica – AP Free 
Kids 1:0, 2 KP Bór Oborniki Śląskie 
– GKS Polonia Trzebnica 0:10, 3 AP 
Orzeł Prusice – GKS Polonia Trzeb-
nica 3:3, 4 AP Free Kids – GKS Po-
lonia Trzebnica 0:3, 5 GKS Polonia 
Trzebnica – KP Bór Oborniki Śląskie 
6:1, 6 GKS Polonia Trzebnica – AP 
Orzeł Prusice 7:1. 

1 lutego 2020 roku drużyna żaków 
białych, wybrała się na turniej cha-
rytatywny, organizowany przez Free 
Kids Akademia Piłkarska. W trakcie 
imprezy, zespół rozegrał 5 spotkań. 
Ponadto, zawodnicy skorzystali 
z wielu atrakcji przygotowanych 
przez animatorów. W tym dniu, nie 
był najważniejszy wynik sportowy, 
a przede wszystkim szczytny cel, 
którym była zbiórka pieniędzy dla 
Tosi Wiśniewskiej cierpiącej na SMA. 
Ostatecznie, udało się uzbierać aż 
17000,20 zł. Bardzo się cieszymy 
z tego, że mogliśmy wziąć udział 
w tak godnym pochwały i szacunku 
wydarzeniu.

Wiktoria Modelska została asystent-
ką trenerki Oliwii Józefczyk w grupie 
dziewcząt! Do tej pory była zawod-
niczką, a teraz połączy to z nową 
rolą. – Piłka jest moją pasją i tę pro-
pozycję przyjęłam bez zastanowie-
nia, bo jest to dla mnie także duże 
wyróżnienie – mówi z zadowole-
niem Wiktoria. Nowa asystentka jest 
trzebniczanką i nie ukrywamy, że 
wiążemy z nią także plany na przy-
szłość. Z uwagi na rosnącą liczbę 
dziewczyn, planowane jest utworze-
nie kolejnej grupy, którą poprowa-
dziłaby już samodzielnie, a zdobyte 
doświadczenie asystentki na pew-
no jej to ułatwi. Wiktoria jest osobą 
bardzo zaangażowaną i chętną do 

pomocy, co przy tak rosnącej liczbie 
dziewcząt będzie bardzo przydatne 
i ułatwi pracę grupy – powiedziała 
trenerka Oliwia Józefczyk. Witamy 
w nowej roli i życzymy powodzenia!

Drużyna orlików żółtych, prowa-
dzona przez trenera Przemysława 
Migdała, rozegrała w dniu 4 lute-
go sparing z rówieśnikami z KP Bór 
Oborniki Śląskie. Przez półtorej 

godziny rywalizacji można było do-
strzec u zawodników obu drużyn 
wiele zaangażowania, mnóstwo cie-
kawych akcji oraz ładnych goli. Dzię-
kujemy KP Bór za cenny sparing.

Tabe l a końcowa
1 GKS Polonia Trzebnica
2 AP Free Kids
3 AP Orzeł Prusice
4 KP Bór Oborniki Śląskie

Tabe l a końcowa

1. LZS Orzeł Biedaszków Wielki

2. LZS Sparta Skarszyn

3. LZS Sokół Ujeździec Mały

4. LZS Sokół Ujeździec Wielki

5. LZS Sparta Będkowo

6. LZS Piorun Koniowo 

Halowo w UjeźdźcU wielkim

Tabe l a końcowa
1. Ujeździec Mały I – Ujeździec Wielki I 3:3
2. Ujeździec Wielki Ii – Kuźniczysko 3:8
3. Biedaszków Wielki I – Koniowo 9:2
4. Ujeździec Mały Ii – Biedaszków Wielki Ii 2:1
5. Ujeździec Mały I – Biedaszków Wielki I 6:7
6. Ujeździec Wielki Ii – Biedaszków Wielki Ii 5:2
7. Ujeździec Wielki I – Koniowo 3:5
8. Kuźniczysko – Ujeździec Mały Ii 7:4
9. Ujeździec Mały I – Koniowo 5:9

10. Ujeździec Wielki Ii – Ujeździec Mały Ii 2:5
11. Ujeździec Wielki I – Biedaszków Wielki I 3:6
12. Kuźniczysko – Biedaszków Welki Ii 9:0

mecz o 3 i 4 
miejsce 

Koniowo – Ujeździec Mały Ii 4:8

mecz o1 i 2 
miejsce

Kuźniczysko – Biedaszków Wielki I 7:1

autocraft@onet.pl

tel. 713 870 266
502 705 365

        512 087 592
        573 166 921

GODZINY OTWARCIA:

pn. - pt.   8:00 - 17:00
sob.          9:00 - 13:00

części samochodowe
www.autocraft.net.pl
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Zakończyły się tegoroczne elimina-

cje Dolnośląskich Meczów Mate-
matycznych organizowanych przez 
Wydział Matematyki Uniwersyte-

tu Wrocławskiego. „Trójka” po raz 
kolejny bierze udział w konkursie. 
W tym roku w rozgrywkach bio-
rą udział dwie drużyny : Młodzicy 
(klasy 4-6) oraz Juniorzy (klasy 
7-8). Po zaciętych spotkaniach ze 

szkołami SP1 Trzebnica , Milicza 
i Cieszkowa obie drużyny zajęły 
pierwsze miejsce w swoich grupach 
i awansowały do rozgrywek półfi-
nałowych. Każda z grup jest więc 
w gronie ośmiu najlepszych drużyn 

matematycznych Dolnego Śląska. 
Kolejne zmagania naszych uczniów 
już od 27 lutego tym razem ze szko-
łami wrocławskimi. Trzymamy 
kciuki. / Opiekunowie drużyn : 
Anna Otfinowska i Dariusz Bocian

W dniach 3-7 lutego 2020 r. obcho-
dziliśmy w szkole Tydzień Bezpiecz-
nego Internetu. Działania profilak-
tyczne są podejmowane w naszej 
szkole przez cały rok, ale szczególnie 
zintensyfikowane są w lutym, kiedy 
to obchodzimy Dzień Bezpiecznego 
Internetu, który w tym roku przy-
padał na 11 lutego. W ramach tego 
przedsięwzięcia podjęliśmy szereg 

działań, mających na celu przypo-
mnienie uczniom istotnych kwestii 
dotyczących bezpieczeństwa w Sieci 
oraz zagrożeń jakie niesie niewłaści-
we korzystanie z zasobów Internetu. 
Uczniowie poprzez różne działa-
nia poznali zasady bezpieczeństwa 
w sieci. Na lekcjach informatyki, 
podczas tych zajęć powstało wiele 
ciekawych prac: komiksy, animacje 
w Scratch-u. Przygotowano gazetki 
ścienne na temat cyberprzemocy. 

Uczniowie klas młodszych wzięli 
udział w szkoleniu prowadzonym 
przez starszych kolegów Kubę Het-
mana i Maksymiliana Piziewicza. / 
Maksymilian, Kuba

W dniu 24. 01 2020 r odbyła się wy-

cieczka do Centrum Nauki i Tech-
niki w Łodzi . Centrum nauki jest 
instytucją promującą nowoczesne 
zainteresowanie nauką oraz wspo-

magającą samodzielnie uczenie. 
EC1 jest tak zaprojektowane, że 
uczniowie mogli sami przepro-
wadzać doświadczenia , badać 
zjawiska z różnych dziedzin oraz 
również mogli oglądnąć eksponaty 
z pogranicza nauki i sztuki .

Kolędy dla Babci i Dziadka

 W ramach koncertu przewi-
dziano solowe występy uczniów 
mających zajęcia w szkole muzycz-
nej poza obowiązkowym trybem, 
pragnących kształcić się wokalnie 
pod okiem Moniki Gruszczyń-
skiej – nie tylko uznanej divy ope-
retkowej i artystki scenicznej, ale 
także pedagoga i doktora sztuki 
muzycznej w dziedzinie wokali-
styki. – Niestety, moi dziadkowie 
już nie żyją, ale wiem, jak ważna 
jest ich rola w życiu każdej rodzi-
ny, jak wspaniale potrafią wpierać 
dzieci i pozostawiać po sobie pięk-
ne wspomnienia. Dlatego chcemy 
ich dziś uhonorować w sposób 
szczególny – powiedziała p. Grusz-
czyńska witając gości na koncercie, 
który przebiegł w radosnej atmos-
ferze. W świątecznym repertuarze 
wystąpili: Zuzanna Tass, Karolina 

Fast, Jan Czarnik, Antoni Lewoń-
ski-Hosta, Karolina Kaczmarek, 
Joanna Wojtkowska, Alicja Wojt-
kowska, Hanna Warszewska, 
Jagoda Jaszczyk. Agnieszka Ga-
wron, Antonia Kropielnicka, Kac-
per Zawadzki, Diana Cel, Kalina 
Krzemianowska i Brajan Radzio. 
„Kajdaszki” zaprezentowały się 
w repertuarze tradycyjnych ko-
lęd, takich jak: „Jezus malusień-
ki”. „W żłobie leży”, „Gdy śliczna 
Panna”, „Cicha noc”, „Tryumfy”, 
„Przybieżeli do Betlejem”, „Mi-
zerna cicha”, „Dziś w stajence”, 
„Nie było miejsca dla Ciebie” czy 
„Bóg się rodzi”. Co ważne – to 
sami uczniowie zaproponowali 
utwory, w jakich pragną zaprezen-
tować się przed rodzicami i rzecz 
jasna dziadkami, dlatego oprócz 
kolęd wykonana została współ-

czesna piosenka „Na kłopoty dzia-
dek”. Uczniowie z obszaru Gminy 
Trzebnica już od 6 lat, jako jedy-
ni w powiecie trzebnickim mają 
szansę na bezpłatną, profesjonalną 
edukację muzyczną. Z każdym ro-
kiem przybywa dzieci i młodzie-
ży, chętnych by nauczyć się grać 
na różnorodnych instrumentach 
oraz profesjonalnie ćwiczyć wokal 
i coraz częściej reprezentują one 

Trzebnicę na rozmaitych wystę-
pach w całej Polsce. 
 W listopadzie zeszłego roku 
„Trzebnickie Kajdaszki” w Aka-
demii Muzycznej im. Karola Li-
pińskiego we Wrocławiu wygrały 
szereg indywidualnych nagród 
w ramach VIII Dolnośląskiego 
Konkursu Pieśni Artystycznej, 
który tym razem poświęcono Sta-
nisławowi Moniuszce. Diana Cel 

oraz Jan Czarnik zostali laure-
atami II nagrody, Zuzanna Tass 
przywiozła III nagrodę, natomiast 
Kalina Krzemianowska otrzymała 
Wyróżnienie. W konkursie wzięła 
również udział absolwentka Szko-
ły Muzycznej I stopnia, były już 
„Kajdaszek” – Hanna Pluta, która 
zdobyła II miejsce. 

[ksz]

W czwartek 23 stycznia w auli Gminnej Szko-
ły Muzycznej zgodnie z kilkuletnią trady-
cją odbył się koncert pt. "Kolędy dla Babci 
i Dziadka" przygotowany przez Trzebnickie 
Kajdaszki wraz z wychowawcą Moniką Grusz-
czyńską oraz akompaniującą przy fortepianie 
Agatą Grudzień, a także wspierającym technicz-
nie pokaz nauczycielem gry na gitarze Michałem  
Jakubowskim.

▶ Ze b rani gośc ie u s ł ys ze l i  mi x k l as yc z nyc h ko l ę d oraz u t worów w y b ranyc h 
z myś l ą o d z iadk ac h . 

▶ Tr ze b nic k ie Kaj d as z k i  w raz z opie kunk ą dr M onik ą G rus zc z y ńsk ą.

▶ Konce r t o d by ł s ię na auli  G minnej Sz ko ł y M u z yc z nej . 

Już od kilku lat pielęgnujemy tra-
dycję zbierania plastikowych na-
krętek. Bardzo mocno zakorzenio-
ne jest to w historii naszej szkoły. 
Dotychczas czyniliśmy to jednak 
na rzecz Wrocławskiego Hospi-
cjum dla Dzieci. Nie od dziś bo-
wiem wiadomo, że czynienie dobra 
jest piękną ideą. A cierpienie dzieci 
nie jest nam obojętne. Chcieliby-
śmy dla nich jak najlepiej, dlate-

go poczyniliśmy w tym kierunku 
pewne zmiany. Postanowiliśmy 
wesprzeć dodatkowo Tosię, ma-
lutką oleśniczankę ciężko chorą na 
SMA – rdzeniowy zanik mięśni. 
To rzadka choroba genetyczna. 
Tosia ma typ1 – najgorszą postać, 
niemowlęcą. Brak białka w organi-
zmie powoduje śmierć neuronów, 
odpowiedzialnych za pracę mięśni. 
A te są wszędzie – od nich zależy 
chodzenie, jedzenie, mówienie, 
oddychanie. Chory najpierw prze-

staje się ruszać, mówić, połykać… 
Potem zanika oddech. Aby pomóc 
chorej dziewczynce, uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Masłowie 
oraz szkolni Wolontariusze odkrę-
cili aż dwa worki pełne nakrętek, 
które 31 stycznia Pani Basia Fal-
kowska dostarczyła do świetlicy 
w Szczytkowicach. Choć to może 
niewiele, ale każda pomoc się liczy. 
Celem zbiórki jest bowiem terapia 
genowa lekiem Zolgensma – to 
jedyna szansa na uratowanie jej 
życia! Nowa, innowacyjna terapia 
przeprowadzana w Stanach Zjed-
noczonych. Lek zmienia kod gene-
tyczny dziecka. Organizm zaczyna 
produkować białko niezbędne do 
pracy mięśni (przez brak którego 
mięśnie Tosi umierają). Leczenie 
kosztuje jednak niewyobrażalną 
kwotę – 9 milionów złotych. Ale 
to jedyna szansa na to, że Tosia 
będzie mogła żyć. I my również 
chcieliśmy dołożyć choć cegiełkę 
od siebie, aby przyczynić się do po-
lepszenia stanu zdrowia tej małej 
kruszyny. Mamy nadzieję, że do 29 
lutego rodzicom dziewczynki uda 
się zebrać potrzebne środki na jej 
leczenie. / K. Pawelec-Grodecka

SP Masłów

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

SP Ujeździec Wielki

SP Ujeździec Wielki

Pomagamy Tosi WiśnieWskiej

meC Ze  m aTem aT yC Zne

TydZień BeZPieCZnego inTerneTu 

WyjaZd do CenTrum nauki

W Parku TramPolin gojumP

W ramach projektu "W drogę 
do wysokiej jakości edukacji" 
uczniowie klas szóstych z Ujeźdź-
ca Wielkiego wzięli udział w zaję-
ciach edukacyjnych w GoJump we 
Wrocławiu. Jest to największy park 
trampolin, gdzie pod okiem wy-
kwalifikowanej kadry trenerskiej 
uczniowie doskonalili umiejętno-
ści z wychowania fizycznego. Za-
jęcia rozpoczęliśmy od zapoznania 
się z zasadami bezpieczeństwa oraz 
od rozgrzewki poszczególnych 
części ciała, która gwarantowała 
prawidłowe wykonanie skoków 
na trampolinach. Młodzież zapo-

znała się z prawidłowo wykony-
wanymi ćwiczeniami min. prze-
wrotami w tył i w przód a także 
bezpiecznego wykonywania salt. 
Na ściance wspinaczkowej ucznio-
wie nabywali nie tylko umiejęt-
ności wspinania, ale również po-
konywali swoje lęki. „Ścianka” 
to 18 wysokich przeszkód, które 
uczniowie pokonują bezpiecznie 
dzięki innowacyjnemu systemowi 
asekuracji TruBlue. Park Trampo-
lin GoJump to świetne miejsce nie 
tylko na przełamanie barier fizycz-
nych i psychicznych, ale również 
miejsce pozwalające jeszcze lepiej 
zintegrować zespół klasowy. / Ka-
tarzyna Kwiatkowska
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Takiej zabawy od dawna u nas nie 
było. Tradycyjnie tuż przed feria-
mi odbyła się zabawa karnawałowa 
dla uczniów naszej szkoły. W piątek 

7 lutego czekała na naszych uczniów 
ustrojona sala i DJ Piotr, który ni-
komu nie pozwolił się nudzić. Przy 
dźwiękach skocznej muzyki i utwo-
rach znanych wykonawców dzieci 
bawiły się ze szkolnymi kompana-

mi. Były korowody, kółeczka, po-
ciągi, węże i tańce w parach. Dodat-
kową atrakcją były konkursy, które 
dostarczyły mnóstwo radości. Naj-
młodsi nie zawiedli w swej pomy-
słowości, dzięki czemu na balu nie 
zabrakło księżniczek, rycerzy, pira-
tów, czarodziejek i cyganek. Wspa-
niała muzyka sprawiła, że bawili się 
zarówno mali, jak i nasza szkolna 
młodzież. Tanecznymi krokami 
chwalili się również nauczyciele. 
Kiedy czas zabawy dobiegł końca 
uczniowie z żalem opuszczali salę 
balową. Wspólna zabawa przyniosła 
wiele radości naszym wychowan-
kom. Dziękujemy dzieciom i rodzi-
com za zaangażowanie w przygoto-
wanie pięknych balowych strojów. 
Uśmiechy, tańce, zabawy, tego jak 
na prawdziwy dziecięcy bal przysta-
ło, nie zabrakło w tym roku w Ma-
słowie. Kolejny bal karnawałowy już 
za rok. / B. Falkowska

Dnia 24.01.2020 r. – trzy grupy 
z naszego przedszkola – Kotki, 
Tygrysy i Sowy – wybrały się wraz 
ze swoimi paniami do klasztoru 
na małą wycieczkę. Dzieci mogły 
zobaczyć jedną z części klasztoru, 
która została wyremontowana. 

Dzięki uprzejmości i życzliwości 
siostry Natalii, obejrzeliśmy różne 
sale, m.in. koncertową, korytarze 
i obrazy. Dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych informacji. Na koniec 
przedszkolaki bardzo podzięko-
wały za miłe zwiedzanie, a panie 
pozostawiły po sobie wpis w księ-
dze Gości. / (Magdalena Lecyk)

28 stycznia klasa 6e z wychowaw-
czynią Pauliną Kwak oraz kla-
sa 5b z wychowawczynią Joanną 
Laskowską-Wnęk wzięły udział 
w zajęciach sportowych we wro-
cławskim Akro Smyku. Duża, wy-
posażona w specjalistyczny sprzęt 
do akrobatyki sportowej sala, już 
na wstępie zrobiła ogromne wraże-
nie. Uczniowie zostali podzieleni 
na 4 grupy, które pod okiem trene-
rów akrobatyki ćwiczyły zarówno 
na ścieżkach jak i na trampolinach.
Podczas 1,5 godzinnych zajęć 
dzieci doskonaliły : równowagę, 
przewrót w przód, przewrót w tył, 
stanie na rękach, stanie na głowie, 
salto w przód a nawet salto w tył. 
Wzmacniały również siłę mięśni 
brzucha, kończyn dolnych i gór-
nych pokonując tor przeszkód, któ-

ry skonstruowany był z 10 różnych 
ćwiczeń . Uczniowie mieli do dys-
pozycji: kółka gimnastyczne, rów-
noważnię, liny, piłki gimnastycz-
ne, dmuchane opony, naskocznie 
i minitrampoliny. Podczas skoków 
na trampolinie dzieci nauczyły się 
wykonywać: kuczkę, poziomkę, 
rozkroczkę, półobrót, cały ob-
rót i salto. Czas spędzony w Akro 
Smyku bardzo szybko i miło upły-
wał, a takie zajęcia sportowe na 
pewno mają ogromny wpływ na 
rozwój psychomotoryki u dzieci. 
Zadowoleni i pełni wrażeń ucznio-
wie jeszcze długo będą wspominać 
akrobacje na trampolinach. Dzięki 
temu, że nasza szkoła uczestniczy 
w programie unijnym „W Drogę 
do wysokiej jakości edukacji” za-
jęcia zastały sfinansowane właśnie 
ze środków pochodzących z tego 
programu. / Paulina Kwak, Joanna 
Laskowska-Wnęk

Tuż przed Świętami Bożego Na-
rodzenia w Szkole Podstawowej 
w Pęgowie odbył się XIX konkurs 
o życiu i twórczości A. Mickiewicza 
„RAZEM MŁODZI PRZYJACIE-

LE”. Jego celem jest przybliżenie 
sylwetki A. Mickiewicza, pogłę-
bienie zainteresowań utworami 
największego polskiego romanty-
ka, kształcenie umiejętności czyta-
nia, rozumienia i wartościowania 
utworów oraz rozwijanie osobo-

wości ucznia i kształtowanie jego 
wrażliwości. Konkurs składał się 
z dwóch części. Najpierw uczestni-
cy rozwiązywali test sprawdzający 
znajomość życia i twórczości Mic-
kiewicza. Druga tura polegała na 
wykonaniu poleceń dotyczących 
poematu „Pan Tadeusz”. Należało 
wykazać się doskonałą znajomo-
ścią treści lektury, zastosowanych 
środków stylistycznych, umiejęt-
nością redagowania zaproszenia 
oraz określenia elementów stroju 
szlacheckiego. Szkołę Podstawową 
nr 3 w Trzebnicy reprezentowała 
drużyna w składzie: Amelia No-
wak, Daria Ostasz, Olga Ostasz, 
którą przygotowywała p. Agniesz-
ka Drohomirecka. Dziewczęta 
z „Trójki” fantastycznie poradziły 
sobie w obu częściach, zdobywa-
jąc taką ilość punktów, która po-
zwoliła zająć II miejsce. Śmiało 
można o nich rzec, że Mickiewicza 
znają jak mało kto. Gratulacje! / 
Agnieszka Drohomirecka

KONKURS „EKO – TORBA” 23 
stycznia, zgodnie z naszym szkol-
nym eko kalendarzem, obchodzi-
liśmy Dzień bez opakowań folio-
wych. Był on okazją do zwrócenia 
uwagi na problem plastikowych 

opakowań, z których korzystamy 
na co dzień. Przydatne „foliówki” 
zamiast do recyklingu, niestety 
często trafiają na składowiska od-
padów, także do lasów czy wody. Są 
niepożądanym elementem nasze-
go krajobrazu, stanowią zagroże-
nie dla zdrowia oraz życia człowie-

ka, gdyż w trakcie rozkładu, który 
trwa blisko 400 lat, uwalniają tok-
syczne substancje. Jeszcze większe 
zagrożenie stanowią dla zwierząt.  
Nasi uczniowie postanowili pod-
jąć wyzwanie i zamienić zwykłe 
„foliówki” na torby wielokrotne-
go użytku. Chętni wzięli udział 
w konkursie pt. ”EKO – TORBA„ 
wykonując według własnego pro-
jektu ciekawe torby. Najczęściej 
były one uszyte z niepotrzebnych 
ubrań, bluzek, także z filcu. Wie-
le z nich zostało przyozdobionych 
kolorowymi naszywkami, falba-
nami, koralikami. Wszystkie były 
bardzo ładne i oryginalne. Jury 
oceniło prace uczniów. Wyniki 
konkursu są następujące: I miejsce 
– Julia Karyś kl. I, Klara Lemierz 
kl. II, Lenka Wiater kl. I II miej-
sce – Natalia Kochmanska kl. VIII, 
Antoni Tomczyk kl. I III miejsce 
– Izabela Śliwka kl. VI, Zuzanna 
Tass kl. II / A. Kochmańska

We wrześniu dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Masłowie p. Paulina 
Pierchorowicz-Rączka przystąpiła 
do Projektu „Centrum Mistrzostwa 
Informatycznego”. CMI to projekt 
skierowany dla każdego, kto chce 

zdobywać i poszerzać swoją wie-
dzę z zakresu informatyki i prze-
kazywać ją uczniom, odkrywając 
i rozwijając ich talenty. CMI: – daje 
możliwość podniesienia własnych 
kompetencji i zdobywania wiedzy 
od najlepszych ekspertów z pięciu 
najlepszych uczelni technicznych 
w kraju; – zapewnia nieograni-
czony dostęp do wysokiej jakości 
profesjonalnych materiałów edu-
kacyjnych; – to budowanie relacji, 
kompleksowa wymiana wiedzy 
i doświadczeń, wzajemne wsparcie, 
nie tylko od prowadzących, ale tak-
że od innych uczestników projek-
tu. W ramach projektu p. Paulina 
Pierchorowicz-Rączka prowadzi 
z uczniami, z klasy VI koło infor-

matyczne z zakresu algorytmiki 
i programowania. Zajęcia pozalek-
cyjne prowadzone są tak, aby nauka 
informatyki była dla uczniów nie-
zapomnianą przygodą. Uczniowie 
z Masłowa zaznajamiają się z tajni-
kami programowania wizualnego, 
tym samym przygotowują się do 
programowania w języku Python 
i C++. W ramach programowa-
nia wizualnego, już od marca, nasi 
uczniowie będą testować mBoty 
(nowe trzy mBoty wraz z osprzętem 
i dodatkowymi czujnikami zostały 
użyczone szkole na potrzeby koła 
informatycznego). Uczniowie wraz 
z p. Pauliną Pierchorowicz-Rączką 
z niecierpliwością oczekują zapla-
nowanej na marzec nocy z progra-
mowaniem, w ramach której mBo-
ty użyczone szkole ożyją./ Paulina 
Pierchorowicz-Rączka

W czwartek – 9 stycznia – w na-
szym przedszkolu mieliśmy przy-
jemność gościć aktorów STUDIA 
TEATRALNEGO KRAK-ART 
z Krakowa, którzy zaprezentowali 
naszym przedszkolakom przed-
stawienie pod tytułem „Królewna 
Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. 
Chociaż wszyscy znamy tę kla-
syczną baśń braci Grimm – wersję 
przedstawioną przez krakowskim 
aktorów oglądało się z wielką przy-
jemnością. Oprócz dobrze opo-
wiedzianej fabuły baśni, pięknych 

kostiumów i dekoracji – nasi mali 
widzowie – poznali kilka zasad, 
których warto przestrzegać, np.: 
„Dziewczynki mają pierwszeń-
stwo”, „Nie należy wpuszczać ob-
cych do domu”, „Przyjaciele sobie 
pomagają”, „Nie przyjmujemy pre-
zentów od obcych”. Bajka ucząc, 
że warto pomagać innym – prze-
strzegała przed łatwowiernością 
w stosunku do obcych. Podczas 
przedstawienia wybrane dzieci 
mogły wspólnie z aktorami zagrać 
swój mały epizod. Kto wie może na 
poważniejsze role przyjdzie jeszcze 
pora... / (Ewa Łopąg)

28 stycznia 2020 roku w naszej szko-
le uczciliśmy doniosłe wydarzenie, 
jakim było zdobycie Nagrody No-
bla przez Olgę Tokarczuk. Z tego 
powodu odbył się ilustrowany wy-
kład poświęcony temu zdarzeniu. 
W jego pierwszej części Szymon 
Szady przedstawił genezę tej nagro-
dy, prezentując sylwetkę fundatora 
– Alfreda Nobla oraz dotychczaso-
wych polskich laureatów, a także 
kilka ciekawostek, związanych z ce-
remonią jej wręczania. Druga, za-
sadnicza część, związana była z oso-
bą noblistki. Prezentacja podzielona 
na rozdziały, jak jej powieści, obra-
zowała najważniejsze i przełomo-
we wydarzenia z jej życia. Po każ-
dym rozdziale wybrani uczniowie 

z wszystkich klas odczytywali cytaty 
z jej książek. Aby przybliżyć zebra-
nym twórczość pisarki, uczniowie 
klasy 8 a: Szymon Szady, Szymon 
Świątek, Magdalena Śmigiel oraz 
Jakub Łukaszewski zaprezentowali 
inscenizację opartą na opowiadaniu 
„Zagubiona dusza”. W ostatniej czę-
ści spotkania nastąpiła prezentacja 
pozostałych tytułów. A zrobiły to 
również uczennice z klasy 8 a, które 
trzymając w rękach książki, z wielką 
gracją przechadzały się przed zgro-
madzonymi, składając kolejne tomy 
przed portretem pisarki. Mamy na-
dzieję, że udział w tym spotkaniu 
przyczynił się do utrwalenia wiedzy 
o noblistach, a także przybliżył syl-
wetkę Olgi Tokarczuk – naszej świe-
żo upieczonej laureatki Nagrody 
Nobla. / Barbara Szymacha

,,Dziś słoneczko jasno świeci, zima 
biała śpiewa A w przedszkolu przed-
szkolaki – składają życzenia. Wszyst-
kim babciom, wszystkim dziadkom 
zdrowia, pomyślności, Aby dużo 
mieli siły dużo radości”. Styczeń to 

czas intensywnych przygotowań 
w naszym przedszkolu do wspania-
łej uroczystości jaką jest Dzień Babci 
i Dziadka. Przedszkolaki wykonują 
zaproszenia, prezenty, którymi ob-
darują bliskich z okazji ich święta 
oraz przygotowują program arty-
styczny. Także w tym roku – każda 

z grup przedszkolnych miała przy-
jemność goszczenia w swych salach 
szanowne grono babć i dziadków. 
Wnuczęta przygotowały dla swych 
drogich gości występy artystyczne 
– recytacje wierszy, tańce i piosenki, 
które z łezką w oku podziwiali dziad-
kowie. Każdy z nich otrzymał także 
drobny – własnoręcznie wykonany 
przez dzieci upominek. Po części ar-
tystycznej babcie i dziadkowie – zo-
stali zaproszeni na słodki poczęstu-
nek, do którego szybciutko ,,dobrały 
się” również wnuczęta. Goście de-
lektowali się pysznymi wypiekami 
rodziców, którym serdecznie dzię-
kujemy za zaangażowanie. „Świę-
to Babci i Dziadka” to bardzo miła 
uroczystość w przedszkolu. Wielka 
miłość dziadków do swych wnucząt, 
bezwarunkowa akceptacja, szczery 
zachwyt oraz wzruszenie – z jaki-
mi patrzą na dzieci – tworzą niepo-
wtarzalny klimat tegoż spotkania. / 
WIWAT BABCIE I DZIADKOWIE 
/ Ewa Łopąg

Babcia i Dziadek to bardzo ważne 
osoby w życiu każdego dziecka. 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych 
0a również pamiętały o swoich 
Babciach i Dziadkach i wspólnie 
z wychowawcą przygotowały dla 

nich uroczystość. Dnia 30 stycz-
nia 2020 r. licznie przybyli goście 
zasiedli w auli i z niecierpliwością 
czekali na rozpoczęcie występu 
swoich wnucząt – bożonarodze-
niowych Jasełek. Na twarzach 
dzieci widać było ogromną radość 
i skupienie. Dzieci pięknie zapre-
zentowały program artystyczny. 
W czasie przedstawienia zapro-
szeni goście wspólnie z dziećmi 
zaśpiewali kilka tradycyjnych ko-
lęd, a następnie dzieci wręczyły 
prezenty dla swoich ukochanych 
Babć i Dziadków. Wszyscy zebrani 
z dumą i radością patrzyli na swoje 
wnuczęta, które włożyły wiele wy-
siłku w to, aby jak najlepiej wyra-
zić swoją miłość i szacunek. Mamy 
nadzieję, że ten dzień na długo po-
zostanie w pamięci zarówno dzieci 
jak i Dziadków. / L. Danilewicz
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WiZyTa W klasZTorZe

ZajęCia Z akroBaTyki – akro smyk

dla Frania koWalCZyka

raZem młodZi PrZyjaCiele

dZień BeZ oPakoWań FolioWyCH

WyCZekiWane mBoTy TraFiły do nas

króleWna śnieżka

noBliśCi Wśród nas

grosZ do grosZa…

dZień BaBCi i dZiadka 

jasełka 

 Jak co roku, na przełomie listo-
pada, grudnia i stycznia masłowscy 
uczniowie zbierali grosiki. Ale nie 
tylko, były też monety o innych no-
minałach. Każdy przyniósł tyle, ile 
mógł – w myśl zasady: "Jeden grosz 
znaczy niewiele, ale Góra Grosza 
jest największa na świecie." Celem 
XX edycji Góry Grosza, na którą 
zbierane były te drobne monety to 

pomoc dzieciom, które wychowują 
się poza swoją rodziną – w domach 
dziecka czy rodzinach zastępczych. 
Pośrednim, ale najważniejszym ce-
lem akcji było działanie edukacyj-
ne – pokazanie najmłodszym, jaką 
siłę stanowić może niewielka po-
moc wielu ludzi i wspólne działanie 
dla dobra potrzebujących. Kwota 
uzbierana przez uczniów klas I-III 
oraz V-VIII wyniosła 131,57 zł. Pie-
niądze zostały zapakowane w dwie 

paczki, które łącznie ważą 16 kg. 
To bardzo dużo. Ostatnim już kro-
kiem będzie przekazanie przesyłek 
na Pocztę Polską. Stamtąd trafią 
one do Towarzystwa Nasz Dom, 
aby pomagać potrzebującym dzie-
ciom. Bardzo serdecznie dziękuje-
my za pomoc wszystkim uczniom 
Szkoły Podstawowej w Masłowie, 
którzy wsparli prowadzoną przez 
nas akcję, nauczycielom, a także 
Wolontariuszom. Zaś na szczególne 
wyróżnienie zasługuje Natalia K. – 
uczennica klasy VIII. To za jej spra-
wą pieniędzy było tak wiele. Jeste-
ście wielcy! / K. Pawelec-Grodecka

SP Masłów

ZaBaWa karnaWałoWa

Przez kilka ostatnich dni spo-
łeczność Szkoły Podstawowej nr 3 
w Trzebnicy mobilizowała się dla 
Frania Kowalczyka. W dniach od 
13 do 24 stycznia w naszej szko-
le, odbył się kiermasz słodkości. 

W przygotowanie kiermaszu włą-
czyli się uczniowie z całej szkoły 
przekazując upieczone ciasta, ba-
beczki, lizaki, galaretki itp. Dzie-
ci były bardzo szczęśliwe, że ich 
słodkości rozeszły się błyskawicz-
nie, ale przede wszystkim miały 
satysfakcję, że własnym zaangażo-

waniem mogły pomóc. Kiermasz 
cieszył się dużym powodzeniem. 
Słodkość to tylko, albo aż gest, 
symbol – liczy się okazane serce 
i otwartość na drugiego, małego 
człowieka. Dzięki zaangażowa-
niu uczniów, rodziców i wy-
chowawców, udało się zebrać 
6628,04 zł. Wszystkim rodzicom, 
dzieciom serdecznie dziękujemy za 
wsparcie i za to, że zawsze możemy 
na Was liczyć. / A. Zych
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W środę – 5 lutego – wizytę w na-
szym przedszkolu złożył znakomity 
gość pan Marian Kowalski założy-

ciel zespołu ludowego-,,Marciny”. 
Pan Marian został zaproszony przez 
nauczycielkę panią Agatę Podrygaj-
ło i przybył do przedszkola z inte-
resującym instrumentem muzycz-

nym akordeonem. Dla większości 
przedszkolaków było to pierwsze 
spotkanie z tymże instrumentem, 
a jego brzmienie bardzo zaciekawi-
ło małych słuchaczy. Podczas spo-
tkania z grupami ,,Kotków”, ,,My-
szek”i ,,Tygrysków”dzieci z uwagą 
słuchały piosenek ludowych  i  me-
lodii ze znanych bajek. Najwięcej 
radości przyniosły  naszym przed-
szkolakom tańce, które wspólnie 
wykonaliśmy ,,Kaczuszki”, ,,Kra-
kowiak”oraz zaprezentowany przez 
Pana Mariana taniec do piosenki 
,,Chodź do mnie”. Nie zabrakło też 
zabawy ,,Rolnik sam w dolinie” – 
która przy akompaniamencie akor-
deonu była zdecydowanie bardziej 
atrakcyjna. Na zakończenie spo-
tkania przedszkolaki zaśpiewały 
dla naszego gościa piosenkę ,,Mu-
zykanci konszabelanci”, a pan Ma-
rian opowiedział  dzieciom całkiem 
niezwykłą bajkę… / (Ewa Łopąg)

Dzień Babci i Dziadka to wyjąt-
kowe daty w kalendarzu, jedne 
z najsympatyczniejszych i naj-

milszych dni w roku. 24 stycznia 
o godz.17.00 do Szkoły Podstawo-
wej w Boleścinie przybyli zacni go-
ście: babcie i dziadkowie naszych 
uczniów. Szkoła wypełniła się po 

brzegi. Zebranych gości powitała 
pani dyrektor Bogumiła Szermer, 
składając najserdeczniejsze ży-
czenia. Dzieci ze wszystkich grup 
wiekowych, począwszy od przed-
szkola do klasy ósmej, przygotowa-
ły wspaniałe występy artystyczne, 
przepełnione radością, śpiewem 
i tańcem. Uroczystość wypadła 
pięknie, uczniowie otrzymali 
gromkie brawa, a babcie i dziadko-
wie byli dumni ze swoich wnuków. 
Po występach dzieci wręczyły, 
babciom i dziadkom własnoręcz-
nie wykonane upominki. Wszyscy 
goście zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. Był to wspaniały dzień, 
pełen wzruszeń, serdeczności, ra-
dości i wspólnej zabawy. Kocha-
nym Babciom i Dziadkom jeszcze 
raz życzymy samych pięknych 
chwil w życiu i tego, aby zawsze 
byli dumni ze swoich wnuków. Do 
zobaczenia za rok. 

9 lutego na całym świecie ob-

chodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Pizzy. W naszej świetlicy 
„Pszczółka” również obchodzili-
śmy ten smaczny dzień. Najpierw 
dzieci wysłuchały opowiadania, 
z którego dowiedziały się skąd po-
chodzi pizza i jakie są jej rodzaje. 
Następnie uczniowie nauczyli się 
śpiewać piosenki o pizzy, a także 
poznali etapy powstawania pizzy. 
Punktem kulminacyjnym naszego 
spotkania była degustacja pizzy. 
Na zakończenie każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy dyplom.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi 
Markowi Długozimie za wspar-
cie finansowe, a także pani Annie 
Cisak za pomoc w organizacji tego 
wydarzenia. /  Seweryna Janicka,  
Dominika Surma

okienko
z wierszem

Rubryka redago-
wana przez Stefana 

Jurkowskiego 
i Annę Marię Musz. 

Osoby zaintere-
sowane literaturą, 

a także pisaniem 
i publikowaniem 

własnych utwo-
rów serdecznie 
zapraszamy na 

warsztaty literackie. 
Zajęcia odbywają 

się w Gminnym 
Centrum Kultury 

w każdy wtorek 
od godz. 9.00. 

Najlepsze utwory 
będziemy publi-

kować w niniejszej 
rubryce, redagowa-

nej przez Stefana 
Jurkowskiego 

i Annę Marię Musz

ZOFIA ANDR ZE JC Z AK

Za oknem
wierzchołki drzew wpijają się w obłoki 
połacie pagórków we wschodzie słońca 
strumyk płynie kamykami usłany 
leszczyną zarośnięty 

figlują dzieci
zbierają orzechy.

nocą
niebo granatowe, księżyc roześmiany
wyłania się mały wóz
i wielki wóz, a w nim gwiazda – 

rozjaśnia moje życie.

Zofia Andrzejczak 
ma najkrótszy 

staż jako aktywna 
uczestniczka Warsz-

tatów Literackich 
przy UTW „Tęcza”. 

Jej wiersz już pu-
blikowaliśmy w tej 

rubryce. Pisze coraz 
lepiej, co dobrze 
wróży na przy-

szłość. Tym razem 
ukazuje autorka 

„widok z okna”. Jest 
to tekst pejzażowy, 

niepozbawiony war-
stwy refleksyjnej.

,,…To okazja bardzo rzadka, 
mamy Dzień Babci oraz Dzień 
Dziadka….” to słowa piosenki, 
którą dzieci z klasy przedszkol-
nej przy Szkole Podstawowej 
w Kuźniczysku przywitały swoje 
babcie i dziadków. Świętowali-
śmy 31.01.2020 roku w świetlicy 
w Kuźniczysku. Dzieci przedsta-
wiły przygotowany specjalnie na 
tę okazję program artystyczny: 
wiersze , piosenki, a także układ 
taneczny. Każdy mały artysta na-

gradzany był gromkimi brawami. 
Wszystkie dzieci spisały się na 
medal. Po występie pociechy wrę-
czyły przygotowane upominki: 
Dyplomy dla Babci i Dziadka oraz 
niespodziankę, w której znajdowa-
ła się herbatka oraz coś słodkiego. 
Dopełnieniem całej uroczystości 
był poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. Serdecznie dzię-
kuję panu Sołtysowi Kuźniczyska 
i jego żonie za ciepłe przyjęcie 
dzieci i ich rodzin oraz wszystkim, 
którzy zaangażowali się w organi-
zację uroczystości. / Wychowawca 
kl. 0 SP. w Kuźniczysku

31 stycznia naszą szkołę odwiedzi-
ła pani Agnieszka Szachidewicz – 
założycielka ośrodka adopcyjnego 
Przytul Pyska w Boguszycach wraz 

ze swoim podopiecznym – psem 
Szczypiorem. Uczniowie z wielką 
radością przyjęli gościa oraz przy-
jaznego psiaka. Okazało się, że 
czworonóg jest mistrzem w ogól-
nopolskich zawodach dogtrekkin-

gu, czyli w biegach terenowych 
psa z opiekunem. Historia Szczy-
piora rozpoczęła się dość smutno. 
Jako szczenię został on znaleziony 
w lesie. Był dziki i agresywny. Na 
szczęście trafił do ośrodka, gdzie 
otrzymał dużo dobra i troski oraz 
rozwinął wrodzoną aktywność. To 
jedna z wielu historii, jakie pozna-
liśmy podczas prelekcji prowadzo-
nej przez opiekuna ośrodka. Pani 
Agnieszka opowiedziała  nam 
również o pracy w przytulisku, ak-
tywnym wypoczynku z psiakami, 
a także pokazała filmiki i ciekawe 
zdjęcia związane z działalnością 
wolontariuszy w ośrodku.  Zwró-
ciła uwagę dzieci na właściwe trak-
towanie zwierząt. Nasi uczniowie 
okazali duże zainteresowanie wy-
kładem oraz zadeklarowali chęć 
pomocy przy zwierzętach w ośrod-
ku adopcyjnym, który w niedłu-
gim czasie z pewnością odwiedzą./ 
A. Kochmańska
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BeZPieCZni W CZasie Ferii

dZień BaBCi i dZiadka 

międZynarodoWy dZień PiZZy 

sPoTkanie Z marianem koWalskim

Bal karnaWałoWy

do serCa PrZyTul Psa…

"AKRO – SMYK" – Wycieczka Ża-
bek i Pszczółek „Biegam, ćwiczę, 
podskakuję – jestem sprawny nie 
żartuję" 15 stycznia dzieci wraz 
z opiekunami z Gminnego Przed-
szkola nr 1 w Trzebnicy z grupy 
Pszczółek i Żabek udały się na wy-
cieczkę do AKRO-SMYKU znaj-
dującego się we Wrocławiu. Dzieci 

mogły na własne oczy zobaczyć 
bardzo dużą halę, w której odby-
wają się ćwiczenia akrobatyczne. 
Dzieci zostały podzielone na grupy 
10-11 osobowe, każda grupa miała 
swojego trenera, który dbał o bez-
pieczeństwo podczas ćwiczeń. Pod 
okiem trenera odbywały się skoki 
na trampolinie, tory przeszkód. 
Dzieci uczyły się panować nad 
własnym ciałem i kontrolowaniem 
swoich ruchów, oraz hartowanie 

ducha. W sali sportowej znajdowa-
ły miękkie materace i klocki, dzięki 
czemu ćwiczenia stały się zabawą. 
Na ćwiczeniach stosowane były 
ćwiczenia rozciągające mięśnie, 
które mają wpływ na prawidłową 
postawę, poruszanie się czy bieg. 
Początkowo niektóre ćwiczenia 
sprawiały dzieciom trudności ale 
powtarzanie tych samych elemen-
tów pozwoliło na dobre opanowa-
nie wykonywanych zadań. Był to 
z pewnością niezapomniany dzień 
dla naszych przedszkolaków:) Au-
tor: E. Dolny

W dniu 14 stycznia nasze przed-
szkolaki z wszystkich grup uczest-
niczyły w „Spotkaniu z muzyką”. 
Instrumentem przewodnim był 
flet należący do instrumentów 
dętych drewnianych. Zaproszona 
pani Ela przedstawiła różne ro-
dzaje fletów i ich budowę (flet po-
przeczny, prosty, irlandzki, bam-
busowy z Indii, flet na dwie ręce 

z drewna), dzieci mogły posłuchać 
brzmienia każdego z nich. Uczest-
niczyły we wspólnych zabawach 
muzyczno-tanecznych. Bawiły 
się przy piosence o kukułeczce, 
tańczyły przy utworze o Małej 
Syrence, wykonywały ćwiczenia 
do „Gimnastyki z dziadkiem”. Na 
zakończenie mogły wysłuchać 
pięknego utworu pochodzącego 
z Amerki Południowej, oczywiście 
przy akompaniamencie fletu. Au-
tor: D. Duarte Valent

Dnia 29 stycznia w naszym przed-
szkolu odbył się Bal Karnawałowy. 

Od samego rana dzieci nie mogły 
doczekać się momentu, w którym 
zaczną bawić się razem z anima-
torami. Jak co roku na balach, tak 

i w tym roku nie zabrakło wróżek, 
superbohaterów, księżniczek i całej 
reszty przepięknych przebrań. Za-
bawa była udana, a dzieci zadowo-
lone. Bardzo dziękujemy za przy-
gotowanie przepięknych przebrań. 
Autor: M. Hanke-Gierczak

W związku ze zbliżającymi się 
feriami zimowymi nauczycielki 
w naszym przedszkolu uznały za 
szczególnie ważne, by zapoznać 
dzieci z zasadami bezpieczeństwa 
w czasie ferii. Nauczycielki Joan-
na Lorek i Aleksandra Jakusek 
przygotowały dla przedszkolaków 
prezentację multimedialną pod-
czas której  dzieci mogły zobaczyć 
skutki niewłaściwego ubierania się 
zimą, jazdy na sankach w pobliżu 
jezdni, ślizgania się po zamarznię-
tych zbiornikach wodnych, zabaw 
śnieżkami, braku znaków odbla-
skowych, doczepiania sanek do 
pojazdów mechanicznych i prze-
chodzenia pod zamarzniętymi so-

plami lodu. Przedszkolaki uczest-
niczyły też aktywnie w pogadance 
i rozmowie na temat bezpieczeń-
stwa.  Wymieniały się swoimi spo-
strzeżeniami, doświadczeniami 
i obserwacjami. Na przygotowa-
nych planszach i ilustracjach pre-
zentacji odszukiwały i nazywały 
zachowania niewłaściwe.   Nie oby-
ło się również bez wesołych zabaw 
i żartów. Podczas spotkania przy-
pomniano również o zachowaniu 
ostrożności w stosunku do osób 
nieznajomych, zakazie wpuszcza-
nia ich do domu oraz przypomnia-
no numery telefonów alarmowych.
Życzymy wszystkim miłych, uda-
nych, a przede wszystkim bez-
piecznych ferii zimowych / (Ewa 
Łopąg)

SP Masłów

konkurs „Z orTograFią na Ty”

5 lutego 2020 r. w Szkole Podstawo-
wej w Prusicach odbył się XI Powia-
towy Konkurs Ortograficzny dla 
uczniów klas piątych. W tegorocz-
nej edycji konkursu wzięło udział 
21 uczniów z  dwunastu szkół 
powiatu trzebnickiego. Naszą 
szkołę reprezentowała Wiktoria 
Zielińska. Zadaniem uczestników 
ortograficznych zmagań było na-
pisanie dyktanda, które przygoto-
wało Stowarzyszenie Oświatowe 
"SOWA." Tekst pt. "Podróżnik" 

sprawdzał przede wszystkim zna-
jomość pisowni małą i wielką lite-
rą oraz nazw własnych tematycz-
nie związanych z podróżowaniem. 
Po części konkursowej na uczniów 
czekał poczęstunek, gry stolikowe 
i możliwość skorzystania z prusic-
kiej Multiteki. Wszyscy uczestnicy 
konkursu z rąk dyrektora tamtej-
szej szkoły, pana Roberta Kawalca 
otrzymali gratulacje, pamiątkowe 
dyplomy, długopisy oraz słodko-
ści, a laureaci dostali gry planszo-
we oraz książki. Uczennica naszej 
szkoły nie zajęła miejsca na po-

dium, lecz warto było wziąć udział 
w tak dobrze zorganizowanym 
wydarzeniu. Miejsce, niezwykle 
urokliwe i przestronne, a przy tym 
uroczystość przeprowadzona bar-
dzo sprawnie i bez niespodzianek. 
Konkurs i miejsce warte polecenia. 
/ K. Pawelec-Grodecka

Po ciężkiej pracy w I semestrze 
nauki uczniowie SP 3 niewąt-
pliwie zasłużyli na odpoczynek 
oraz dobrą rozrywkę w postaci 
zabawy karnawałowej, która od-
była się w naszej szkole w piątek 
– 07.02.2020 r. Tego dnia dzieciom 
towarzyszyło wiele emocji i wra-
żeń. Sala gimnastyczna wyglądała 
inaczej niż na co dzień, zamieniła 
się w prawdziwą salę balową. Ude-
korowana kolorowymi balonami, 
serpentynami, zachęcała do szam-
pańskiej zabawy – uczniów klas 

0-III. W szkole można było spo-
tkać Spidermanów, piratów, ryce-
rzy, kowbojów rodem z Dzikiego 
Zachodu, klaunów, czarodziejów... 
Były wróżki, księżniczki, smoki, 
diabły, lwy, krokodyle, motyle, bie-
dronki i różne inne stwory. Stroje 
były barwne, oddawały nawet naj-
drobniejsze szczegóły wybranej 
postaci. Niektórzy byli nie do po-
znania, inni budzili podziw, a nie-
kiedy nawet przerażenie. Wszyscy 
bawili się znakomicie, bo humor 
dopisywał zarówno dzieciom, 
wychowawcom jak i rodzicom. / 
L. Kłyho
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Osoby, które dostarczą rozwiązaną krzyżówkę 
do Redakcji Panoramy Trzebnickiej (ul. Prusicka 
12, pok. 208), wezmą udział w losowaniu:

• 50 zł ufundowane przez GCKiS 
(do odbioru: ul. Prusicka 12)

• TORT firmowy, ufundowany przez Cukier-
nię BEZA (do odbioru w Cukierni BEZA przy 
ul. św. Jadwigi 29C Trzebnica, po okazaniu 
gazety z dowodem tożsamości, Trzebnica 
tel. 387 26 70, 602 454 285). Nasz kupon 
możesz zrealizować w dogodnym dla Ciebie 
czasie w przeciągu 1 miesiąca od momentu 
daty emisji gazety z nazwiskiem zwycięzcy.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica; 
możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@um.trzebnica.pl; moje dane będą przetwarzane na potrzeby przekazania rozwiązania 
krzyżówki do Redakcji Panoramy Trzebnickiej i udziału w losowaniu zwycięscy; nie podanie danych osobowych uniemożliwi udział w losowaniu zwycięscy; dane będą 
przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa; dane będą przechowywane przez okres do wydania kolejnego numeru Panoramy: dane nie podlegają zautoma-
tyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; przysługuje Pani/Panu prawo: wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozwiązanie z numeRu 2 (172)
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

olga Żukrowska

hasło: 
RozwaŻna i RomanTYCzna

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 3 (173)

CUKIERNIA  BEZA

    

TORT Trzebnica sklep tel. 508 381 290
Trzebnica kawiarnia tel. 602 454 285

Oborniki tel. 508 381 289
Oborniki Kawiarnia Zakład tel. 508 381 287

email : abezaoborniki@gmail.com FIRMOWY
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Informator
gminnego centrum kultury i  Sportu

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

21 lutego  
/ 18:00

Finisaż wystawy artura Lobusa / Sala anima-
cji GCKiS

28 lutego  
/ 18:00

wernisaż wystawy malarstwa Jana Pływacza 
Kobieta i gitara / oprawa muzyczna – marcel 
Frąckowiak / artKawiarnia

6 marca   
/ 18:00

wernisaż wystawy malarstwa i rysunku Stani-
sława marcina Babczyńskiego Fascynacje 2020

W ySTAW y

28 lutego –
28 kwietnia Kobieta i gitara / malarstwo, Jan Pływacz

6 marca – 6 maja
Fascynacje 2020 / malarstwo i rysunek, Sta-
nisław marcin Babczyński „Kosma” / Galeria 
Poddasze i Galeria Parter

1 – 30 marca
Reportaż malarski „z australii” dzieci i mło-
dzieży z pracowni malarstwa i Rysunku GCKiS 
/ Galeria Parter

artkawiarnia
GCKiS ul. Prusicka 12
pon. – czw. 10:00 – 20:00 / pt. 10:00 – 22:00 /sob. 
12:00-22:00 / niedz. 12:00-22:00

Miejsce dla Ciebie! organizujemy urodziny dla dzieci
szczegóły: 669 886 997

poniedziałki  
/ 18:00-20:00

Spotkania z planszówkami „Gry bez prądu” / 
wstęp wolny / wiek 8+

wtorki   
/ 9:30 i 10:30 

zajęcia muzyczne dla dzieci 0-3 lat z opieku-
nami / artKawiarnia / obowiązują zapisy edu-
kator.kultury@gmail.com

1 marca   
/ 10:00-12:00 Heart Talk / art kawiarnia / wstęp wolny

kINo
Polonia 3D

GCKiS  ul. Prusicka 12 
tel. 71 312 12 43 (kino – biuro) 
pon. – pt. 7:30 – 15:30

Bilety online kinopolonia.bilety24.pl

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

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

soboty  / 12:00 Kino Juniora w artKawiarni / wstęp wolny

tanie wtorki Bilety 12 zł 
(cennik może ulec zmianie wraz z repertuarem)

PREMIERy W KINIE POLONIA

28 lutego Sonic. Szybki jak błyskawica

28 lutego Bad Boy

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

1 marca / 10:00 Turniej Tenisa Stołowego / Hala Sportowa

GODZINy OT WARCIA OBIEK TÓW SPORTOW yCH

Lodowisko miejskie
poniedziałek – piątek: 8:00-14:00 (szkoły) 
14:00-21:00 wejścia indywidualne (ostatnie wejście 19:30), 
sobota-niedziela: 13:00-20:00 (ostatnie wejście 18:30)

Stadion miejski 
FaiR PLaY aRena 
i bieżnia dla biegaczy 
na Stadionie

poniedziałek – piątek: 8:00-20:00
sobota: 10:00-18:00
niedziela: nieczynne

Gminny obiekt 
Sportowo-
Rekreacyjny 
ul. 3 maja 2

poniedziałek – piątek: 8:00-21:30
sobota: 10:00-18:00, niedziela: nieczynne

zapraszamy do skorzystania z oferty „Promo-
cyjna Sobota na Squashu” (informacje na pla-
katach). Serdecznie zapraszamy do zapozna-
nia się z bogatą ofertą zajęć fitness na FB oraz 
stronie internetowej: GCKiS Trzebnica-Sport, 
www.gckis.trzebnica.pl

Kompleks Boisk 
orlik ul. oleśnicka

poniedziałek – piątek 12:00-20:00
sobota – niedziela 12:00-18:00

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

czwartki / 16:30 W 80 pomysłów dookoła biblioteki / zajęcia 
czytelniczo plastyczne dla dzieci / Ratusz
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TVP KULTURATVP SPORT TV TRWAM 

TV6TTV

TVP 1 TVP 2 TVNPOLSAT TV 4
TV PULS

Stopklatka 

TVP INFOPOLSAT 2EUROSPORT SUPER POLSAT

TVN 7 5.15 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 5.40 Jaka to melodia?
 6.15 Przysięga (113) - serial
 7.05 Elif s.III (671) - serial
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.40 Korona królów (337) - telenowela
 9.10 Magazyn śledczy
 9.40 Okrasa łamie przepisy - Banany 

zamiast ziemniaków
 10.15 Komisarz Alex s.IX (113) - Śmierć 

za kratami - serial
 11.05 Ojciec Mateusz s.XXII (281) 

- Piąta taryfa - serial
 12.00 Wiadomości
 12.15 Agrobiznes
 12.45 Żubry z Puszczy Białowieskiej 
 13.45 Skoki Narciarskie - PŚ - Rasnov 

- konkurs indywidualny 
 16.05 Przysięga (114) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 18.00 Klan (3616) - telenowela
 18.30 Korona królów - taka historia… (59) 

- telenowela
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Sport
 19.30 Wiadomości
 20.05 Pogoda
 20.10 Alarm! - magazyn
 20.35 Życie to są chwile - benefi s 

Zenona Martyniuka z okazji 30 
lecia pracy artystycznej

 21.30 Archiwista (7) - serial
 22.30 Chiński zodiak - fi lm sensacyjny, 

Chiny, Hongkong, reż. Jackie Chan, 
wyk. Laura Weissbecker, Oliver Platt, 
Jackie Chan

 0.30 SEAL Team - komando Foki (22) 
- serial

 1.25 Kompania X s.III (22) - serial
 2.20 Magazyn kryminalny 997 
 3.10 Ocaleni - reality show
 4.15 Notacje - Ostap Łapski. Strachy 

nie na Lachy - cykl dok.
 4.30 Zakończenie dnia

 4.40 Koło fortuny - teleturniej
 5.15 Doktor Kleist - lekarz rodzinny (45) 

- Wołanie o pomoc - serial
 6.10 Anna Dymna - spotkajmy się 

- Weronika Wątroba
 6.40 Familiada - teleturniej
 7.15 Pytanie na śniadanie - w tym. 

Panorama i Pogoda
 11.00 Panorama
 11.05 Pogoda
 11.10 Pytanie na śniadanie Extra
 11.25 Rodzinka.pl s.IV (97) - Historie 

samochodowe - serial
 11.55 Barwy szczęścia (2199) - serial
 12.30 Koło fortuny - teleturniej
 13.05 Va Banque (32) - teleturniej
 13.35 Na sygnale (259) - To nie jest 

normalne - serial
 14.10 Czterdziestolatek (6) - Włosy 

Flory, czyli labirynt - serial
 15.10 Doktor Kleist - lekarz rodzinny (72) 

- serial
 16.00 Koło fortuny - teleturniej
 16.35 Familiada - teleturniej
 17.10 Więzień miłości (246), Turcja 
 18.00 Panorama
 18.20 Pogoda
 18.30 Va Banque (33) - teleturniej
 18.55 Rodzinka.pl s.X (203) - Daj żonie 

palec…! - serial
 19.35 Barwy szczęścia (2199) - serial
 20.10 Barwy szczęścia (2200) - serial
 20.40 Giganci ze stali, USA, reż. Shawn 

Levy, wyk. Hugh Jackman, Dakota 
Goyo, Evangeline Lilly

 23.00 Muzyka na weekend - magazyn 
muzyczny

 0.05 Niezwykły dzień Panny Petti-
grew - fi lm fabularny, Wielka Bry-
tania, USA, reż. Bharat Nalluri, wyk. 
Amy Adams, Frances McDormand, 
Ciaran Hinds, Shirley Henderson

 1.45 Zawsze jest czas na miłość 
- Komedia obyczajowa, USA, reż. 
Joel Hopkins, wyk. Diane Keaton, 
James Norton

 3.30 Zakończenie dnia

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

 20.00 Czarna Pantera - fi lm sci - fi , USA, 
2018, reż. Ryan Coogler, wyk. Chad-
wick Boseman, Michael B. Jordan, 
Lupita Nyong’o, Danai Gurira

  - T’Challa po śmierci ojca wraca do 
rodzinnego kraju, by objąć tron. 
Wkrótce Wakanda zostaje napad-
nięta przez dawnego wroga. Młody 
władca zbiera sojuszników, aby 
pokonać przeciwnika i ochronić 
swój lud. Jako Czarna Pantera staje 
w obronie nie tylko swojej ojczyzny, 
ale i całego świata. 

 22.55 Psy 3. W imię zasad - kulisy
 23.25 Piła 2 - horror, USA, 2005, reż. Dar-

ren Lynn Bousman, wyk. Donnie 
Wahlberg, Shawnee Smith, Tobin 
Bell, Glenn Plummer

 1.25 Mój przyjaciel Hachiko - dramat 
obyczajowy, USA, 2009, reż. Lasse 
Hallström, wyk. Richard Gere, Joan 
Allen, Cary - Hiroyuki Tagawa

 3.25 Tajemnice losu

 4.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.15 Mango - Telezakupy
 6.20 Kuchenne rewolucje
 7.20 Doradca smaku 
 7.30 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Afera fryzjera - program rozryw-

kowy
 11.45 Ukryta prawda 
 12.45 Szpital - program obyczajowy
 13.45 Detektywi - program kryminalny
 14.20 Detektywi - program kryminalny
 14.55 Na Wspólnej - serial
 15.25 Milionerzy 
 16.00 Szpital - program obyczajowy
 17.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 18.00 Ukryta prawda 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.49 Raport smogowy - poznaj kolory 

powietrza 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny

 20.00 Avengers - fi lm przygodowy, 
USA 2012, reż. Joss Whedon, wyk. 
Robert Downey Jr, Chris Evans, 
Mark Ruff alo, Chris Hemsworth, 
Scarlett Johansson, Jeremy Renner, 
Tom Hiddleston, Clark Gregg, Cobie 
Smulders, Stellan Skarsgard, Samuel 
L. Jackson, Gwyneth Paltrow, Paul 
Bettany

 23.05 Siedem - fi lm sensacyjny, USA 
1995, reż. David Fincher, wyk. Brad 
Pitt, Morgan Freeman, Richard 
Roundtree, Kevin Spacey, Gwyneth 
Paltrow, R. Lee Ermey

 1.45 Smaczny Dubaj 
 2.25 Uwaga! - program interwencyjny 
 2.45 NOC Magii 

 6.00 Anatomia głupoty
 6.30 Anatomia głupoty
 7.00 Anatomia głupoty
 7.30 Anatomia głupoty
 8.00 Nasz nowy dom
 9.00 Strażnik Teksasu
 10.00 Strażnik Teksasu
 11.00 Strażnik Teksasu
 12.00 Septagon
 13.00 Septagon
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Policjantki i Policjanci
 16.00 Sekrety sąsiadów - serial obycza-

jowy
 16.30 Sekrety sąsiadów - serial obycza-

jowy
 17.00 Sekrety sąsiadów - serial obycza-

jowy
 18.00 Septagon
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Gwiazdy Kabaretu
 21.05 Sprawiedliwi - Wydział Krymi-

nalny
 22.10 Sprawiedliwi - Wydział Krymi-

nalny
 23.25 Martwa cisza - horror, USA, 2007, 

reż. James Wan, wyk. Ryan Kwan-
ten, Amber Valletta, Donnie Wahl-
berg, Michael Fairman

 1.05 STOP Drogówka
 2.10 Interwencja
 2.25 Graffi  ti 
 2.40 Top 10 lista przebojów
 3.40 Top 10 lista przebojów
 4.40 Top 10 lista przebojów
 5.45 Telezakupy TV Okazje

 5.10 Szkoła - serial
 6.10 Mango - Telezakupy
 7.30 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

- program sądowy
 8.35 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 9.35 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 10.40 Mango Telezakupy
 11.00 Idealna niania - program obycza-

jowy
 11.45 Zakochani po uszy - serial
 12.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.20 Szpital - program obyczajowy
 14.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

- program sądowy
 15.20 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 16.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 17.20 SOS. Ekipy w akcji 
 18.20 Brzydula - serial
 18.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 20.00 Wszystko stracone - fi lm kata-

strofi czny, USA 2013, reż. J.C. Chan-
dor, wyk. Robert Redford

 22.20 Get On Up: Historia Jamesa 
Browna - fi lm obyczajowy, Wielka 
Brytania, USA 2014, reż. Tate Taylor, 
wyk. Chadwick Boseman, Nelsan 
Ellis, Dan Aykroyd, Viola Davis, Len-
nie James

 1.05 Kości - serial
 2.15 NOC Magii 

 6.00 Nash Bridges - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 9.00 Rodzinny interes - serial
 10.00 Castle - serial
 11.00 Castle - serial
 12.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 13.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 14.00 Łowcy skarbów - serial
 15.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 16.00 Rodzinny interes - serial
 17.00 Rodzinny interes - serial
 18.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 20.00 Kula w łeb - fi lm akcji, USA 2012, 

reż. Walter Hill, wyk. Christian Slater, 
Jason Momoa, Sung Kang, Sylvester 
Stallone, Weronika Rosati

 21.50 November Man - thriller, USA, 
Wielka Brytania 2014

 0.00 Pieskie szczęście - fi lm sensa-
cyjny, USA 2006, reż. Peebles Van, 
wyk. Aubrey Dollar, Cybill Shepherd, 
Jacquelyn Morgan, Luis Guzmán, 
Wesley Snipes

 2.05 Niesamowite!
 2.40 Niesamowite!
 3.05 Dyżur
 3.45 Na jedwabnym szlaku
 4.10 Menu na miarę
 5.00 Dyżur
 5.35 Dyżur 

6.00 15.7 km - etiuda 6.20 Wojny kontenero-
we - serial 6.50 Allo, Allo - serial 8.05 Pleba-
nia - serial 9.10 Stawka większa niż życie cz. 9 
- 10 - serial 11.30 Niszczycielskie żywioły - se-
rial 12.30 Katastrofy w przestworzach 14.20 
Chicago Fire - serial 16.05 Komisarz Rex - se-
rial 17.05 Nowa Scena Śmiechu 18.15 Wam-
pirzyce - komedia 20.00 Pokaż kotku, co 
masz w środku - komedia  21.55 Cube - hor-
ror 23.45 Egzorcysta III - horror

10.15 Gogglebox. Przed telewizorem 11.55 
Sędzia Anna Maria Wesołowska 12.55 Sędzia 
Anna Maria Wesołowska 13.55 Mania sprzą-
tania 14.55 Królowe życia 15.45 Express 
16.00 Uwaga! 16.25 Zamiana żon 17.30 
DeFacto - Flesz 17.45 Express 18.03 Raport 
smogowy 18.05 Damy i wieśniaczki. Ukraina 
19.10 Usterka 19.45 Express 20.00 Goggle-
box. Przed telewizorem 21.45 Express 22.00 
Królowe życia 23.30 Pierwszy raz za granicą… 

6.00 Top 10  lista przebojów 7.00 MacGyver 
8.00 MacGyver 9.00 Policjantki i  Policjan-
ci 10.00 Detektywi w  akcji 11.00 Detektywi 
w akcji 12.00 Miodowe lata 13.40 Bumerang 
14.15 Transakcje za milion dolarów: Los An-
geles 16.15 Diagnoza morderstwo 18.15 Mio-
dowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminal-
ne zagadki Nowego Jorku 23.00 Szansa dla 
karierowicza - komedia romantyczna, USA 
0.40 STOP Drogówka 1.40 STOP Drogówka 

5.30 Sportowy Wieczór 6.00 Tenis ziemny 
- Turniej WTA - Dubaj 9.00 Skoki Narciar-
skie - PŚ - Rasnov - kwalifi kacje 10.10 Ko-
szykówka mężczyzn - Eliminacje ME 2021. 
Polska - Izrael 12.00 RING TVP SPORT - ma-
gazyn 13.05 Skoki Narciarskie - PŚ - Rasnov 
- konkurs indywidualny 14.00 Skoki Narciar-
skie - PŚ - Rasnov - konkurs indywidualny 
16.35 Ultimate Strongman (2) - magazyn, 
Wielka Brytania 17.35 Piłka ręczna mężczyzn 
- PGNiG Superliga 22.kolejka. NMC Górnik 
Zabrze - KS SPR Chrobry Głogów 17.55 Piłka 
ręczna mężczyzn - PGNiG Superliga 22.ko-
lejka. NMC Górnik Zabrze - KS SPR Chrobry 
Głogów 20.05 Skoki Narciarskie - PŚ - Ra-
snov - konkurs indywidualny 21.55 Sporto-
wy Wieczór 22.35 Lekkoatletyka - Halowy 
mityng IAAF Grand Prix, Madryt 0.05 Coppa 
Italia - podsumowanie 

5.00 Biegi narciarskie 5.45 Biathlon. MŚ, An-
terselva 6.30 Kolarstwo. Hiszpania 2.  etap 
7.30 Kolarstwo. Portugalia 2.  etap 8.30 
Biathlon. MŚ, Anterselva Sprint kobiet 7, 5 km 
9.15 Biathlon. MŚ, Anterselva Bieg pościgo-
wy kobiet na 10 km 9.45 Biathlon. MŚ, An-
terselva 10.30 Biathlon. MŚ, Anterselva Sprint 
mężczyzn na 10 km 11.15 Biathlon. MŚ, An-
terselva 12, 5 km 11.45 Biathlon. MŚ, Anter-
selva 12.30 Biathlon. MŚ, Anterselva 13.15 
Snooker 13.45 Snooker 15.00 Snooker 16.00 
Snooker 17.00 Snooker 18.00 Snooker 19.00 
Snooker 20.00 Snooker 21.00 Snooker 22.00 
Snooker 23.00 Snooker 0.05 Kolarstwo. 
Hiszpania 3.  etap 0.45 Kolarstwo. Portuga-
lia 3. etap 1.00 Kolarstwo. Portugalia 3. etap 
1.30 Biathlon. MŚ, Anterselva 2.15 Biathlon. 
MŚ, Anterselva 

6.00 Disco Gramy 7.00 Joker 8.00 Trudne 
sprawy 9.05 Drwale i  inne opowieści Biesz-
czadu 9.35 Drwale i inne opowieści Bieszcza-
du 10.00 Na ratunek 112 10.30 Sekrety rodzi-
ny 11.30 Dlaczego ja? 12.30 Nasz nowy dom 
13.30 Świat według Kiepskich 15.00 Trudne 
sprawy 16.00 Nasz nowy dom 17.00 Sekrety 
rodziny 18.00 Malanowski i Partnerzy 18.30 
Malanowski i Partnerzy 19.00 Gliniarze 20.05 
Wydarzenia 20.45 Pewnego razu w Meksy-
ku: Desperado 2 - fi lm sensacyjny, USA, 2003, 
reż. Robert Rodriguez, wyk. Antonio Bande-
ras, Salma Hayek, Johnny Depp, Mickey Rour-
ke 22.50 Detonator - thriller sensacyjny, USA, 
Rumunia, 2006, reż. Po - Chih Leong, wyk. 
Wesley Snipes, Silvia Colloca, Tim Dutton, Wil-
liam Hope 0.50 Kabaretowa Ekstraklasa 2.00 
Wydarzenia 2.45 Wystarczy chcieć 3.15 Echo 
lasu 3.45 Trans World Sport

6.00 SuperLudzie Extra 6.25 Wydarzenia 
7.00 Rycerka Nella 7.30 Bąbelkowy świat 
gupików 8.00 Bąbelkowy świat gupików 
8.30 Psi patrol 9.00 Psi patrol 9.30 Wróżko-
wie chrzestni 10.00 Świat według Bundych 
10.30 Świat według Bundych 11.00 Nasz no-
wy dom 12.00 Małe Wielkie Marzenia 12.30 
W rytmie serca 13.30 W rytmie serca 14.30 
W rytmie serca 15.30 W rytmie serca 16.30 
Pierwsza klasa 17.00 Kabaret na żywo 19.00 
Nasz nowy dom 20.00 Pociąg z forsą - fi lm 
sensacyjny, USA, 1995, reż. Joseph Ruben, 
wyk. Wesley Snipes, Woody Harrelson, Jenni-
fer Lopez, Robert Blake 22.20 Świat według 
Kiepskich 23.00 Krokodyl Dundee 2 - kome-
dia przygodowa, Australia, 1988, reż. John 
Cornell, wyk. Paul Hogan, Gerry Skilton, Linda 
Kozlowski, John Meillon 1.20 Hotel  52 2.20 
Hotel 52 4.30 Kabaretowa Ekstraklasa

5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co 
pół godziny 13.59 Serwis Info 14.29 Serwis 
Info 14.49 Pogoda 14.59 Serwis Info 15.29 
Info Dzień 15.54 Pogoda 15.59 Info Dzień 
17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 
17.32 O co chodzi - magazyn publicystycz-
ny 18.00 Panorama 18.20 Panorama opinii 
- magazyn 18.37 O tym się mówi - magazyn 
19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 
20.13 Forum - program publicystyczny 21.00 
Kasta - magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.49 
W tyle wizji 22.24 Serwis Info 22.30 W tyle 
wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 
23.51 Nie da się ukryć Extra 0.10 Wiadomości 
0.38 Gość Wiadomości 0.54 Kasta - maga-
zyn 1.39 Pogoda 1.50 Forum - program publi-
cystyczny 2.50 W tyle wizji 3.25 Serwis Info 
3.30 W tyle wizji Extra 4.24 Taśmy bezpieki 
- Szkolenie funkcjonariuszy wywiadu

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Albert Schweitzer 14.10 Piloci. Biało 
- czerwoni z Dęblina 14.55 Słowo Życia 15.00 
Koronka do Bożego Miłosierdzia 15.20 Moc-
ni w wierze 15.50 Ma się rozumieć 16.00 In-
formacje dnia 16.10 Siódmy sakrament 16.35 
Świat na wyciągnięcie ręki. Ziemia Święta 
17.00 Ogrody papieskie 17.30 Okiem kame-
ry 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 
18.15 Westerplatte Młodych 18.55 Przegląd 
katolickiego tygodnika “Niedziela” 19.00 
Warto zauważyć… 19.30 Opowieści Theo 
19.45 Modlitwa z  telefonicznym udziałem 
dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogór-
ski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt 
Widzenia 22.00 Ziemia Obiecana 23.00 Jan 
Paweł II i Prymas Stefan Kardynał Wyszyński 
23.50 100 cudownych miejsc na świecie 

7.00 Teledyski 8.00 Informacje kulturalne 
8.20 Studio Kultura - Rozmowy 8.40 Nie-
dziela Barabasza - fi lm TVP 9.20 Droga do 
domu - dramat 11.00 Z biegiem lat, z bie-
giem dni - Kraków 1914 - serial 12.40 Bielszy 
niż śnieg - fi lm psychologiczny 13.30 Philippe 
Jaroussky śpiewa Bacha i Telemanna 15.05 
Studio Kultura - Rozmowy 15.20 Kamizelka 
- fi lm TVP, Polska 16.20 Homolkowie na urlo-
pie - komedia, Czechosłowacja 18.00 Świąty-
nie kultury - Opera w Oslo - cykl dok. 18.40 
Pani Nikifor - fi lm dok. 19.10 Tygodnik Kultu-
ralny 20.00 Informacje kulturalne 20.30 Ki-
no Mistrzów - Dzień Szakala - fi lm fabularny, 
Wielka Brytania 23.00 Fabryka hitów - Elek-
tryfi kacja - cykl dok. 23.55 Tygodnik Kultural-
ny 0.50 Więzi - fi lm dok. 1.20 Wstęp do fi l-
mu - Tristana 1.25 Tristana - dramat, Francja, 
Hiszpania, Włochy 3.10 Informacje kulturalne
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TVP INFOPOLSAT 2EUROSPORT SUPER POLSAT

TVN 7 5.15 Klan (3612 - 3614) - telenowela
 6.25 Sprawa dla reportera
 7.20 Rok w ogrodzie
 7.45 Rok w ogrodzie Extra - magazyn
 8.00 Pełnosprawni (341) - magazyn dla
 8.25 wojsko - polskie.pl
 8.55 Studio Raban
 9.20 Rodzinny ekspres - Wierność jest 

super - magazyn
 9.55 Daleki kraj - western, USA, reż. 

Anthony Mann, wyk. James Ste-
wart, Walter Brennan, Ruth Roman, 
Corinne Calvet, John McIntire

 11.35 Wokół mórz. Rodzina Bartherotte 
- cykl dok.

 12.00 Polskie Ślady - /7/ - reportaż
 12.25 Z pamięci - felieton
 12.35 Skoki Narciarskie - PŚ - Rasnov 

- konkurs indywidualny
 15.05 Sanatorium miłości s.II (7) 

- reality show
 16.05 Młody Piłsudski (12) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 18.25 Postaw na milion - teleturniej
 19.25 Sport
 19.30 Wiadomości
 20.05 Pogoda
 20.10 Alarm! - magazyn
 20.35 Komisarz Alex s.XII (151) - Cios 

w serce - serial
 21.30 Hit na sobotę - Włamanie na 

śniadanie - komedia sensacyjna, 
USA, reż. Barry Levinson, wyk. 
Bruce Willis, Cate Blanchett, Billy 
Bob Thornton

 23.45 Mokra robota - fi lm akcji, USA, 
reż. Mike Gunther, wyk. 50 Cent, 
Bruce Willis, Ryan Philippe, Jenna 
Dewan - Tatum, James Remar

 1.15 Jaka to melodia?
 2.10 Chiński zodiak - fi lm sensacyjny, 

Chiny, Hongkong, reż. Jackie Chan, 
wyk. Laura Weissbecker, Oliver Platt, 
Jackie Chan

 4.05 Z pamięci - felieton
 4.10 Opole na bis - koncert

 4.35 Koło fortuny - teleturniej
 5.15 Barwy szczęścia (2196) - serial
 5.45 Barwy szczęścia (2197) - serial
 6.20 M jak miłość (1494) - serial
 7.15 Pytanie na śniadanie
 10.45 Pytanie na śniadanie Extra
 11.15 To je Borowicz. Podróże ze sma-

kiem - magazyn kulinarny
 11.45 Pasjonaci - Finał - dokument 
 12.15 Na sygnale (258) - Przerwane 

połączenie - serial
 12.50 Kabaret w samo południe - pro-

gram rozrywkowy
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.15 Szansa na sukces. Eurowizja 

2020 - widowisko muzyczne
 16.25 Rodzinka.pl (276) - Jestem grubo 

inteligentna - serial
 16.55 The Wall. Wygraj marzenia 

- teleturniej
 17.50 Słowo na niedzielę - Dlaczego 

nastawić drugi policzek
 18.00 Panorama
 18.20 Pogoda
 18.30 Lepsza połowa (13 - 14) - serial
 19.35 Lajk!
 20.00 The Voice Kids s. III - Finał

 23.00 Zawsze jest czas na miłość 
- komedia obyczajowa, USA, reż. 
Joel Hopkins, wyk. Diane Keaton, 
James Norton

 0.50 Giganci ze stali, USA, reż. Shawn 
Levy, wyk. Hugh Jackman, Dakota 
Goyo, Evangeline Lilly

 3.00 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.20 Scooby Doo na tropie Mumii 
 9.55 Ewa gotuje
 10.30 Hotel Transylwania - fi lm anim.
 12.20 Kogel - mogel - komedia obycza-

jowa, Polska, 1988, reż. Roman Zału-
ski, wyk. Grażyna Błęcka - Kolska, 
Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn

 14.35 Cztery wesela
 15.45 Świętokrzyska Gala Kabaretowa 

2019
 17.45 Chłopaki do wzięcia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Kraina lodu - fi lm anim.

 22.15 Mission: Impossible 2 - fi lm 
sensacyjny, USA, Niemcy, 2000, 
reż. John Woo, wyk. Tom Cruise, 
Dougray Scott, Brendan Gleeson, 
Richard Roxburgh

  - Ethan po raz kolejny staje przed 
“niemożliwym do wykonania” zada-
niem. Sean Ambrose, były agent rzą-
dowy, wykrada z laboratorium fi rmy 
farmaceutycznej próbki śmiertelnego 
wirusa zwanego Chimerą. Chce 
sprzedać wirusa fi rmie zajmującej się 
produkcją leków zwalczających tego 
wirusa, by później wywołać świa-
tową epidemię i wzbogacić się na 
zyskach ze sprzedaży antidotum.

 1.00 Zatopieni - fi lm sensacyjny, Buł-
garia, Wielka Brytania, 2005, reż. 
Anthony Hickox, wyk. Steven 
Seagal, Christine Adams, William 
Hope, Nick Brimble

 3.20 Tajemnice losu

 4.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.15 Mango - Telezakupy
 7.30 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial
 12.50 Top Model - program rozrywkowy
 14.30 Akademia policyjna VI: Operacja 

Chaos - komedia, USA 1989, reż. 
Peter Bonerz, wyk. Bubba Smith, 
David Graf, Michael Winslow, Leslie 
Easterbrook, Marion Ramsey, Geo-
rge Gaynes

 16.15 Kobieta na krańcu świata 
 16.50 Klinika naturalnego piękna 
 17.25 Klinika naturalnego piękna 
 18.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.44 Raport smogowy - poznaj kolory 

powietrza 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 

 20.00 Zróbmy sobie wnuka - komedia, 
Polska 2003, reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Andrzej Grabowski, Małgorzata 
Kożuchowska, Zbigniew Zama-
chowski, Paweł Deląg, Katarzyna 
Bujakiewicz, Joanna Żółkowska

 21.55 Życie od kuchni - komedia, USA, 
Australia 2007, reż. Scott Hicks, 
wyk. Catherine Zeta - Jones, Aaron 
Eckhart, Abigail Breslin, Patricia 
Clarkson, Jenny Wade, Bob Balaban

 0.05 Zabójcze ciało - horror, USA 2009, 
reż. Karyn Kusama, wyk. Megan 
Fox, Amanda Seyfried, Johnny Sim-
mons, Adam Brody, Chris Pratt

 2.15 Uwaga! - program interwencyjny 
 2.35 NOC Magii 

 6.00 Przygody Kota w butach
 6.35 Przygody Kota w butach
 7.05 101 dalmatyńczyków
 7.35 101 dalmatyńczyków
 8.55 Galileo
 9.55 Galileo
 11.00 Policjantki i Policjanci
 12.00 Policjantki i Policjanci
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Skradzione lata - fi lm fabularny, 

USA, 2018, reż. Michael Feifer, wyk. 
Jessica Barth, Paris Smith, Dylan 
Bruno, Heather McComb

 16.50 Mali agenci 2: Wyspa marzeń 
- fi lm przygodowy, USA, 2002, 
reż. Robert Rodriguez, wyk. Anto-
nio Banderas, Carla Gugino, Alexa 
PenaVega, Daryl Sabara

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

nalny
 23.05 Sprawiedliwi - Wydział Krymi-

nalny
 0.05 Pod kluczem - dramat sensacyjny, 

USA, 2000, reż. John Luessenhop, 
wyk. Richard T. Jones, Gabriel Cas-
seus, De’aundre Bonds

 2.25 Interwencja
 2.40 Disco Polo Life
 3.40 Top 10 lista przebojów
 4.40 Top 10 lista przebojów
 5.45 Telezakupy TV Okazje

 4.55 Ukryta prawda 
 5.55 Mango - Telezakupy
 7.55 Ukryta prawda 
 9.55 Brzydula - serial
 12.45 Kosmiczni kowboje - fi lm S - F, 

USA 2000, reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, Tommy Lee 
Jones, Donald Sutherland, James 
Garner, James Cromwell, Marcia 
Gay Harden, William Devane, Loren 
Dean, Courtney B. Vance

 15.25 Szkoła rocka - komedia, USA 
2003, reż. Richard Linklater, wyk. 
Jack Black, Joan Cusack, Mike 
White, Sarah Silverman, Jordan 
- Claire Green

 17.45 Step Up III - fi lm obyczajowy, USA 
2010, reż. Jon M. Chu, wyk. Rick 
Malambri, Adam G. Sevani, Sharni 
Vinson, Alyson Stoner, Keith Stall-
worth

 20.00 Wyścig śmierci - fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, Wielka Brytania 2008, 
reż. Paul W.S. Anderson, wyk. Jason 
Statham, Joan Allen, Ian McShane, 
Tyrese Gibson, Natalie Martinez

 22.15 Dwanaście małp - fi lm S - F, USA 
1995, reż. Terry Gilliam, wyk. Bruce 
Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, 
Christopher Plummer, David Morse

 0.55 Kości - serial
 1.55 Druga strona medalu - talk show
 2.25 NOC Magii 

 5.55 Pan wzywał, Milordzie? - serial
 7.00 Taki jest świat
 7.50 Bibliotekarze - serial
 8.50 13 Posterunek 2 - serial
 9.30 13 Posterunek 2 - serial
 10.10 Rodzinny interes - serial
 11.05 Rodzinny interes - serial
 12.05 Rodzinny interes - serial
 13.05 Rodzinny interes - serial
 14.00 Rodzinny interes - serial
 15.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 20.00 Furia - dramat wojenny, Chiny, 

USA, Wielka Brytania 2014, reż. 
David Ayer, wyk. Brad Pitt, Jon 
Bernthal, Logan Lerman, Scott 
Eastwood, Shia LaBeouf

 22.30 Armageddon - fi lm katastrofi czny, 
USA 1998, reż. Michael Bay, wyk. 
Ben Affl  eck, Billy Bob Thornton, 
Bruce Willis, Liv Tyler, Michael Clarke 
Duncan, Owen Wilson, Peter Stor-
mare, Steve Buscemi, Will Patton, 
William Fichtner

 1.30 Ocalona - thriller, USA, Wielka 
Brytania 2015, reż. James McTe-
igue, wyk. Dylan McDermott, 
James D’Arcy, Milla Jovovich, Pierce 
Brosnan

 3.40 Taki jest świat
 4.20 Z archiwum policji
 5.00 Dyżur

6.00 Scena Śmiechu 7.45 Komisarz Rex - se-
rial 10.40 Przygody Merlina - serial 11.40 
Stawka większa niż życie  cz.  9 - 10 - serial 
14.05 Powrót siedmiu wspaniałych - western 
16.05 Jadowita cisza - thriller 17.55 Nigdy nie 
jest za późno - komediodramat 20.00 Speed 
- niebezpieczna prędkość - fi lm sensacyjny 
22.20 Narcos - serial 0.35 Drogówka - dra-
mat kryminalny  2.55 Nieulotne - dramat 
psychologiczny  4.45 MiłośćKropka.pl 

10.00 Zagrożenie pod stopami 11.05 DeFacto 
11.35 Patent na… 12.05 Orzeł czy Reszka 13.10 
Królowe życia 13.50 Pierwszy raz za granicą… 
14.40 Damy i wieśniaczki. Za granicą 15.45 
Express 16.05 Ostre cięcie 16.55 Gogglebox. 
Przed telewizorem 17.45 Express 18.05 Uster-
ka 18.45 Patent na… 19.15 Patent na kasę 
19.45 Express 20.05 Druga twarz 21.05 Kró-
lowe życia Extra 21.50 Królowe życia Extra 
22.30 Gogglebox. Przed telewizorem 

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Galileo 8.00 
Detektyw Monk 9.55 Dzielna Mysz 10.20 
Pup Star - fi lm familijny 12.05 Dzikie łowy 
- fi lm przygodowy 14.15 Columbo 16.30 Tę-
czowy obóz - komedia przygodowa 18.25 
Szansa dla karierowicza - komedia roman-
tyczna 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne 
zagadki Nowego Jorku 23.00 Gladiator - fi lm 
sensacyjny, USA, 1992 1.05 Włatcy móch 1.35 
Włatcy móch 2.05 Włatcy móch 

6.05 Tenis ziemny - Turniej WTA - Dubaj 
- 1/2F 7.30 Lekkoatletyka - Halowy mityng 
IAAF Grand Prix, Madryt 9.15 Skoki Narciar-
skie - PŚ - Rasnov 11.00 Stan futbolu 12.00 
Skoki Narciarskie - PŚ - Rasnov 15.30 Ultima-
te Strongman (2)  16.30 Piłka nożna - Legia 
Warszawa - Jagiellonia Białystok 17.20 Pił-
ka nożna - PKO Ekstraklasa. 23.kolejka. Le-
gia Warszawa - Jagiellonia Białystok - 20.05 
Piłka ręczna mężczyzn - PGNiG Superliga 
22.kolejka. ENERGA MKS Kalisz - Torus Wy-
brzeże Gdańsk 20.25 Piłka ręczna mężczyzn 
- PGNiG Superliga 22.kolejka. ENERGA MKS 
Kalisz - Torus Wybrzeże Gdańsk 22.30 Spor-
towy Wieczór 23.10 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Rasnov - konkurs indywidualny 1.05 Hokej 
na lodzie - NHL 2019. Toronto Maple Leafs 
- Carolina Hurricanes 4.00 Sporty walki - Kic-
kboxing Gala Enfusion 94 z Alkmaar 

6.45 Kolarstwo. Tour of  Andalusia Etap  3. 
7.45 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Algarve 
Etap  3. 8.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, NA-
EBA, Japonia Gigant mężczyzn 9.20 Kombi-
nacja Norweska. PŚ, Trondheim 10.20 Nar-
ciarstwo Alpejskie. PŚ, Crans Montana Zjazd 
kobiet 11.45 Biathlon. MŚ, Anterselva Szta-
feta kobiet 13.00 Biegi narciarskie. Tron-
dheim 14.40 Biathlon. MŚ, Anterselva Szta-
feta mężczyzn 16.00 Kombinacja Norweska. 
PŚ, Trondheim 16.45 Snooker 18.00 Narciar-
stwo Alpejskie. PŚ, Crans Montana Zjazd ko-
biet 18.45 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, NAEBA, 
Japonia Gigant mężczyzn, 2. przejazd 19.20 
Snooker 19.45 Snooker 0.10 Kolarstwo. To-
ur of Andalusia Etap 4. 0.45 Kolarstwo. Pro 
Series, Portugalia Etap  4. 1.25 Biathlon. MŚ, 
Anterselva Sztafeta kobiet 2.15 Biathlon. MŚ, 
Anterselva Sztafeta mężczyzn 3.00 Snooker 

6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o  ka-
sę 8.00 Nasz nowy dom 9.00 Dlaczego ja? 
10.00 Dlaczego ja? 11.00 Dlaczego ja? 12.00 
Dlaczego ja? 13.00 Dlaczego ja? 14.00 Za-
wsze warto 15.00 Nasz nowy dom 16.00 
Joker 17.00 W rytmie serca 18.00 Malanow-
ski i  Partnerzy 18.30 Malanowski i  Partne-
rzy 19.00 Malanowski i Partnerzy 19.30 Ewa 
gotuje 20.05 Wydarzenia 20.45 Detonator 
- thriller sensacyjny, USA, Rumunia, 2006, reż. 
Po - Chih Leong, wyk. Wesley Snipes, Silvia 
Colloca, Tim Dutton, William Hope 22.50 
Wpół do śmierci  2 - fi lm sensacyjny, USA, 
2007, reż. Art Comacho, wyk. Bill Goldberg, 
Kurupt, Robert Madrid, Alona Tal 0.45 Ka-
baretowa Ekstraklasa 2.00 Wydarzenia 2.45 
Wystarczy chcieć 3.15 Echo lasu 3.45 W bli-
skim planie 4.35 W bliskim planie 5.20 Górale 
5.45 Telezakupy TV Okazje 

6.00 SuperLudzie Extra 6.25 Wydarzenia 
7.00 Bąbelkowy świat gupików 7.30 Rycerka 
Nella 8.00 Rycerka Nella 8.30 Psi patrol 9.00 
Psi patrol 9.30 Wróżkowie chrzestni 10.00 
Świat według Bundych 10.30 Świat według 
Bundych 11.00 Świat według Bundych 11.30 
Świat według Bundych 12.00 Świat według 
Bundych 12.30 Nasz nowy dom 13.30 Ko-
pernik była kobietą 14.45 Król Maciuś I - baśń 
fi lmowa 16.45 Mickey - bardziej bajkowe 
święta - fi lm anim. 18.20 Siedmiu krasno-
ludków ratuje Śpiącą Królewnę - fi lm anim. 
20.00 Krokodyl Dundee 2 - komedia przygo-
dowa, Australia, 1988, reż. John Cornell, wyk. 
Paul Hogan, Gerry Skilton, Linda Kozlowski, 
John Meillon 22.20 Świat według Kiepskich 
23.00 Księżniczka na lodzie - komedia oby-
czajowa 1.05 Polsat SuperHit Festiwal 2019 
4.00 Na ratunek 112 5.00 Nasz nowy dom

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy 
co pół godziny 13.59 Serwis Info weekend 
14.22 Pogoda 14.29 Serwis Info weekend 
14.53 Pogoda 15.00 Debata TVP INFO - pro-
gram publicystyczny 15.29 Info Dzień 15.54 
Pogoda 15.59 Info Dzień 17.00 Teleexpress 
17.15 Teleexpress Extra 17.32 Studio Wschód 
- magazyn 18.00 Panorama 18.18 Serwis In-
fo weekend 18.30 Kobiecym okiem - maga-
zyn 18.52 Serwis Info weekend 19.30 Wiado-
mości 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 Wie-
czór 0.00 Wiadomości 0.28 Gość Wiadomo-
ści 0.55 Salon dziennikarski - program pu-
blicystyczny 1.50 Minęła 20ta 2.50 Nie da 
się ukryć - magazyn 3.18 Flesz Info Wieczór 
3.42 Kobiecym okiem - magazyn 

10.35 Polski Punkt Widzenia 11.00 Kropelka 
radości 12.00 Anioł Pański 12.03 Informa-
cje dnia 12.20 Warto zauważyć… 12.50 Pora-
dy Medyczne Bonifratrów 13.20 Siódmy sa-
krament 13.45 Ocalić od zapomnienia 13.55 
Przegląd Katolickiego Tygodnika “Niedziela” 
14.00 Trinity Goodheart 15.30 Wierzę w Boga 
16.00 Informacje dnia 16.10 Historia PL 17.00 
Z Parlamentu Europejskiego 17.30 Okiem ka-
mery 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje 
dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 
Święty na każdy dzień 19.30 Katecheza 
ks.  bp. Antoniego Długosza 19.45 Modlitwa 
z  telefonicznym udziałem dzieci 20.00 In-
formacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc 
Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Infor-
macje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Serce bohatera 23.45 Święty na każdy dzień 
23.50 100 cudownych miejsc na świecie  

7.00 Teledyski 7.30 Zaśpiewajmy to jeszcze 
raz - Powrócisz tu 8.05 Informacje kulturalne 
8.35 Wojna domowa - serial 9.05 Ferdynand 
Wspaniały - serial 9.25 Ferdynand Wspaniały 
- Myśliwski bigos - serial 9.45 Scena klasycz-
na - Moniuszko for the World 10.40 Sztuka 
natury. Fotografi e Rosamond Purcell - fi lm 
dok. 12.15 Pan Turner - fi lm biografi czny  
14.50 Szlakiem Kolberga - Mery Spolsky - re-
portaż 15.20 24 godziny z Sigismondo - Festi-
wal Opera Rara 2020 - reportaż 15.45 Wesele 
- dramat  17.40 Retro kino - Tam, gdzie rosną 
poziomki - fi lm obyczajowy 19.20 Ocaleni 
przez Chopina - fi lm dok. 20.30 Bilet do ki-
na - Wielkie oczy - fi lm obyczajowy 22.25 Ali-
cia Keys plays Baloise Session - koncert 0.05 
Mocne Kino - Pies Andaluzyjski - fi lm kr.metr. 
0.30 Mocne Kino - Złoty wiek - fi lm fabular-
ny 1.40 Performance - Digital Cultures 2019
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Stopklatka 

TVP INFOPOLSAT 2EUROSPORT SUPER POLSAT

TVN 7 5.15 Klan (3615 - 3616) - telenowela
 6.05 Słownik polsko@polski
 6.35 wojsko - polskie.pl
 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 8.00 Tydzień
 8.30 Zakochaj się w Polsce (156) 

Sierpc - magazyn
 9.05 Ziarno - Wielki post - START! 
 9.40 Las bliżej nas (23) - magazyn
 10.05 Biblia - Apokalipsa Świętego 

Jana - serial
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.45 Głosem Boga być - tu nie ma 

ściemy
 13.20 BBC w Jedynce - Serengeti
 14.20 Z pamięci - felieton
 14.30 Weterynarze z sercem 
 15.05 Ojciec Mateusz s.XVII (220) 

- Czarna peleryna - serial
 16.05 Komisarz Alex s.XII (151) - Cios 

w serce - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Serial fabularny
 18.30 Jaka to melodia?
 19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
 20.15 Młody Piłsudski (13) - serial
 21.15 Sanatorium miłości s.II (8) 

- reality show
 22.05 Sanatorium miłości. Kulisy pro-

gramu  - felieton
 22.15 Zakochana Jedynka - Miłość od 

kuchni - komedia, USA, reż. David 
Mackay, wyk. Taylor Cole, Andre W. 
Walker, Alley Mills

 23.55 Włamanie na śniadanie - kome-
dia sensacyjna, USA, reż. Barry 
Levinson, wyk. Bruce Willis, Cate 
Blanchett, Billy Bob Thornton

 2.00 Jaka to melodia?
 2.55 Mokra robota - fi lm akcji, USA, 

reż. Mike Gunther, wyk. 50 Cent, 
Bruce Willis, Ryan Philippe, Jenna 
Dewan - Tatum, James Remar

 4.20 Z pamięci - felieton
 4.25 Opole na bis - koncert

 4.40 Barwy szczęścia (2198) - serial
 5.10 Barwy szczęścia (2199) - serial
 5.45 Barwy szczęścia (2200) - serial
 6.20 M jak miłość (1495) - serial
 7.15 Pytanie na śniadanie 
 11.00 The Voice Kids s. III - Finał
 12.55 The Voice Kids s. III - Finał
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.15 Szansa na sukces. Eurowizja 2020 
 16.25 Rodzinka.pl (277) - Głowa rodziny 

- serial
 16.55 Najgorszy Kucharz (10) - program 

rozrywkowy
 17.55 Zainwestuj w marzenia s.II (19) 

- serial
 18.00 Panorama, Pogoda
 18.30 Na dobre i na złe (768) Anioł 

- serial
 19.25 Na sygnale (259) - To nie jest 

normalne - serial
 20.00 Muzyka, Taniec, Zabawa
 21.00 RoboCop - fi lm science fi ction, 

USA, reż. Jose Padilha, wyk. Joel 
Kinnaman, Gary Oldman, Michael 
Keaton, Abbie Cornish

 23.05 Kino bez granic - Czarny łabędź 
- dramat psychologiczny, USA, reż. 
Darren Aronofsky, wyk. Natalie 
Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, 
Barbara Hershey, Winona Ryder

 1.00 Start Feniksa, USA - dramat sen-
sacyjny, reż. Robert Aldrich, wyk. 
James Stewart, Richard Attenboro-
ugh, Peter Finch

 3.30 Amok - fi lm obyczajowy, Polska, 
reż. Natalia Koryncka - Gruz, wyk. 
Rafał Maćkowiak, Mirosław Baka, 
Magdalena Cielecka, Ewa Gorzelak, 
Krzysztof Majchrzak

 5.15 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.50 Artur i Minimki 3: Dwa światy 

- fi lm przygodowy, Francja, 2010, 
reż. Luc Besson, wyk. Freddie High-
more, Mia Farrow, Penny Balfour

 10.05 Kraina lodu - fi lm anim.
 12.25 Ghostbusters - pogromcy duchów 

- komedia, USA, Australia, 2016, reż. 
Paul Feig, wyk. Kristen Wiig, Melissa 
McCarthy, Kate McKinnon

 14.50 Czarna Pantera - fi lm sci - fi , USA, 
2018, reż. Ryan Coogler, wyk. Chad-
wick Boseman, Michael B. Jordan, 
Lupita Nyong’o, Danai Gurira

 17.40 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie

 20.00 XXI Mazurska Noc Kabaretowa, 
2019

 23.50 Gliniarz z Beverly Hills 2 - kome-
dia sensacyjna, USA, 1987, reż. Tony 
Scott, wyk. Eddie Murphy, John 
Ashton, Judge Reinhold, Ronny Cox

  - Druga część kultowej komedii 
sensacyjnej. Axel Foley, nieobliczalny 
detektyw z Detroit, ponownie 
zjeżdża do Beverly Hills, by pomóc 
unieszkodliwić bandytów, odpo-
wiedzialnych za ciężkie zranienie 
przyjaciela, kapitana Bogomila. 
Miejscowa policja znów przeżywa 
ciężkie chwile.

 2.00 Dzień Niepodległości: Odro-
dzenie - fi lm sci - fi , USA, 2015, 
reż. Roland Emmerich, wyk. Liam 
Hemsworth, Jeff  Goldblum, Jessie T. 
Usher, Bill Pullman

 4.45 Kabaretowa Ekstraklasa

 4.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.15 Mango - Telezakupy
 7.30 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Co za tydzień - magazyn
 11.45 To magia! - fi lm przygodowy, USA 

2015, reż. Gary Rydstrom
 13.50 Lego Ninjago - fi lm przygo-

dowy, USA, Dania, Australia 2017, 
reż. Charlie Bean, Paul Fisher, Bob 
Logan, wyk. Dave Franco, Justin 
Theroux, Fred Armisen, Jackie Chan

 16.00 Avengers - fi lm przygodowy, 
USA 2012, reż. Joss Whedon, wyk. 
Robert Downey Jr, Chris Evans, 
Mark Ruff alo, Chris Hemsworth, 
Scarlett Johansson, Jeremy Renner, 
Tom Hiddleston, Clark Gregg, Cobie 
Smulders, Stellan Skarsgard, Samuel 
L. Jackson, Gwyneth Paltrow, Paul 
Bettany

 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.44 Raport smogowy - poznaj kolory 

powietrza 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 

 20.00 Dunkierka - fi lm wojenny, Wielka 
Brytania, Holandia, Francja, USA 
2017, reż. Christopher Nolan, wyk. 
Fionn Whitehead, Harry Styles, 
Aneurin Barnard, Tom Hardy, Mark 
Rylance, Kenneth Branagh

 22.15 Czerwona gorączka - fi lm sen-
sacyjny, USA 1988, reż. Walter Hill, 
wyk. Arnold Schwarzenegger, James 
Belushi, Peter Boyle, Gina Gershon

 0.30 Kuchenne rewolucje
 1.35 Słodka afera 
 2.35 Uwaga! - program interwencyjny 
 2.55 NOC Magii 

 6.00 Przygody Kota w butach
 6.35 Przygody Kota w butach
 7.05 101 dalmatyńczyków
 8.35 Mali Agenci 3D: Trójwymia-

rowy odjazd - fi lm przygodowy, 
USA, 2003, reż. Robert Rodriguez, 
wyk. Daryl Sabara, Alexa PenaVega, 
Antonio Banderas, Carla Gugino

 10.15 Galileo
 11.20 Galileo
 12.20 Gwiazdy Kabaretu
 14.30 Załoga - fi lm sensacyjny, Rosja, 

2016, reż. Nikolay Lebedev, wyk. 
Daniła Kozłowskij, Vladimir Mash-
kov, Egor Morozov, Agne Grudyte

 17.00 Służba nie drużba - komedia, 
USA, 1994, reż. Daniel Petrie, wyk. 
David Alan Grier, Esai Morales, Lori 
Petty, Pauly Shore

 19.00 Galileo
 20.00 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia,
  Polska, 2002, reż. Jacek Bromski, 

wyk. Cezary Pazura, Anna Przy-
bylska, Andrzej Grabowski, Ewa 
Kasprzyk

 22.15 Próba sił - thriller, USA, Niemcy, 
2000, reż. Chuck Russell, wyk. Kim 
Basinger, Jimmy Smits, Holliston 
Coleman, Rufus Sewell

 0.30 Ameryka pod ostrzałem
 1.50 Śmierć na 1000 sposobów
 2.20 Śmierć na 1000 sposobów
 2.40 Disco Polo Life
 3.40 Top 10 lista przebojów
 5.45 Telezakupy TV Okazje

 4.55 Ukryta prawda - program obycza-
jowy

 5.55 Mango - Telezakupy
 7.55 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 8.55 Zakochani po uszy - serial
 11.05 Brzydula - serial
 13.25 Wszystko stracone - fi lm kata-

strofi czny, USA 2013
 15.40 Śnieżne psy - fi lm przygodowy, 

USA, Kanada 2002, reż. Brian 
Levant, wyk. Cuba Gooding Jr, 
James Coburn, Sisqó, Nichelle 
Nichols, M. Emmet Walsh

 17.50 Listy do M. 2 - komedia roman-
tyczna, Polska 2015, reż. Maciej 
Dejczer, wyk. Maciej Stuhr, Roma 
Gąsiorowska, Tomasz Karolak, 
Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, 
Maciej Zakościelny, Marta Żmuda 
- Trzebiatowska, Magdalena Lam-
parska, Agnieszka Wagner, Wojciech 
Malajkat, Katarzyna Zielińska

 20.00 King Kong - fi lm przygodowy, 
Nowa Zelandia, USA, Niemcy 2005, 
reż. Peter Jackson, wyk. Naomi 
Watts, Adrien Brody, Jack Black, 
Thomas Kretschmann, Colin Hanks

 23.55 Zimowa opowieść - melodramat, 
USA 2014, reż. Akiva Goldsman, 
wyk. Colin Farrell, Jessica Brown 
Findlay, Russell Crowe, Jennifer 
Connelly, William Hurt

 2.30 NOC Magii 

 5.40 Tajemnice medyczne - serial
 6.35 Tajemnice medyczne - serial
 7.35 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 9.35 Agent Cody Banks 2: Cel Londyn 

- komedia, Kanada, USA 2004
 11.40 Kadet Kelly - komedia, USA 2002
 13.40 Najpiękniejsze baśnie: Praw-

dziwy rycerz - baśń
 15.25 Żona pastora - komedia, USA 

1996, reż. Penny Marshall
 17.50 Wyścig szczurów - komedia, 

Kanada, USA 2001, reż. Jerry Zucker, 
wyk. Amy Smart, Breckin Meyer, 
Lanai Chapman, Rowan Atkinson, 
Vince Vieluf, Wayne Knight

 20.00 Transporter: Nowa moc - fi lm 
akcji, Belgia, Chiny, Francja 2015, reż. 
Camille Delamarre, wyk. Ed Skrein, 
Gabriella Wright, Loan Chabanol, 
Ray Stevenson

 22.00 9. kompania - dramat wojenny, 
Finlandia, Rosja, Ukraina 2005, reż. 
Fedor Bondarchuk, wyk. Aleksey 
Chadov, Fedor Bondarchuk, Ivan 
Kokorin, Mikhail Evlanov

 0.50 Komandosi w akcji - fi lm akcji, 
USA 2002, reż. Franklin Vallette, 
wyk. Bentley Mitchum, John Jones, 
Tyler Christopher

 2.30 Na wariackich papierach - serial
 3.45 Taki jest świat
 4.20 Z archiwum policji

6.00 Nowa Scena Śmiechu 7.50 Komisarz 
Rex - serial 10.50 Przygody Merlina - serial 
13.40 Błękitna laguna - fi lm przygodowy 
15.45 Speed - niebezpieczna prędkość - fi lm 
sensacyjny 18.00 Poirot: Pora przypływu 
- fi lm kryminalny  20.00 Kamerdyner - fi lm 
biografi czny 22.45 Pokaż kotku, co masz 
w środku - komedia  0.40 Wtorek - komedia  
2.35 Lata dwudzieste… lata trzydzieste - ko-
media muzyczna 

10.05 DeFacto 10.35 Usterka 11.05 Dżentel-
meni i wieśniacy 12.05 Damy i wieśniaczki. 
Za granicą 13.10 Ostre cięcie 13.55 Vlogbox. 
W necie 14.40 Gogglebox. Przed telewizo-
rem 15.45 Express 16.05 Damy i wieśniaczki. 
PL 17.05 Patent na… 17.45 Express 18.05 Kró-
lowe życia Extra 18.55 Królowe życia Extra 
19.45 Express 20.00 DeFacto 21.00 Dżentel-
meni i wieśniacy 22.05 Down the road. Ze-
spół w trasie - serial 23.05 Druga twarz

6.00 Top  10  lista przebojów 7.00 Columbo 
9.05 Galileo 11.05 Zabójcza obsesja - fi lm 
fabularny 13.00 Detektyw Monk 15.00 Po-
licjantki i  Policjanci 20.00 Galileo 21.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.00 
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 0.05 
Wiejska sielanka, Francja, 2011 1.05 Włatcy 
móch 1.35 Włatcy móch 2.05 Włatcy móch 
2.40 Top  10  lista przebojów 3.40 Disco Po-
lo Life 4.40 Disco Polo Life 5.45 Telezakupy

5.30 Sportowy Wieczór 6.00 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA - Dubaj 7.25 Piłka nożna -  
Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 9.30 
Skoki Narciarskie - PŚ - Rasnov 11.20 Biegi 
narciarskie - PŚ Trondheim 12.25 Piłka ręczna 
kobiet - MKS Zagłębie Lubin - Młyny Stoisław 
Koszalin 12.40 Piłka ręczna kobiet - Ekstra-
klasa. 18.kolejka. MKS Zagłębie Lubin - Młyny 
Stoisław Koszalin 14.40 Jeździectwo - Cava-
liada, Kraków - Konkurs Grand Prix - relacja 
17.30 Koszykówka mężczyzn - Eliminacje ME 
2021. Hiszpania - Polska 17.45 Koszyków-
ka mężczyzn - Eliminacje ME 2021. Hiszpa-
nia - Polska - 20.15 Sportowy Wieczór 20.50 
Tenis ziemny - Turniej WTA - Dubaj 22.15 Pił-
ka nożna - PKO Ekstraklasa. 23.kolejka. Legia 
Warszawa - Jagiellonia Białystok 0.25 Koszy-
kówka mężczyzn - Eliminacje ME 2021. Hisz-
pania - Polska 2.20 Boks - Gala w Brooklinie

8.30 Winterberg | Mężczyźni, 2.  przejazd 
9.00 Winterberg | Dwójki, 1.  przejazd 10.00 
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Crans Montana 
12.00 Biathlon. MŚ, Anterselva 12, 5 km ko-
biet ze startu wspólnego 13.10 Narciarstwo 
Alpejskie. PŚ, Crans Montana Slalom kobiet 
do kombinacji 14.30 Biathlon. MŚ, Anterselva 
15 km mężczyzn ze startu wspólnego 15.45 
Kombinacja Norweska. PŚ, Trondheim 16.30 
Snooker. Shoot Out 18.05 Biegi narciarskie. 
Trondheim 19.05 Snooker. Shoot Out 19.45 
Snooker. Shoot Out 22.00 Snooker. Shoot 
Out 23.00 Snooker. Shoot Out Półfi nał 23.30 
Snooker. Shoot Out Finał 0.05 Kolarstwo. 
UAE Tour, Zjednoczone Emiraty Arabskie 
1. etap 1.00 Winterberg | Dwójki, 2. przejazd 
1.30 Sanki. PŚ, Winterberg, Niemcy Zawody 
drużynowe 2.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, 
Crans Montana Slalom kobiet do kombinacji

6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o  ka-
sę 8.00 Nasz nowy dom 9.00 Trudne spra-
wy 14.00 Przyjaciółki 15.00 Nasz nowy dom 
16.00 Kabaret na żywo według Paranienor-
malnych 18.00 Malanowski i Partnerzy 19.30 
Ewa gotuje 20.05 Wydarzenia 20.45 Wpół 
do śmierci 2 - fi lm sensacyjny, USA, 2007, reż. 
Art Comacho, wyk. Bill Goldberg, Kurupt, Ro-
bert Madrid, Alona Tal 22.50 Pewnego razu 
w Meksyku: Desperado  2 - fi lm sensacyjny, 
USA, 2003, reż. Robert Rodriguez, wyk. An-
tonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp, 
Mickey Rourke 1.00 Kabaretowa Ekstrakla-
sa 2.00 Wydarzenia 2.45 #JesteśmyDla-
Dzieci 3.15 Oblicza Ameryki 3.45 Santo Su-
bito - Cantobiografi a Jana Pawła  II. Koncert 
Wielkanocny Piotra Rubika 4.50 Drwale i in-
ne opowieści Bieszczadu 5.20 Ciemna strona 
miasta 5.45 Telezakupy TV Okazje 

6.00 SuperLudzie Extra 6.25 Wydarzenia 
7.00 Bąbelkowy świat gupików 7.30 Ry-
cerka Nella 8.30 Psi patrol 9.30 Wróżko-
wie chrzestni 10.00 Świat według Bundych 
12.30 Nasz nowy dom 13.30 SuperLudzie 
14.30 GOPR - na ratunek 15.05 Gale  KSW 
17.00 Gdzie jest generał… - komedia wojen-
na 19.00 Małe Wielkie Marzenia 20.00 Księż-
niczka na lodzie - komedia obyczajowa, USA, 
Kanada, 2005, reż. Tim Fywell, wyk. Michelle 
Trachtenberg, Kim Cattrall, Joan Cusack, Tom 
Barnett   22.05 Świat według Kiepskich 22.30 
Świat według Kiepskich 23.05 Absolutnie 
fantastyczne: Film - komedia, Wielka Bryta-
nia/USA, 2016, reż. Mandie Fletcher, wyk. 
Lulu, Gwendoline Christie, Jennifer Saunders, 
Joanna Lumley 1.00 Gliniarze 2.00 Gliniarze 
3.00 Gliniarze 4.00 Małe Wielkie Marzenia 
5.00 Nasz nowy dom 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy 
co pół godziny  13.59 Serwis Info weekend 
14.29 Serwis Info weekend 14.53 Pogoda 
15.00 Debata Senior - program publicystycz-
ny 15.30 Okiem Wiary - magazyn 15.59 Info 
Dzień 16.51 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 
Teleexpress Extra 17.32 Teleexpress na de-
ser 17.47 Serwis Info weekend 18.00 Pano-
rama 18.18 Serwis Info weekend 18.30 Stu-
dio Zachód - magazyn 19.00 Głębia ostrości 
19.25 Serwis Info weekend 19.30 Wiado-
mości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 Minę-
ła 20ta 21.00 W pełnym świetle - magazyn 
21.24 Flesz Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 
21.49 Strefa starcia - program publicystycz-
ny 23.00 INFO Wieczór 23.21 Nie da się ukryć 
Extra 0.00 Serwis Info weekend 0.05 Wiado-
mości 0.33 Gość Wiadomości 0.55 Magazyn 
śledczy 1.33 Woronicza 17 2.45 Minęła 20ta 

9.30 Cuda Jezusa 10.15 Drabina Jakubowa 
10.45 Msza Święta - Bari 11.55 Przegląd Ka-
tolickiego Tygodnika “Niedziela” 12.00 Petra 
- tajemnicze miasto 12.20 Wieś - to też Pol-
ska 13.30 Papież Polak do Rodaków 14.15 
Opowieść o świętym Polikarpie 15.50 100 cu-
downych miejsc na świecie 16.00 Informacje 
dnia 16.10 Koncert życzeń 17.00 Tam, gdzie 
Bóg płacze 17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł 
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmo-
wy niedokończone 19.25 Święty na każdy 
dzień 19.30 Opowieści Starego Testamen-
tu 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogór-
ski 21.20 Informacje dnia 21.40 Retrospekcja 
21.45 Samson i Dalila 22.30 Tak Go pamię-
tam 22.50 100 cudownych miejsc na świecie 
23.00 Jak my to widzimy - z daleka widać le-
piej 23.30 Antykultura. Rewizja marksizmu 

7.00 Teledyski 7.30 Którędy po sztukę 
- Krzysztof Wodiczko 7.40 Informacje kul-
turalne 8.15 Wszystkie stworzenia duże 
i małe  - serial 9.20 Niezapomniany Leonard 
Bernstein - Spotkania z muzyką 10.25 Baśń 
o Trzech Konikach - baśń fi lmowa 11.15 Trze-
ci punkt widzenia 11.45 Film fabularny 13.10 
Wielkie oczy - fi lm obyczajowy 15.10 Joyce 
DiDonato sings in War and Peace. Harmony 
through music 17.05 Pomniki Historii - Bia-
łystok 17.15 Niedziela z… Emilią Krakowską 
- Klara i Angelika - fi lm TVP 19.10 Niedziela z… 
Emilią Krakowską - Teatr Telewizji - Kodeks 
starszego pana - spektakl teatralny 20.30 Pat 
Garrett i Billy Kid - western 22.15 Scena al-
ternatywna - Lonker See 22.45 Trzeci punkt 
widzenia 23.25 Dokument.pl - Nieobecność 
- fi lm dok. 0.45 Motyl. Still Alice - dramat 
2.35 Samowolka - dramat obyczajowy 

NIEDZIELA, 23 LUTEGO 

HIT

HIT

HIT

HIT

HIT

HIT

HIT

TVP KULTURATVP SPORT TV TRWAM 

TV6TTV

TVP 1 TVP 2 TVNPOLSAT TV 4
TV PULS

Stopklatka 

TVP INFOPOLSAT 2EUROSPORT SUPER POLSAT

TVN 7 5.10 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 5.40 Jaka to melodia?
 6.15 Przysięga (114) - serial
 7.05 Elif s.III (671) - serial
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.40 Korona królów - taka historia… (59) 

- telenowela
 9.20 Ranczo s.IX (109) - Potęga 

mediów - serial
 10.15 Komisarz Alex s.IX (114) - Prosto 

w serce - serial
 11.05 Ojciec Mateusz s.XXII (282) 

- Pokój z widokiem - serial
 12.00 Wiadomości
 12.15 Agrobiznes
 12.35 Rok w ogrodzie Extra - magazyn
 12.50 BBC w Jedynce - Serengeti
 14.00 Elif s.III (672) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Alarm! - magazyn
 15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
 16.05 Przysięga (115) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 18.00 Klan (3617) - telenowela
 18.30 Korona królów (338) - telenowela
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
 20.10 Alarm! - magazyn
 20.30 Leśniczówka (198) - serial
 21.00 Teatr Telewizji - Chłopcy, reż. 

Robert Glinski, wyk. Jerzy Trela, 
Marian Dziedziel, Edward Linde 
- Lubaszenko, Andrzej Grabow-
ski, Tadeusz Kwinta, Anna Dymna, 
Urszula Popiel, Elzbieta Karkoszka, 
Anna Radwan, Melania Grzesiewicz

 22.25 Świat bez fi kcji - Trzecia wojna 
światowa - wybór strategii 

 23.30 Archiwista (7) - serial
 0.30 Sanatorium miłości s.II (8) 

- reality show
 1.30 Miłość od kuchni - komedia, USA 
 3.05 Meczet za zasłoną - fi lm dok.
 4.10 Notacje - Halina Kwiatkowska. 

Teatralna przygoda w wadowic-
kim gimnazjum - cykl dok.

 5.20 Doktor Kleist - lekarz rodzinny 
(46) Nadzieje i obawy - serial

 6.15 Coś dla Ciebie - magazyn
 6.40 Familiada - teleturniej
 7.15 Pytanie na śniadanie
 11.00 Panorama
 11.05 Pogoda
 11.10 Pytanie na śniadanie Extra
 11.25 Rodzinka.pl s.IV (98) - Ludwik 

żelazne ramię - serial
 11.55 Barwy szczęścia (2200) - serial
 12.30 Koło fortuny - teleturniej
 13.05 Va Banque (33) - teleturniej
 13.35 Na sygnale (259) - To nie jest 

normalne - serial
 14.05 Coś dla Ciebie - magazyn
 14.30 Operacja Zdrowie!
 15.05 Doktor Kleist - lekarz rodzinny (73) 

- serial
 15.50 Zainwestuj w marzenia s.II (20) 

- serial
 16.00 Koło fortuny - teleturniej
 16.35 Familiada - teleturniej
 17.10 Więzień miłości (247), Turcja 
 18.00 Panorama
 18.25 Pogoda
 18.30 Va Banque (34) - teleturniej
 18.55 Rodzinka.pl s.IV (99) - Święty 

Walenty - serial
 19.35 Barwy szczęścia (2200) - serial
 20.10 Barwy szczęścia (2201) - serial
 20.40 Kulisy serialu
 20.55 M jak miłość (1496) - serial
 21.50 Lepsza połowa (15) - serial
 22.30 Tylko jedno spojrzenie (5) - serial
 23.35 Jak uratowałem Kanadę - komedia,
  Kanada, reż. Philippe Falardeau, 

wyk. Patrick Huard, Suzanne Cle-
ment, Irdens Exanrus

 1.30 Głęboka woda - sezon II (8) 
- Terapia rodzinna - serial

 2.30 RoboCop - fi lm science fi ction, 
USA, reż. Jose Padilha, wyk. Joel 
Kinnaman, Gary Oldman, Michael 
Keaton, Abbie Cornish

 4.25 Zakończenie programu

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

 20.10 MEGA HIT - Dzień Niepodległości:
  Odrodzenie - fi lm sci - fi , USA, 

2015, reż. Roland Emmerich, wyk. 
Liam Hemsworth, Jeff  Goldblum, 
Jessie T. Usher, Bill Pullman

  - Od ostatniej inwazji obcych na kulę 
ziemską minęło 20 lat. Przy pomocy 
pozostawionych przez przyby-
szy technologii, ludziom udało się 
stworzyć dla Ziemi potężny system 
obronny. Obcy postanowili teraz 
powrócić i ponownie spróbują prze-
jąć planetę.

 22.50 Skazany na piekło - fi lm sensa-
cyjny, USA, 2003, reż. Ringo Lam, 
wyk. Jean - Claude Van Damme, 
Lawrence Taylor, Marnie Alton, 
Lloyd Battista

 0.55 Prometeusz - horror sci - fi , USA, 
Wielka Brytania, 2012, reż. Ridley 
Scott, wyk. Noomi Rapace, Michael 
Fassbender, Charlize Theron

 3.40 Tajemnice losu
 4.55 Disco Gramy

 5.20 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.45 Mango - Telezakupy
 6.50 Nowa Maja w ogrodzie 
 7.20 Akademia ogrodnika 
 7.30 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Afera fryzjera - program rozryw-

kowy
 11.45 Ukryta prawda
 12.45 Szpital - program obyczajowy
 13.45 Detektywi - program kryminalny
 14.20 Detektywi - program kryminalny
 14.55 Związki z modą - program lifesty-

lowy
 16.00 Szpital - program obyczajowy
 17.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 18.00 Ukryta prawda
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.49 Raport smogowy - poznaj kolory 

powietrza 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.00 Hotel Paradise 
 21.00 Milionerzy

 21.40 Miasto złodziei - fi lm sensacyjny, 
USA 2010, reż. Ben Affl  eck, wyk. 
Ben Affl  eck, Rebecca Hall, Jon 
Hamm, Jeremy Renner, Blake Lively, 
Pete Postlethwaite

 0.10 Dunkierka - fi lm wojenny, Wielka 
Brytania, Holandia, Francja, USA 
2017, reż. Christopher Nolan, wyk. 
Fionn Whitehead, Harry Styles, 
Aneurin Barnard, Tom Hardy

 2.20 Stylowy projekt 
 2.55 Co za tydzień - magazyn
 3.30 NOC Magii 

 6.00 Anatomia głupoty
 6.30 Anatomia głupoty
 7.00 Anatomia głupoty
 7.30 Anatomia głupoty
 8.00 Nasz nowy dom
 9.00 Strażnik Teksasu
 10.00 Strażnik Teksasu
 11.00 Strażnik Teksasu
 12.00 Septagon
 13.00 Septagon
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Policjantki i Policjanci
 16.00 Sekrety sąsiadów
 16.30 Sekrety sąsiadów
 17.00 Sekrety sąsiadów
 17.30 Sekrety sąsiadów
 18.00 Septagon
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Krymi-

nalny
 21.00 Gwiazdy Kabaretu
 22.10 Śmierć na 1000 sposobów
 22.40 Śmierć na 1000 sposobów
 23.00 Forteca 2 - fi lm sci - fi , Luksemburg,
  USA, 2000, reż. Geoff  Murphy, 

wyk. Christopher Lambert, Beth 
Toussaint, Aidan Rea, David Rober-
son

 1.00 Galileo
 2.00 Najdziwniejsze zwierzęta 

świata
 3.05 SuperLudzie
 3.35 SuperLudzie
 4.05 Magazyn Atleci Polsat Sport 2020
 4.40 Trans World Sport 2020
 5.45 Telezakupy TV Okazje

 5.10 Szkoła - serial
 6.10 Mango - Telezakupy
 7.30 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 8.35 Ukryta prawda 
 10.40 Mango Telezakupy
 11.00 Idealna niania - program obycza-

jowy
 11.45 Zakochani po uszy - serial
 12.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.15 Szkoła - serial
 15.15 Ukryta prawda
 16.15 19 + - serial
 16.50 Brzydula - serial
 18.00 Szkoła - serial
 19.00 19 + - serial
 19.30 Zakochani po uszy - serial
 20.00 Hotel Paradise 
 21.00 Sztuka kochania. Historia Micha-

liny Wisłockiej - fi lm obyczajowy, 
Polska 2017, reż. Maria Sadowska, 
wyk. Magdalena Boczarska, Eryk 
Lubos, Justyna Wasilewska, Piotr 
Adamczyk, Jaśmina Polak, Borys 
Szyc, Karolina Gruszka, Wojciech 
Mecwaldowski, Danuta Stenka, 
Arkadiusz Jakubik

 23.30 Ziemia żywych trupów - horror, 
USA, Kanada, Francja 2005, reż. 
George A. Romero, wyk. Simon 
Baker, John Leguizamo, Dennis 
Hopper, Asia Argento, Robert Joy

 1.25 Kości - serial
 2.25 NOC Magii 

 6.00 Nash Bridges - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 9.00 Rodzinny interes - serial
 10.00 Castle - serial
 11.00 Castle - serial
 12.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 14.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
 15.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 16.00 Rodzinny interes - serial
 18.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 20.00 13 Dzielnica - fi lm akcji, Francja
  2004, reż. Pierre Morel, wyk. Bibi 

Naceri, Cyril Raff aelli, Dany Veris-
simo - Petit, David Belle, Tony 
D’Amario

 21.30 Pocałunek smoka - thriller sensa-
cyjny, Francja, USA 2001, reż. Chris 
Nahon, wyk. Jet Li, Bridget Fonda, 
Tchéky Karyo

 23.30 Resident Evil: Retrybucja - horror, 
Niemcy, Francja, Kanada, USA 2012, 
reż. Paul W.S. Anderson, wyk. Milla 
Jovovich, Sienna Guillory, Michelle 
Rodriguez

 1.35 Taki jest świat
 2.15 Niesamowite!
 3.30 Na jedwabnym szlaku
 4.35 Z archiwum policji
 5.00 Dyżur
 5.35 Dyżur

6.00 Wojny kontenerowe 6.25 Allo, Allo - se-
rial 7.50 Plebania - serial 8.50 Komisarz Rex 
- serial 9.50 Rejsy w  luksusie - serial 10.50 
Zaginione światy - serial 11.50 Niszczyciel-
skie żywioły - serial 12.40 Katastrofy w prze-
stworzach 14.30 Chicago Fire - serial 16.15 Ko-
misarz Rex - serial 17.10 Nowa Scena Śmiechu 
18.05 Wojny kontenerowe - serial 19.05 Al-
lo, Allo - serial 20.00 Spartan - dramat 22.05 
Adrenalina 2 - Pod napięciem - fi lm sensacyjny

14.00 Fuszerki chirurgów plastycznych 14.55 
Królowe życia 15.45 Express 16.00 Uwaga! 
16.20 Damy i wieśniaczki. Ukraina 17.30 De-
Facto 17.45 Express 18.03 Raport smogowy 
18.05 Sędzia Anna Maria Wesołowska 19.05 
Gogglebox. Przed telewizorem 19.45 Express 
20.05 Orzeł czy Reszka 21.05 Gogglebox. 
Przed telewizorem 21.45 Express 22.00 Gog-
glebox. Przed telewizorem 23.00 Gogglebox. 
Przed telewizorem 

6.00 Top 10  lista przebojów 7.00 MacGyver 
9.00 Policjantki i  Policjanci 10.00 Detektywi 
w  akcji 12.00 Miodowe lata 13.40 Bume-
rang 14.15 Transakcje za milion dolarów: Los 
Angeles 16.15 Diagnoza morderstwo 17.15 
Diagnoza morderstwo 18.15 Miodowe lata 
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagad-
ki Miami 23.00 Sprawiedliwi - Wydział Kry-
minalny 0.15 Seksowna sekretarka w okula-
rach, Francja, 2014

6.05 Piłka nożna - Puchar Włoch 1/2F. Inter 
Mediolan - Napoli 1A 8.05 Piłka nożna - Legia 
Warszawa - Jagiellonia Białystok 10.10 Koszy-
kówka mężczyzn - Eliminacje ME 2021. Hisz-
pania - Polska 12.00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha 14.05 Skoki Narciarskie - PŚ - Ra-
snov 15.15 Liga Mistrzów - 1 F. Tottenham - RB 
Lipsk 17.30 Liga Mistrzów - Skróty meczów 
18.15 Liga Mistrzów - Skróty meczów, Wiel-
ka Brytania 19.05 4 - 4 - 2 - magazyn piłkarski 
20.00 Sportowy Wieczór 20.40 GOL - felie-
ton 22.30 Gol - magazyn 23.10 Lekkoatlety-
ka - Halowy mityng IAAF Grand Prix, Madryt 
0.55 Boks - Gala w Diriyah. walki Filip Hrgovic 
- Eric Molina, Dillian Whyte - Mariusz Wach 
1.55 Boks - Gala w Diriyah. Alexander Powiet-
kin - Michael Hunter 2.55 Boks - Gala w Di-
riyah. Andy Ruiz - Anthony Joshua 4.00 Boks 
- Gala Knock Out Boxing Night - Rzeszów

8.35 Kolarstwo. Tour of  Andalusia Etap  5. 
9.45 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Algarve 
Etap  5. 10.45 Kolarstwo. UAE Tour, Zjedno-
czone Emiraty Arabskie 13.30 Biathlon. MŚ, 
Anterselva 12, 5 km kobiet ze startu wspólne-
go 14.00 Biathlon. MŚ, Anterselva 14.45 Bie-
gi narciarskie. Trondheim 15.30 Narciarstwo 
Alpejskie. PŚ, NAEBA, Japonia 17.00 Narciar-
stwo Alpejskie. PŚ, Crans Montana Slalom ko-
biet do kombinacji 17.50 Kolarstwo. UAE Tour, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie 2. etap 19.00 
Snooker. Shoot Out Finał 19.55 Snooker. 
The Players Championship 23.40 Biegi nar-
ciarskie. Trondheim 0.35 Narciarstwo Alpej-
skie. PŚ, NAEBA, Japonia Gigant mężczyzn, 
2.  przejazd 1.30 Kolarstwo. UAE Tour, Zjed-
noczone Emiraty Arabskie 2. etap 2.30 Kolar-
stwo. Tour of Andalusia Etap 5. 3.00 Snooker. 
The Players Championship 

6.00 Disco Gramy 7.00 Joker 8.00 Trudne 
sprawy 9.05 Drwale i  inne opowieści Biesz-
czadu 9.35 Drwale i inne opowieści Bieszcza-
du 10.00 Na ratunek 112 10.30 Sekrety rodzi-
ny 11.30 Dlaczego ja? 12.30 Nasz nowy dom 
13.30 Świat według Kiepskich - serial kome-
diowy 14.00 Świat według Kiepskich - serial 
komediowy 14.30 Świat według Kiepskich - 
serial komediowy 15.00 Trudne sprawy 16.00 
Nasz nowy dom 17.00 Sekrety rodziny 18.00 
Malanowski i  Partnerzy 18.30 Malanowski 
i  Partnerzy 19.00 Gliniarze 20.05 Wydarze-
nia 20.45 Trudne sprawy 21.45 Dlaczego ja? 
22.50 Świat według Kiepskich 23.20 Świat 
według Kiepskich 23.50 Zdrady 0.50 Zdra-
dy 1.50 Interwencja 2.05 Wydarzenia 2.50 
Wystarczy chcieć 3.20 Echo lasu 3.50 Trans 
World Sport 4.50 SuperLudzie 5.20 Gliniarze 
5.45 Telezakupy TV Okazje 

6.00 SuperLudzie Extra 6.25 Wydarzenia 
7.00 Dora poznaje świat 7.30 Bąbelkowy 
świat gupików 8.00 Rycerka Nella 8.30 Psi 
patrol Wróżkowie chrzestni 10.00 Świat we-
dług Bundych 11.00 Nasz nowy dom 12.00 
Misja Weteran 12.30 W  rytmie serca 13.30 
TOP CHEF 15.00 Hell’s Kitchen - Piekielna 
Kuchnia 16.30 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 
18.30 Małe Wielkie Marzenia 19.00 Nasz no-
wy dom 20.05 Absolutnie fantastyczne: Film 
- komedia, Wielka Brytania, USA, 2016, reż. 
Mandie Fletcher, wyk. Lulu, Gwendoline Chri-
stie, Jennifer Saunders, Joanna Lumley 22.00 
Świat według Kiepskich 22.30 Świat według 
Kiepskich 23.00 Winchester. Dom duchów 
- horror, Australia, USA, reż. Michael Spierig, 
Peter Spierig, wyk. Helen Mirren, Jason Clar-
ke, Sarah Snook 1.05 Hotel  52 2.05 Twoja 
Twarz Brzmi Znajomo 4.00 Na ratunek 112 

5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 13.59 Serwis Info 14.29 
Serwis Info 14.49 Pogoda 14.59 Serwis In-
fo 15.29 Info Dzień 15.54 Pogoda 15.59 In-
fo Dzień 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 O co chodzi  18.00 Panorama 
18.20 Panorama opinii 18.37 O tym się mó-
wi - magazyn 19.30 Wiadomości 19.58 Gość 
Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 20.38 War-
to rozmawiać 21.26 Kasta - magazyn 21.40 
Studio LOTTO 21.49 W tyle wizji 22.24 Ser-
wis Info 22.30 W tyle wizji Extra 23.00 IN-
FO Wieczór 23.30 W akcji 23.50 Nie da się 
ukryć Extra 0.09 Wiadomości 0.37 Gość Wia-
domości 0.53 Kasta - magazyn 1.05 Pogoda 
1.10 Minęła 20ta 1.47 Warto rozmawiać 2.48 
W tyle wizji 3.23 Serwis Info 3.28 W tyle wi-
zji Extra 4.01 Taśmy bezpieki - Okupacja nie-
miecka 4.35 Podróże z historią s.IV (36) 

12.20 Opowieści Starego Testamentu 12.50 
Antykultura. Rewizja marksizmu 13.20 Kon-
cert życzeń 14.10 Bezgranicznie 15.50 Ma 
się rozumieć 16.00 Informacje dnia 16.10 
Sanktuaria polskie 16.30 Zew natury 16.55 
Świadkowie 17.20 100  cudownych miejsc 
na świecie 17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł 
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmo-
wy niedokończone 19.25 Święty na każdy 
dzień 19.30 Jay Jay Odrzutowiec 19.45 Mo-
dlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 My-
śląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widze-
nia 22.00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22.10 Mojżesz - 10 przykazań 23.00 Niezwy-
kłe stworzenia, które przeczą teorii ewolucji 
23.45 Święty na każdy dzień 23.50 100 cu-
downych miejsc na świecie  

7.00 Niezapomniany Leonard Bernstein 
- Spotkania z muzyką 8.05 Wydarzenie ak-
tualne 8.30 Studio Kultura - Rozmowy - Ro-
bert Bondara 8.45 Niepospolita - fi lm kr.metr. 
9.20 Homolkowie na urlopie - komedia 11.00 
Maria Curie - serial 12.35 Czarna suknia - fi lm 
TVP 13.40 Ocaleni przez Chopina - fi lm dok. 
14.40 Muszla - fi lm anim. 14.55 Studio Kul-
tura - Rozmowy - Robert Bondara 15.10 Nie-
dziela z… Emilią Krakowską 16.00 Warszawa 
- fi lm obyczajowy 18.00  Już nie mogę prze-
stać być damą - fi lm dok. 19.30 Trzeci punkt 
widzenia 20.00 Informacje kulturalne 20.30 
Panorama kina polskiego - Dzikie róże , Pol-
ska 22.10 Antyfonie - Micromelancolie/Gaap 
Kvult - fi lm dok. 22.40 Więcej niż fi kcja - Czy-
ściciele internetu - fi lm dok. 0.20 Żelazna kla-
syka - Przez całą noc - dramat, Wielka Bryta-
nia 2.00 Informacje kulturalne 
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liNiA  b Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

P.T Dworce i przystanki Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3S Kurs 3H Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9

1 Szczytkowice I 09:15 14:20
2 Szczytkowice II 09:17 14:22
3 Księginice (3 domki) 09:19 14:24
4 Jaszyce 07:08 15:28
5 Księginice, ul. Sportowa 07:10 08:07 08:07 10:25 15:30
6 Księginice II 07:12 08:09 08:09 10:27 15:32
7 Targ 08:11 08:11 09:22 10:29 14:27
8 Urząd Miejski 06:05 07:16 08:14 08:15 09:25 10:32 14:30 15:36
9 Świątniki 06:15 14:40

10 ul. Czereśniowa 06:20 07:20 08:18 08:19 09:29
11 ul. Czereśniowa Rotunda 06:22 07:22 08:20 08:21 09:31 Kurs Cmentarz – U.M. Kurs Cmentarz – U.M.
12 ul. Polna 06:27 m-ce III – X – pn, śr, pt. m-ce III – X – pn, śr, pt.
13 Szpital 06:32 07:27 m-ce XI – II – wt, pt m-ce XI – II – wt, pt
14 Urząd Miejski 06:36 07:30 08:24 08:25 09:35 09:55 – Urząd Miejski 13:35 – Urząd Miejski 14:50
15 Rynek 06:39 07:33 08:28 09:58 – Rynek 13:38 – Rynek
16 Stadion 06:41 07:35 08:30
17 ul. Chrobrego/Deleżak 08:32 / 8:48 10:00 – Cmentarz Obornicka 13:40 – Cmentarz Obornicka
18 Węgrzynów 08:40
19 Intermarche 06:43 07:37 10:03 – Inter marche 13:43 – Inter marche
20 ul. Bochenka/Kolejowa 06:45 07:39
21 ul. Wrocławska 06:47 07:41
22 ul. Armii Krajowej 06:49 07:43
23 Sp nr 2/Przedszkole nr1 06:51 07:45
24 Bar Gwiazdka 06:53 07:47 10:05 – Bar Gwiazdka 13:45 – Bar Gwiazdka
25 Rynek/Księgarnia 06:55 07:49 08:27 08:51 09:38
26 ul. Polna 06:57 07:51 08:29 08:53 09:40 10:07 – ul. Bochenka – UPT 13:47 – ul. Bochenka – UPT 14:52
27 Szkoła Podstawowa nr3 06:59 07:53 08:31 08:55 09:42 14:54
28 Tesco 08:33 08:58 09:45 ul. Daszyńskiego – U.M. 10:10 ul. Daszyńskiego – U.M. 13:50
29 Szpital 07:56 08:35 09:00 09:47 14:57
30 Urząd Miejski 08:00 08:39 09:04 09:51 10:16 13:50 15:01 / 15:15
31 ul. Piwniczna 08:03 08:42 09:07 10:19 13:53 15:18
32 Księginice I 07:04 08:05 10:21 15:20
33 Księginice, ul. Sportowa 07:06 08:07 10:23 15:22
34 Jaszyce 07:08 15:25
35 Księginice (3 domki) 08:44 09:09 13:55
36 Szczytkowice II 08:46 09:11 13:57
37 Szczytkowice I 08:48 09:13 13:59

liNiA c Trzebnica – Głuchów Górny – Piersno – Siedlec Trzebnicki – Trzebnica

PRZySTANKI
KURS

1
KURS

2
KURS

3
KURS

4
KURS

5
KURS

6

ważny od 16.12.2019r. POCZĄTEK TRASy
1 Trzebnica nr 23 6:10 7:15 10:05 16:02 17:06 18:02

2 Raszów skrzyżowanie 6:13 7:18 - 15:59 17:01 17:59

3 Raszów wieś - - 10:08 - - -

4 Taczów 6:16 7:21 10:12 15:56 16:58 17:56

5 Głuchów Górny 6:20 7:25 10:16 15:52 16:54 17:52

6 Skarszyn 6:24 7:29 10:20 15:48 16:50 17:48

7 Boleścin 6:27 7:32 10:23 15:45 16:47 17:45

8 Piersno 6:30 7:35 10:26 15:42 16:44 17:42

9 Boleścin 6:33 7:38 10:29 15:39 16:41 17:39

10 Skarszyn 6:36 7:41 10:32 15:36 16:38 17:36

11 Godzieszowa 6:39 7:44 10:35 15:33 16:35 17:33

12 Siedlec PKP 6:42 7:47 10:38 15:30 16:32 17:30
13 Godzieszowa 6:45 7:50 10:41 15:27 16:29 17:27

14 Skarszyn 6:48 7:53 10:44 15:24 16:26 17:24

15 Głuchów Górny 6:52 7:57 10:48 15:20 16:22 17:20

16 Taczów 6:56 8:01 10:52 15:16 16:18 17:16

17 Raszów skrzyż. - - 10:55 15:13 - 17:13

18 Raszów wieś 7:00 8:05 - - 16:14 -

19 Trzebnica nr 23 7:04 8:09 10:58 15:10 16:10 17:10
Obowiązuje w dni robocze 
Trzebnica nr. 23 – oznacza przystanek na ul. W. Witosa POCZĄTEK TRASy

liNiA d Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica

P.T Przystanki Kurs 1 Kurs 2

1 Trzebnica nr 12 12:05 16:15

2 Księginice 1 12:08 16:17

3 Księginice 2 12:10 16:19

3 Ligota 12:13 16:20

4 Masłów 1 12:15 16:22

5 Masłów 2 12:17 16:24

6 Kałowice 12:19 16:26

7 Masłów 2 12:21 -

8 Masłów 1 12:23 -

9 Ligota 12:25 -

10 Księginice 2 12:27 -

11 Księginice 1 12:29 -

12 Trzebnica nr 18 12:32 16:37

13 Marcinowo 12:41 (WT+PT) 16:44

14 Trzebnica nr 12 12:47 (WT+PT) 16:50

liNiA A Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

P.T Dworce i przystanki Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13

1 Nowy Dwór (Pętla) 6:06 6:58 7:36 8:16 9:04 10:00 11:25 12:15 13:07 13:48 14:30 15:12 16:00
2 Szpital (Kierunek Miasto) 6:08 7:00 7:38 8:18 9:06 10:02 11:27 12:17 13:09 13:50 14:32 15:14 16:02
3 Biedronka (Kierunek Miasto) 6:10 7:02 7:40 8:20 9:08 10:04 11:29 12:19 13:11 13:52 14:34 15:16 16:04
4 Targowisko 6:12 7:04 7:42 8:22 9:10 10:06 11:31 12:21 13:13 13:54 14:36 15:18 16:06
5 PKS / Urząd Miejski 6:14 7:06 7:44 8:24 9:12 10:08 11:33 12:23 13:15 13:56 14:38 15:20 16:08
6 Rynek/Fontanna 6:16 7:08 7:46 8:26 9:14 10:10 11:35 12:25 13:17 13:58 14:40 15:22 16:10
7 Stadion 6:18 7:10 7:48 8:28 9:16 10:12 11:37 12:27 13:19 14:00 14:42 15:24 16:12
8 Intermarche 6:22 7:14 7:52 8:32 9:20 10:16 11:41 12:31 13:23 14:04 14:46 15:28 16:16
9 Dworzec Kolejowy 6:24 7:16 7:54 8:34 9:22 10:18 11:43 12:33 13:25 14:06 14:48 15:30 16:18

10 Wrocławska 6:26 7:18 7:56 8:36 9:24 10:20 11:45 12:35 13:27 14:08 14:50 15:32 16:20
11 Armii Krajowej 6:27 7:19 7:57 8:37 9:25 10:21 11:46 12:36 13:28 14:09 14:51 15:33 16:21
12 Aquapark N/Ż - - - - - - 11:47 12:37 13:29 14:10 14:52 15:34 16:22
13 Przedszkole Nr 1 6:28 7:20 7:58 8:38 9:26 10:22 11:48 12:38 13:30 14:11 14:53 15:35 16:23
14 Bar Gwiazdka 6:30 7:22 8:00 8:40 9:28 10:24 11:50 12:40 13:32 14:13 14:55 15:37 16:25
15 Rynek/Biblioteka 6:32 7:24 8:02 8:42 9:30 10:26 11:52 12:42 13:34 14:15 14:57 15:39 16:27
16 Polna 6:34 7:26 8:04 8:44 9:32 10:28 11:54 12:44 13:36 14:17 14:59 15:41 16:29
17 Szkoła Podst. Nr3 6:36 7:28 8:06 8:46 9:34 10:30 11:56 12:46 13:38 14:19 15:01 15:43 16:31
18 Piwniczna/Targ 6:39 7:31 8:09 8:49 9:37 10:33 11:59 12:49 13:41 14:22 15:04 15:46 16:34
19 Biedronka (Kierunek Szpital) 6:41 7:33 8:11 8:51 9:39 10:35 12:01 12:51 13:43 14:24 15:06 15:48 16:36
20 Szpital (Kierunek Nowy Dwór) 6:43 7:34 8:13 8:53 9:41 10:37 12:03 12:53 13:45 14:26 15:08 15:50 16:38
21 Nowy Dwór 6:45 7:36 8:15 8:55 9:43 10:39 12:05 12:55 13:47 14:28 15:10 15:52 16:40

iNFORmAcje OGÓlNe
KIERUNEK GODZINA ODJAZDU PRZySTANKI

Trzebnica –Boleścin – Siedlec 
PKP – Trzebnica

6:10 / 7:15/ 10:05 / 15:10 / 
16:10 / 17:10

ważny od 16.12.2019r. 

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

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

Koniowo – Trzebnica 08:20 / 11:35 Koniowo

Trzebnica–Masłów –Kałowice– 
Trzebnica

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

Trzebnica – Marcinowo

12:32 
kursuje wtorek i piątek przystanek nr 18 (UM) 

– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.

16:35 kursuje od poniedziałku 
do piątku oprócz dni ustawowo 
wolnych od pracy

Trzebnica– Ujeździec
Mały 

14:15 /  15:15 A
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
A – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdźca WielkiegoRozkład SzynobuSów źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

TVP KULTURATVP SPORT TV TRWAM 

TV6TTV

TVP 1 TVP 2 TVNPOLSAT TV 4
TV PULS

Stopklatka 

TVP INFOPOLSAT 2EUROSPORT SUPER POLSAT

TVN 7 5.10 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 5.45 Jaka to melodia?
 6.20 Przysięga (115) - serial
 7.10 Elif s.III (672) - serial
 8.00 Wiadomości
 8.10 Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.40 Korona królów (338) - telenowela
 9.20 Ranczo s.IX (110) - Boska cząstka 

- serial
 10.15 Komisarz Alex s.IX (115) 

- Krzywda dzieci - serial
 11.05 Ojciec Mateusz s.XXII (283) 

- Okup - serial
 12.00 Wiadomości
 12.15 Agrobiznes
 12.30 Agropogoda - magazyn
 12.35 Magazyn Rolniczy
 12.50 Pingwiny z Australii. Mieszkańcy 

Wyspy Pingwinów - fi lm dok.
 14.00 Elif s.III (673) - serial
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.15 Alarm! - magazyn
 15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
 16.05 Przysięga (116) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 18.00 Klan (3618) - telenowela
 18.30 Korona królów (339) - telenowela
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
 20.10 Alarm! - magazyn
 20.30 Leśniczówka (199) - serial
 20.55 Zniewolona. Kulisy (23)
 21.05 Zniewolona (23) - serial
 21.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
 23.00 Ocaleni - reality show
 0.05 Głębia ostrości 
 0.35 Dzika ziemia - dramat, Niemcy, 

reż. Rainer Matsutani, wyk. Emilia 
Schüle, Benno Fürmann, Nadja Uhl, 
Wesley French

 2.50 Bez tożsamości (24 - 25) - serial
 4.20 Magazyn Ekspresu Reporterów
 5.10 Zakończenie dnia

 4.40 Koło fortuny - teleturniej
 5.20 Doktor Kleist - lekarz rodzinny (47) 

- Cyrk - serial
 6.15 Ekumeniczna szkoła - reportaż
 6.40 Familiada - teleturniej
 7.15 Pytanie na śniadanie
 11.00 Panorama
 11.05 Pogoda
 11.10 Pytanie na śniadanie Extra
 11.25 Rodzinka.pl s.IV (99) - Święty 

Walenty - serial
 11.55 Barwy szczęścia (2201) - serial
 12.30 Koło fortuny - teleturniej
 13.05 Va Banque (34) - teleturniej
 13.35 Na sygnale - serial
 14.10 M jak miłość (1496) - serial
 15.10 Doktor Kleist - lekarz rodzinny (74) 

- serial
 16.00 Koło fortuny - teleturniej
 16.35 Familiada - teleturniej
 17.10 Więzień miłości (248), Turcja 
 18.00 Panorama
 18.20 Pogoda
 18.30 Va Banque (35) - teleturniej
 18.55 Rodzinka.pl s.IV (100) - Razem 

i osobno - serial
 19.35 Barwy szczęścia (2201) - serial
 20.10 Barwy szczęścia (2202) - serial
 20.40 Kulisy serialu
 20.55 M jak miłość (1497) - serial
 21.50 Lepsza połowa (16) - serial
 22.25 Zainwestuj w marzenia s.II (20) 

- serial
 22.35 Tylko jedno spojrzenie (6) - serial
 23.40 Ludzkie historie - Summa - fi lm 

dokumentalny
 0.45 Rodzinka.pl (276) - Jestem grubo 

inteligentna - serial
 1.20 O mnie się nie martw s.XI (13) 

- serial
 2.15 Jak uratowałem Kanadę - kome-

dia, Kanada, reż. Philippe Falardeau, 
wyk. Patrick Huard, Suzanne Cle-
ment, Irdens Exanrus

 4.05 Nadia Comaneci, gimnastyczka 
i dyktator - fi lm dok.

 5.05 Zakończenie programu

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

 20.10 Prometeusz - horror sci - fi , USA, 
Wielka Brytania, 2012, reż. Ridley 
Scott, wyk. Noomi Rapace, Michael 
Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba

  - W 2089 archeologowie Elizabeth 
Shaw i Charlie Holloway odkry-
wają w Szkocji piktogramy wyko-
nane ponad 35000 lat wcześniej. 
Podobne znaki pojawiały się w kul-
turach niemal wszystkich starożyt-
nych cywilizacji. Według naukow-
ców ludzkość mogła być stworzona 
przez pozaziemską inteligencję, 
którą nazywają Inżynierami.

 22.50 Vice: Korporacja zbrodni - thril-
ler sci - fi , USA, 2015, reż. Brian A. 
Miller, wyk. Ambyr Childers, Thomas 
Jane, Bryan Greenberg, Bruce Willis

 1.00 Nasz nowy dom
 3.00 Tajemnice losu
 4.55 Disco Gramy
 5.40 Telezakupy TV Okazje

 5.00 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.25 Mango - Telezakupy
 6.30 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 7.30 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Afera fryzjera - program rozryw-

kowy
 11.45 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 12.45 Szpital - program obyczajowy
 13.45 Detektywi - program kryminalny
 14.20 Detektywi - program kryminalny
 14.55 Smaczny Mediolan 
 15.25 Milionerzy 
 16.00 Szpital - program obyczajowy
 17.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 18.00 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.49 Raport smogowy - poznaj kolory 

powietrza 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.10 Doradca smaku 
 20.15 Na Wspólnej - serial
 20.55 Milionerzy

 21.30 Specjalista - fi lm sensacyjny, USA 
1994, reż. Luis Llosa, wyk. Sylvester 
Stallone, Sharon Stone, James 
Woods, Rod Steiger, Eric Robert, 
Mario Ernesto Sanchez

 23.50 Superwizjer - magazyn reporte-
rów

 0.25 Kuba Wojewódzki - talk show 
 1.25 Mentalista VI - serial
 2.25 Uwaga! - program interwencyjny 
 2.50 NOC Magii 

 6.00 Anatomia głupoty
 6.30 Anatomia głupoty
 7.00 Anatomia głupoty
 7.30 Anatomia głupoty
 8.00 Nasz nowy dom
 9.00 Strażnik Teksasu
 10.00 Strażnik Teksasu
 11.00 Strażnik Teksasu
 12.00 Septagon
 13.00 Septagon
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Policjantki i Policjanci
 16.00 Sekrety sąsiadów
 16.30 Sekrety sąsiadów
 17.00 Sekrety sąsiadów
 17.30 Sekrety sąsiadów
 18.00 Septagon
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Krymi-

nalny
 21.05 Gladiator - fi lm sensacyjny, USA, 

1992, reż. Rowdy Herrington, wyk. 
James Marshall, Brian Dennehy, 
Cuba Gooding Jr, Jon Seda

 23.10 Traffi  k - thriller, USA, 2018, reż. 
Deon Taylor, wyk. Luke Goss, Paula 
Patton, William Fichtner, Omar Epps

 1.20 Galileo
 2.25 Interwencja
 2.40 Graffi  ti 
 2.50 Graffi  ti 
 3.05 Magazyn Atleci Polsat Sport 2020
 3.40 Trans World Sport 2020
 4.40 SuperLudzie
 5.10 SuperLudzie
 5.45 Telezakupy TV Okazje

 5.10 Szkoła - serial
 6.10 Mango - Telezakupy
 7.30 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 8.35 Ukryta prawda 
 10.40 Mango Telezakupy
 11.00 Idealna niania - program obycza-

jowy
 11.45 Zakochani po uszy - serial
 12.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.15 Szkoła - serial
 15.15 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 16.15 19 + - serial
 16.50 Brzydula - serial
 17.25 Brzydula - serial
 18.00 Szkoła - serial
 19.00 19 + - serial
 19.30 Zakochani po uszy - serial
 20.00 Hotel Paradise 
 21.00 Seks w wielkim mieście - komedia,
  USA 2008, reż. Michael Patrick 

King, wyk. Sarah Jessica Parker, 
Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia 
Nixon, Chris Noth, Candice Bergen, 
Jennifer Hudson

 0.05 Wyścig śmierci - fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy/Wielka Brytania 
2008, reż. Paul W.S. Anderson, 
wyk. Jason Statham, Joan Allen, Ian 
McShane, Tyrese Gibson, Natalie 
Martinez

 2.15 Druga strona medalu - talk show
 2.45 NOC Magii 

 6.00 Nash Bridges - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 9.00 Rodzinny interes - serial
 10.00 Castle - serial
 11.00 Castle - serial
 12.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 14.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
 15.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 16.00 Rodzinny interes - serial
 18.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 20.00 W pogoni za zemstą - fi lm akcji, 

USA 2011, reż. George Tillman Jr, 
wyk. Billy Bob Thornton, Carla 
Gugino, Dwayne Johnson, Maggie 
Grace, Oliver Jackson - Cohen, Tom 
Berenger

 22.00 Ksiądz - horror, USA 2011, reż. 
Scott Stewart, wyk. Cam Gigandet, 
Christopher Plummer, Karl Urban, 
Lily Collins, Maggie Q, Paul Bettany, 
Stephen Moyer

 23.50 Ojczym - thriller, USA 2009, reż. 
Nelson McCormick, wyk. Amber 
Heard, Dylan Walsh, Paige Turco, 
Penn Badgley, Sela Ward

 1.50 Tajemnice medyczne - serial
 2.50 Biesiada na cztery pory roku
 3.55 Biesiada na cztery pory roku
 4.35 Z archiwum policji
 5.00 Dyżur

6.30 Allo, Allo - serial 7.15 Plebania - serial 
8.20 Komisarz Rex - serial 9.20 Rejsy w luk-
susie - serial 10.20 Zaginione światy - serial 
11.20 Niszczycielskie żywioły - serial 12.10 
Katastrofy w  przestworzach 14.00 Chicago 
Fire - serial 15.50 Komisarz Rex - serial 16.50 
Nowa Scena Śmiechu 17.35 Wojny konte-
nerowe - serial 18.30 Allo, Allo - serial 20.00 
Szkoła czarownic - dramat 22.00 Godziny 
- Wyścig z czasem - thriller

13.55 Fuszerki chirurgów plastycznych 14.55 
Królowe życia 15.45 Express 16.00 Uwaga! 
16.20 Damy i wieśniaczki. Ukraina 17.30 De-
Facto 17.45 Express 18.03 Raport smogowy 
18.05 Sędzia Anna Maria Wesołowska 19.05 
Gogglebox. Przed telewizorem 19.45 Express 
20.05 Damy i wieśniaczki. PL 21.10 Patent 
na… 21.45 Express 22.00 Nastoletni zabójcy 
22.45 Druga twarz 23.45 Down the road. 
Zespół w trasie - serial 

6.00 Top 10  lista przebojów 7.00 MacGyver 
8.00 MacGyver 9.00 Policjantki i  Policjanci 
10.00 Detektywi w akcji 12.00 Miodowe la-
ta 13.40 Bumerang 14.15 Transakcje za mi-
lion dolarów: Los Angeles 15.15 Transakcje 
za milion dolarów: Los Angeles 16.15 Diagno-
za morderstwo 17.15 Diagnoza morderstwo 
18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami 23.00 Sprawiedli-
wi - Wydział Kryminalny 

6.00 Piłka nożna - Puchar Włoch 1/2F. AC MI-
lan - Juventus Turyn 8.00 Koszykówka męż-
czyzn - Eliminacje ME 2021. Polska - Izrael 
9.50 Piłka nożna - Legia Warszawa - Jagiello-
nia Białystok 12.00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha 13.55 Oko w oko - wywiad 
z Michałem Kubiakiem 14.30 4 - 4 - 2 - ma-
gazyn piłkarski 15.35 GOL - felieton 17.30 
Piłka ręczna mężczyzn - PGNiG Superliga 
23.kolejka. Piotrkowianin Piotrków Trybunal-
ski - Sandra Spa Pogoń Szczecin 20.10 Lekko-
atletyka - Halowy mityng w skoku o tyczce, 
Szczecin 22.30 Coppa Italia - podsumowanie 
1 fi nału 23.00 Sportowy Wieczór 23.45 Sko-
ki Narciarskie - PŚ - Rasnov - podsumowanie 
1.05 Hokej na lodzie - NHL 2019. Tampa Bay 
Lightning - Toronto Maple Leafs 4.00 Lekko-
atletyka - Halowy mityng w skoku o tyczce, 
Szczecin 5.20 Zakończenie dnia 

8.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, NAEBA, Ja-
ponia Slalom mężczyzn 8.30 Biegi narciar-
skie. Trondheim 9.40 Snooker. The Players 
Championship 10.50 Kolarstwo. UAE Tour, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie 2. etap 11.45 
Kolarstwo. UAE Tour, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie Etap  3. 13.30 Biathlon. MŚ, Anter-
selva 15  km mężczyzn ze startu wspólnego 
14.00 Snooker 17.30 Jeździectwo. Horse Pas-
sion 18.00 Jeździectwo. FEI World Cup, Go-
eteborg 19.00 Snooker 19.55 Snooker. The 
Players Championship 23.35 Formuła  E. FIA 
Championship, Marakesz 0.05 Wyścigi sa-
mochodowe. Austin, Stany Zjednoczone 1.05 
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, NAEBA, Japonia 
Slalom mężczyzn 1.30 Kolarstwo. Tour of An-
dalusia Etap  5. 2.00 Kolarstwo. UAE Tour, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie Etap  3. 3.00 
Snooker. The Players Championship 

6.00 Disco Gramy 7.00 Joker 8.00 Trudne 
sprawy 9.05 Drwale i  inne opowieści Biesz-
czadu 9.35 Drwale i inne opowieści Bieszcza-
du 10.00 Na ratunek 112 10.30 Sekrety rodzi-
ny 11.30 Dlaczego ja? 12.30 Nasz nowy dom 
13.30 Świat według Kiepskich - serial kome-
diowy 14.00 Świat według Kiepskich - serial 
komediowy 14.30 Świat według Kiepskich - 
serial komediowy 15.00 Trudne sprawy 16.00 
Nasz nowy dom 17.00 Sekrety rodziny 18.00 
Malanowski i  Partnerzy 18.30 Malanowski 
i  Partnerzy 19.00 Gliniarze 20.05 Wydarze-
nia 20.45 Trudne sprawy 21.45 Dlaczego ja? 
22.50 Świat według Kiepskich 23.20 Świat 
według Kiepskich 23.50 Zdrady 0.50 Zdra-
dy 1.50 Interwencja 2.05 Wydarzenia 2.50 
Wystarczy chcieć 3.20 Echo lasu 3.50 Trans 
World Sport 4.50 SuperLudzie 5.20 Gliniarze 
5.45 Telezakupy TV Okazje 

6.00 SuperLudzie Extra 6.25 Wydarze-
nia 7.00 Dora poznaje świat 7.30 Bąbelko-
wy świat gupików 8.00 Rycerka Nella 8.30 
Psi patrol 9.00 Psi patrol 9.30 Wróżko-
wie chrzestni 10.00 Świat według Bundych 
10.30 Świat według Bundych 11.00 Nasz 
nowy dom 12.00 Małe Wielkie Marzenia 
12.30 W rytmie serca 13.30 TOP CHEF 15.00 
Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 16.30 Two-
ja Twarz Brzmi Znajomo 18.30 Małe Wiel-
kie Marzenia 19.00 Nasz nowy dom 20.00 
Winchester. Dom duchów - horror, Austra-
lia, USA, reż. Michael Spierig, Peter Spierig, 
wyk. Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook 
22.05 Mamuśka - dramat obyczajowy, USA, 
1998, reż. Chris Columbus, wyk. Julia Roberts, 
Susan Sarandon, Ed Harris, Jena Malone 0.50 
Hotel  52 1.50 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 
3.50 Gliniarze 4.50 Kabaretowa Ekstraklasa 

5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co 
pół godziny 13.59 Serwis Info 14.29 Serwis 
Info 14.49 Pogoda 14.59 Serwis Info 15.29 
Info Dzień 15.54 Pogoda 15.59 Info Dzień 
17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 
17.32 O co chodzi - magazyn publicystycz-
ny 18.00 Panorama 18.20 Panorama opinii 
- magazyn 18.37 O tym się mówi - magazyn 
19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomo-
ści 20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć 
- magazyn 21.19 Flesz Info Wieczór 21.26 
Kasta - magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 
W tyle wizji 22.24 Serwis Info 22.30 W tyle 
wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W ak-
cji 23.55 Serwis Info 0.03 Wiadomości 0.31 
Gość Wiadomości 0.46 Kasta - magazyn 1.15 
Minęła 20ta 2.15 W tyle wizji 2.49 Serwis In-
fo 2.55 W tyle wizji Extra 3.35 Pogoda 3.45 
Taśmy bezpieki - Wywiad 1945 - 1956, cz. 1

11.45 Historia i architektura Polski 12.00 Anioł 
Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 Sanktu-
aria polskie 12.40 Filmowe życiorysy 13.50 
100 cudownych miejsc na świecie 14.00 Moj-
żesz - 10  przykazań 14.50 Siewca nadziei 
15.25 Ja, głuchy 15.50 Ma się rozumieć 16.00 
Informacje dnia 16.10 Jestem mamą 16.30 
Kalejdoskop Młodych 16.50 Express Stu-
dencki 17.00 100 cudownych miejsc na świe-
cie 17.10 Prosto o  gospodarce 17.30 Okiem 
kamery 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje 
dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 
Święty na każdy dzień 19.30 Każdy maluch 
to potrafi  19.45 Modlitwa z  telefonicznym 
udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Pol-
ski Punkt Widzenia 22.00 Głos serca 22.40 
Katyń 1940 - pamiętamy  

7.00 Teledyski 8.00 Informacje kulturalne 
8.25 Studio Kultura - Rozmowy 8.40 Brze-
mię - fi lm anim. 9.00 Warszawa - fi lm oby-
czajowy 11.00 Maria Curie - serial 12.40 
Oczy uroczne - fi lm TVP, Polska 13.40 Sztu-
ka Niemiec - Na podzielonej ziemi - esej dok. 
14.35 Zmiany - fi lm anim. 14.50 Studio Kul-
tura - Rozmowy 15.05 One. Kobiety kultury. 
Elżbieta Cherezińska - magazyn kulturalny 
15.40 Papusza - dramat, Polska 18.00 Do-
kument.pl - Nieobecność - fi lm dok. 19.10 
Teledyski 19.25 Antyfonie - Micromelanco-
lie/Gaap Kvult - fi lm dok. 20.00 Informacje 
kulturalne 20.30 Wozzeck 22.20 Lekkie oby-
czaje - Dope - komedia, USA 0.10 Młoda Pol-
ska - Heimat, Polska 0.40 PSzaleństwo - roz-
mowa 0.45 Krakatau - etiuda 0.55 Kręgi snu 
1.05 Pierwsze klapsy - Szaleństwo - rozmo-
wa 1.10 Koma - fi lm dok. 
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TVN 7 5.25 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 5.50 Jaka to melodia?
 6.25 Przysięga (116) - serial
 7.15 Elif s.III (673) - serial
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.40 Korona królów (339) - telenowela
 9.20 Ranczo s.IX (111) - Istotny dyso-

nans - serial
 10.15 Komisarz Alex s.IX (116) - Opęta-

nie - serial
 11.05 Ojciec Mateusz s.XXII (284) 

- W zdrowym ciele… - serial
 12.00 Wiadomości
 12.15 Agrobiznes
 12.35 Rok w ogrodzie Extra - magazyn
 12.50 Tygrys syberyjski i tajemnicza 

święta góra - fi lm dok.
 14.00 Elif (674) - serial
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.15 Alarm! - magazyn
 15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
 16.05 Przysięga (117) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 18.00 Klan (3619) - telenowela
 18.30 Korona królów (340) - telenowela
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
 20.10 Alarm! - magazyn
 20.25 Leśniczówka (200) - serial
 20.55 Liga Mistrzów:
  Real Madryt - Manchester City
 23.10 Historia bez tajemnic - Modlitwa 

o Polskę. Z ziemi podlaskiej
 0.15 Po sąsiedzku z mordercą - fi lm 

fabularny, USA, reż. Ben Meyer-
son, wyk. Hanna Barefoot, Andrea 
Bogart, Kenzie Dalton

 1.55 wojsko - polskie.pl
 2.20 Warto rozmawiać
 3.10 Dzika ziemia - dramat, Niemcy, 

reż. Rainer Matsutani, wyk. Emilia 
Schule, Nadja Uhi, Wesley French, 
Benno Furmann, Simon Schwartz

 5.10 Zakończenie dnia

 5.15 Doktor Kleist - lekarz rodzinny (48) 
- Żal - serial

 6.10 Pożyteczni.pl - magazyn
 6.40 Familiada - teleturniej
 7.15 Pytanie na śniadanie
 11.25 Rodzinka.pl s.IV (100) - Razem 

i osobno - serial
 11.55 Barwy szczęścia (2202) - serial
 12.30 Koło fortuny - teleturniej
 13.05 Va Banque (35) - teleturniej
 13.35 Na sygnale - serial
 14.10 M jak miłość (1497) - serial
 15.10 Doktor Kleist - lekarz rodzinny (75) 

- Ślepota - serial
 16.00 Koło fortuny - teleturniej
 16.35 Familiada - teleturniej
 17.10 Więzień miłości (249), Turcja 
 18.00 Panorama, Pogoda
 18.30 Va Banque (36) - teleturniej
 18.55 Rodzinka.pl s.IV (101) - Bez 

mieszkania - serial
 19.30 Barwy szczęścia (2202) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (2203) - serial
 20.35 Kulisy serialu
 20.50 Na dobre i na złe (769) - serial
 21.50 Na sygnale (260) - Poryw serca 

- serial

 22.30 Kino relaks - P. S. Kocham cię 
- melodramat, USA, reż. Richard 
LaGravenese, wyk. Hilary Swank, 
Gerard Butler, Harry Connick Jr, Lisa 
Kudrow

 0.45 Geniusz (8) - serial
 1.45 Miasto duchów. Rakka Raqqa 
 3.30 Ofi cer (10) - Zdrada - serial
 4.30 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Gliniarze
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Na ratunek 112
 17.00 Gliniarze
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Galimatias, czyli kogel - mogel 2 

- komedia obyczajowa, Polska, 1989, 
reż. Roman Załuski, wyk. Grażyna 
Błęcka - Kolska, Dariusz Siatkowski, 
Jerzy Turek, Zdzisław Wardejn

 22.15 Nie zadzieraj z fryzjerem - komedia,
  USA, 2008, reż. Dennis Dugan, 

wyk. Adam Sandler, John Turturro, 
Emmanuelle Chriqui, Nick Swardson

  - Zohan to znakomicie wyszkolony 
izraelski komandos, który chcąc 
zerwać z dotychczasowa profesją 
najpierw pozoruje swoją śmierć, 
a następnie udaje się do Nowego 
Jorku, żeby spełnić swoje życiowe 
marzenie - zostać “stylistą fryzur”. 

 0.50 Spadaj na ziemię - komedia oby-
czajowa, USA, Australia, Niemcy, 
Kanada, 2001, reż. Chris Weitz, Paul 
Weitz, wyk. Chris Rock, Eugene Levy, 
Jennifer Coolidge, Brian Rhodes

 2.45 Tajemnice losu

 4.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.15 Mango - Telezakupy
 6.20 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 7.20 Doradca smaku
 7.30 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Afera fryzjera 
 11.45 Ukryta prawda 
 12.45 Szpital - program obyczajowy
 13.45 Detektywi - program kryminalny
 14.55 Na Wspólnej - serial
 15.25 Milionerzy 
 16.00 Szpital - program obyczajowy
 17.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 18.00 Ukryta prawda 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.49 Raport smogowy - poznaj kolory 

powietrza 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.10 Doradca smaku 
 20.15 Na Wspólnej - serial
 20.55 Milionerzy 

 21.30 Kolekcjoner - fi lm sensacyjny, USA 
1997, reż. Gary Fleder, wyk. Morgan 
Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes, 
Alex McArthur, Tony Goldwyn, Jay 
O. Sanders, Bill Nunn, Brian Cox, 
Roma Maffi  a

 23.55 Co z oczu, to z serca - fi lm sen-
sacyjny, USA 1998, reż. Steven 
Soderbergh, wyk. George Clooney, 
Jennifer Lopez, Ving Rhames, Don 
Cheadle, Dennis Farina, Isaiah 
Washington, Steve Zahn, Catherine 
Keener, Luis Guzman, Albert Brooks

 2.25 Kości - serial
 3.25 NOC Magii 

 6.00 Anatomia głupoty
 6.30 Anatomia głupoty
 7.00 Anatomia głupoty
 7.30 Anatomia głupoty
 8.00 Nasz nowy dom
 9.00 Strażnik Teksasu
 10.00 Strażnik Teksasu
 11.00 Strażnik Teksasu
 12.00 Septagon
 13.00 Septagon
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Policjantki i Policjanci
 16.00 Sekrety sąsiadów
 16.30 Sekrety sąsiadów
 17.00 Sekrety sąsiadów
 17.30 Sekrety sąsiadów
 18.00 Septagon
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Krymi-

nalny
 21.05 Skazany na piekło - fi lm sensacyjny,
  USA, 2003, reż. Ringo Lam, 

wyk. Jean - Claude Van Damme, 
Lawrence Taylor, Marnie Alton, 
Lloyd Battista

 23.05 Nieuchwytny cel 2 - fi lm krymi-
nalny, USA, 2016, reż. Roel Reiné, 
wyk. Scott Adkins, Robert Knepper, 
Rhona Mitra, Temuera Morrison

 1.20 Czysta chata
 2.25 Interwencja
 2.40 Disco Polo Life
 3.40 Top 10 lista przebojów
 4.40 Top 10 lista przebojów
 5.45 Telezakupy TV Okazje

 5.10 Szkoła - serial
 6.10 Mango - Telezakupy
 7.30 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 8.35 Ukryta prawda
 10.40 Mango Telezakupy
 11.00 Idealna niania - program obycza-

jowy
 11.45 Zakochani po uszy - serial
 12.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.15 Szkoła - serial
 15.15 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 16.15 19 + - serial
 16.50 Brzydula - serial
 17.25 Brzydula - serial
 18.00 Szkoła - serial
 19.00 19 + - serial
 19.30 Zakochani po uszy - serial
 20.00 Hotel Paradise 
 21.00 Sędzia - fi lm obyczajowy, USA 

2014, reż. David Dobkin, wyk. 
Robert Downey Jr, Robert Duvall, 
Vera Farmiga, Billy Bob Thornton, 
Vincent D’Onofrio, Jeremy Strong

 0.00 Sąsiedzi - komedia, USA 2014, reż. 
Nicholas Stoller, wyk. Seth Rogen, 
Zac Efron, Rose Byrne, Christopher 
Mintz - Plasse, Dave Franco

 2.05 Druga strona medalu - talk show
 2.35 NOC Magii 

 6.00 Nash Bridges - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 9.00 Rodzinny interes - serial
 10.00 Castle - serial
 11.00 Castle - serial
 12.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 13.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 14.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
 15.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 16.00 Rodzinny interes - serial
 17.00 Rodzinny interes - serial
 18.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 20.00 Nocny łowca - fi lm akcji, 2018, reż. 

David Raymond, wyk. Alexandra 
Daddario, Ben Kingsley, Brendan 
Fletcher, Henry Cavill, Stanley Tucci

 22.05 Zaginiona - thriller, USA 2012, 
reż. Heitor Dhalia, wyk. Amanda 
Seyfried, Daniel Sunjata, Emily Wic-
kersham, Jennifer Carpenter, Nick 
Searcy, Sebastian Stan, Wes Bentley

 0.00 Dom Glassów - thriller, USA 2001, 
reż. Daniel Sackheim, wyk. Bruce 
Dern, Diane Lane, Leelee Sobieski, 
Stellan Skarsg?rd

 2.05 Niesamowite!
 3.05 Taki jest świat
 3.55 Biesiada na cztery pory roku
 4.35 Z archiwum policji
 5.00 Dyżur

6.10 Wojny kontenerowe - serial 6.45 Al-
lo, Allo - serial 9.30 Rejsy w  luksusie - serial 
10.30 Zaginione światy - serial 11.30 Nisz-
czycielskie żywioły - serial 12.25 Katastrofy 
w  przestworzach 14.15 Chicago Fire - serial 
16.05 Komisarz Rex - serial 17.05 Nowa Sce-
na Śmiechu 18.00 Wojny kontenerowe 18.55 
Allo, Allo - serial 20.00 Yuma - fi lm sensacyj-
ny 22.15 Dobre zabijanie - thriller 0.20 Dro-
gówka - dramat kryminalny 

11.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 13.55 
Mania sprzątania 14.55 Królowe życia 15.45 
Express 16.00 Uwaga! 16.20 Damy i wie-
śniaczki. Ukraina 17.30 DeFacto - Flesz 17.45 
Express 18.03 Raport smogowy 18.05 Sędzia 
Anna Maria Wesołowska 19.05 Gogglebox. 
Przed telewizorem 19.45 Express 20.05 Da-
my i wieśniaczki. PL 21.10 Patent na… 21.45 
Express 22.00 Zamiana żon 23.00 Goggle-
box. Przed telewizorem 

6.00 Top 10  lista przebojów 7.00 MacGyver 
8.00 MacGyver 9.00 Policjantki i  Policjanci 
10.00 Detektywi w akcji 12.00 Miodowe la-
ta 13.40 Bumerang 14.15 Transakcje za mi-
lion dolarów: Los Angeles 16.15 Diagnoza 
morderstwo 17.15 Diagnoza morderstwo 
18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami 23.00 Sprawiedli-
wi - Wydział Kryminalny 0.05 Pokojówki - na 
stażu, Francja, 2010 1.40 STOP Drogówka

5.30 Sportowy Wieczór 6.05 Piłka nożna 
- Puchar Hiszpanii. 8.05 Koszykówka męż-
czyzn - Eliminacje ME 2021. Hiszpania - Pol-
ska 10.00 Lekkoatletyka - Halowy mityng 
w skoku o tyczce, Szczecin 11.30 Pełno-
sprawni (341) - magazyn dla niepełnospraw-
nych 12.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Do-
ha - 2 runda - 2 14.00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha - 2 runda - 3 16.00 Skoki Nar-
ciarskie - PŚ - Rasnov - podsumowanie 17.20 
Legia TV - magazyn 17.50 Lech TV - maga-
zyn sportowy 18.25 Kolarstwo torowe - MŚ, 
Berlin dz. 1 20.05 Liga Mistrzów, Wielka Bry-
tania 21.05 Kolarstwo torowe - MŚ, Berlin 
dz. 1 22.55 Liga Mistrzów - Skróty meczów, 
Wielka Brytania 23.50 Liga Mistrzów - Skró-
ty meczów  0.40 Skoki Narciarskie - PŚ - Ra-
snov - konkurs indywidualny 4.00 Boks - Ga-
la Knock Out Boxing Night Zakopane 

6.45 Biathlon. MŚ, Anterselva 15  km męż-
czyzn ze startu wspólnego 7.15 Kolar-
stwo. UAE Tour, Zjednoczone Emiraty Arab-
skie Etap  3. 7.45 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, 
Crans Montana Slalom kobiet do kombinacji 
8.30 Biathlon. MŚ, Anterselva 12, 5  km ko-
biet ze startu wspólnego 9.00 Jeździectwo. 
Horse Passion 9.30 Jeździectwo. FEI World 
Cup, Goeteborg 10.35 Kolarstwo. UAE To-
ur, Zjednoczone Emiraty Arabskie Etap  3. 
11.45 Kolarstwo. World Tour, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie Etap  4. 13.30 Narciarstwo 
Alpejskie. PŚ, NAEBA, Japonia Slalom męż-
czyzn, 2. przejazd 14.00 Snooker 17.30 Sno-
oker 18.05 Biathlon. Mistrzostwa Europy, 
Otepaa 19.55 Snooker 23.50 Kolarstwo to-
rowe. MŚ, Berlin 0.30 Kolarstwo. World To-
ur, Zjednoczone Emiraty Arabskie Etap 4. 1.30 
Biathlon. Mistrzostwa Europy, Otepaa

6.00 Disco Gramy 7.00 Joker 8.00 Trudne 
sprawy 9.05 Drwale i  inne opowieści Biesz-
czadu 9.35 Drwale i  inne opowieści Biesz-
czadu 10.00 Na ratunek  112 10.30 Sekrety 
rodziny 11.30 Dlaczego ja? 12.30 Nasz nowy 
dom 13.30 Świat według Kiepskich - serial 
komediowy 14.00 Świat według Kiepskich - 
serial komediowy 14.30 Świat według Kiep-
skich 15.00 Trudne sprawy 16.00 Nasz nowy 
dom 17.00 Sekrety rodziny 18.00 Malanow-
ski i Partnerzy 18.30 Malanowski i Partnerzy 
19.00 Gliniarze 20.05 Wydarzenia 20.45 
Trudne sprawy 21.45 Dlaczego ja? 22.50 
Świat według Kiepskich 23.20 Świat według 
Kiepskich 23.50 Zdrady 0.50 Zdrady 1.50 In-
terwencja 2.05 Wydarzenia 2.50 Wystarczy 
chcieć 3.20 Echo lasu 3.50 Magazyn Atle-
ci 4.20 Magazyn Atleci 4.50 Magazyn Atle-
ci 5.20 Gliniarze 5.45 Telezakupy TV Okazje 

6.00 SuperLudzie Extra 6.25 Wydarze-
nia 7.00 Dora poznaje świat 7.30 Bąbelko-
wy świat gupików 8.00 Rycerka Nella 8.30 
Psi patrol 9.00 Psi patrol 9.30 Wróżko-
wie chrzestni 10.00 Świat według Bundych 
10.30 Świat według Bundych 11.00 Nasz 
nowy dom 12.00 Małe Wielkie Marzenia 
12.30 W rytmie serca 13.30 TOP CHEF 15.00 
Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 16.30 Two-
ja Twarz Brzmi Znajomo 18.30 Małe Wielkie 
Marzenia 19.00 Nasz nowy dom 20.00 Ma-
muśka - dramat obyczajowy, USA, 1998, reż. 
Chris Columbus, wyk. Julia Roberts, Susan Sa-
randon, Ed Harris, Jena Malone 22.35 Świat 
według Kiepskich 23.05 Wilk - horror, USA, 
1994, reż. Mike Nichols, wyk. Jack Nicholson, 
Michelle Pfeiff er, James Spader, Kate Nelligan 
1.40 Hotel  52 2.50 Kabaretowa Ekstraklasa 
3.00 Gliniarze 4.00 Malanowski i Partnerzy

5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy 
co pół godziny 13.59 Serwis Info 14.29 Ser-
wis Info 14.59 Serwis Info 15.29 Info Dzień 
15.54 Pogoda 15.59 Info Dzień 17.00 Te-
leexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 O co 
chodzi - magazyn publicystyczny 18.00 Pa-
norama 18.20 Panorama opinii - magazyn 
18.37 O tym się mówi - magazyn 19.30 Wia-
domości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 Mi-
nęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć - magazyn 
21.19 Flesz Info Wieczór 21.26 Kasta - ma-
gazyn 21.40 Studio LOTTO 21.49 W tyle wi-
zji 22.24 Serwis Info 22.30 W tyle wizji Extra 
23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 
Serwis Info 0.03 Wiadomości 0.31 Gość Wia-
domości 0.46 Kasta - magazyn 1.00 Pogoda 
1.15 Minęła 20ta 2.15 W tyle wizji 2.50 Serwis 
Info 2.56 W tyle wizji Extra 4.00 Taśmy bez-
pieki - Sprawa zamachów na Lecha Wałęsę

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Jezus od wieków upragniony 13.20 
Powołanie w  powołaniu 13.50 100  cudow-
nych miejsc na świecie 14.00 Głos serca 
14.40 Koncert pasyjny. “Krzyżu święty na-
de wszystko” w wykonaniu Orkiestry Victo-
ria 15.50 Ma się rozumieć 16.00 Informacje 
dnia 16.10 Na zdrowie 16.30 Liturgia Środy 
Popielcowej z  Watykanu 18.00 Anioł Pański 
18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy nie-
dokończone 19.25 40 dni ze św. Janem Paw-
łem II 19.30 Brat Franciszek 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 “Krzy-
żu Święty, nade wszystko!” Historia krzyża 
św.  Jana Pawła  II 22.50 Filmowe Życiorysy. 
Krzyżu Święty Nade Wszystko 23.25 Święty 
na każdy dzień 23.30 Pasja w teatrze  

7.00 Teledyski 8.00 Informacje kulturalne 
8.25 Studio Kultura - Rozmowy 8.40 Papu-
sza - dramat 11.00 Maria Curie - serial 12.35 
Kamizelka - fi lm TVP, Polska 13.40 Legendy 
Rocka - Jimi Hendrix s. 6 - cykl dok. 14.05 
Legendy Rocka - Janis Joplin s. 6 - cykl dok. 
14.30 Studio Kultura - Rozmowy 14.45 Ko-
ło pióra - magazyn 15.25 Budzik - fi lm dok. 
16.10 Charing Cross Road 84 - dramat, USA, 
Wielka Brytania 18.00 Sol Gabetta - Część 
mojej duszy - fi lm dok. 19.05 Teledyski 19.25 
Stefan Gierowski - reportaż 19.50 Którędy 
po sztukę - Peter Bruegel - magazyn 20.00 
Informacje kulturalne 20.30 Na wschód od 
Hollywood - Dwa dni, jedna noc - dramat, 
Belgia, Francja, Włochy 22.05 Pegaz - ma-
gazyn kulturalny 22.40 Ziemia, planeta ludzi 
- Znikająca wyspa - fi lm dok. 0.05 Enter Enea 
Festival 2019 - Dagadana i goście - koncert 

ŚRODA, 26 LUTEGO 
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PRyWATNE
WIZyTy DOMOWE

Anna 
Paleczek-Różewicz

SPECJALISTA 
MEDYCYNY RODZINNEJ

Trzebnica i okolice

www.lekarzdomowy.pl

tel. 690 931 579

LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
SPECJALISTA NEUROLOGOPEDII 

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

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

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

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTYCZNA

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz
specjalista chorób oczu i optometrysta
Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
wejście od ulicy Milickiej
Rejestracja:
71 387 22 67 / 607 40 58 47
czynny: pon. – pt. w godz. 13-19

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych

OCT – optyczna koherentna 
tomografia

komputerowe pole widzenia

GINEKOLOG

GABINET GINEKOLOGICZNY
Janina Aleksandra Miturska

ginekolog-położnik
ZAKRES: USG, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

GODZINY pRZYJęć GABINETU:
pon. – śr. – pt. 16 – 19

GABINET
ORTODONTyCZNy

LECZENIE wAD ZGRYZU
lek. stom. 

specjalista ortodonta
Lidia Korczyk

Trzebnica
ul. Obrońców Pokoju 31 A

przyjmuje we wtorki
od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

PSyCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a

Centrum Rozwoju i wsparcia 
psychologicznego

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

dzieci i młodzieży
•	 EEG	biofeedback
•	 terapeuci	ręki

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

www.pozy ty w-ka.pl

GINEKOLOG

J. Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. kosmonautów 8

przyjmuje:

poniedziałek 13:00 – 18:00

środa 15:00 – 19:00

w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71
604 474 755

LARyNGOLOG

praktyka
laryngologiczna

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

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja

tel. 607 09 99 00

GABINET
PEDIATRyCZNO-

ALERGOLOGICZNy

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B

w proVicie
od godz. 16:00

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

OKULISTA
w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

specjalista chorób oczu
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D
• korekcja wad wzroku
• pomiar ciśnienia ocznego
• badanie dna oka

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

REJESTRACJA

tel. 601 754 974

STOMATOLOG

Justyna Składnik
TRZEBNICA

ul. św. Jadwigi 19a
gabinet i rejestracja czynne:
pon. czw. pt. 8:00 – 14:00

wt. śr. 13:00 – 18:00
REJESTRACJA TELEFONICZNA

603 233 932
505 377 781

STOMATOLOG

lek. stom.
Adam Wesołowski

TRZEBNICA
ul. J. Korczaka 1E

(Osiedle Zdrój – wejście 
od ul. Armii Krajowej)

•	stomatologia	zachowawcza 
z endodoncją
•	stomatologia	dziecięca

tel. 519 580 771

PSyCHIATRA
PSyCHOTERAPIA INDyWIDUALNA

WIZYTY PSYCHIATRYCZNE
WIZYTY DOMOWE

lek. Tomasz Ciba
TRZEBNICA

ul. Polna 27A/1
wizyty prywatne

tel. 694 723 900

TECHNIK
DENTySTyCZNy

Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent
NaPRawa PRoTez

zębowych
TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G

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

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

STOMATOLOG
lek. stom.
Ewa Zgliczyńska-Duda

Nowy GabINeT
TRZEBNICA

ul. J. Korczaka 1E
(wejście od strony parkingu przy 
ul. a. Krajowej na osiedlu Zdrój)

•	 stomatologia	zachowawcza
•	 stomatologia dziecięca

tel. 607 636 024

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

HIRUDOTERAPIA
GABINET TERApII NATURALNYCh

TERAPIA
PIJAWKĄ LEKARSKĄ

RÓżNYCH SCHORZEń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?

Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek

w godz. od 12 do 14 tel. 71 312 93 78
w nagłych przypadkach 603 821 243

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

PULMONOLOG

lek. med. Agata Kot
Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

ul. Wrocławska 8D
TRZEBNICA

www.viltismedica.pl
Rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska

SPECJ. DERMATOLOG-WENEROLOG

Trzebnica, ul. Wiosenna 26
www.dermed-kosmetyka.pl
•	wizyty	lekarskie	na	NFZ,
 tel. 71 387 06 03
•	prywatne	konsultacje	derma-

tologiczne, tel. 669 070 396
•	porady lekarskie, dermatosko-

pia, światłolecznictwo (AZS, 
łuszczyca) usuwanie brodawek 
i włókniaków (kriochirurgia) 
elektrokoagulacja.

Z AB I EG I
LECZNICZO-KOSMETyCZNE
mgr Anna Binek tel. 726 162 805

KOSMETOLOG, PODOLOG
• pedicure leczniczy, pielęgnacja 

stopy cukrzycowej i zmienionych 
chorobowo paznokci, usuwanie od-
cisków i modzeli, oczyszczanie i pie-
lęgnacja twarzy, peelingi medyczne

DERMATOLOG

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
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
ul. KOŚCIUSZKI 10

tel. 696 115 821

UROLOG

lek. Waldemar BONCZAR
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

GODZINy PRZyJęć
środa 16:00 – 18:00 na przemian
z czwartkiem 9:00 – 12:00

ul. Daszyńskiego 67/16
T R Z E B N I C A

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

LEKARZ WETERyNARII

GABINET WETERYNARYJNY IATROS

dr n. wet. Stanisław Dzimira

TRZEBNICA ul. 1 Maja 3

tel. 71 312 09 85
601 76 29 57

pon. / pt. 16:30 – 19:00
sob. 10:00 – 14:00

MASAŻ LECZNICZy

GABINET
masażu leczniczego
i terapii manualnej

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

ul. witosa 20
tel. 600 353 595

SKLEP MEDyCZNy
MeDIca

w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych

i profilaktyki
pon. – czw. 08:30 – 17:00

pt. 08:30 – 16:00
tel. 511 056 459, III piętro p.301

umowa
z Narodowym Funduszem Zdrowia

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. Spokojna 11

tel. 601 773 229
www.parmed.eu

TERAPEUTA MANUALNy

mgr Paweł Stelmaszczyk
FIZJOTERAPIA
OSTEOPATIA

więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl
TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1A/2
rejestracja tel. 503 195 870

KINESIOLOGy TAPING

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

tel. 504 234 127
Agnieszka

Franieczek-Madalińska

TRZEBNICA
ul. Daszyńskiego 67/11

PRZyCHODNIA
WETERyNARyJNA

F E N I K S
lek. wet. Ewa

Okręglicka – Langner

TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1b
rejestracja wizyt:

tel. 601 061 222

INTERNISTA
KARDIOLOG

Gabinet Internistyczno –
Kardiologiczny

Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób

wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje:

w poniedziałki od 15.15 do 16.15
w czwartki od 16.00 do 17.00

Trzebnica ul. Kościuszki 10
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
II piętro, pokój 29

wizyty domowe tel. 601 760 888

ONKOLOG

dr n. med. Mariusz Krawczyk
Specjalista Chirurg – Onkolog
• Usg piersi, tarczycy, węzłów chłon-

nych, ślinianek, jąder.
•	 Biopsje	cienko	i gruboigłowe piersi 

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	znamion	

barwnikowych skóry
Konsultacje Onkologiczne

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

czwartki godz. 11-15
rejestracja tel. 606 456 454

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

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

mgr Renata Wójcicka
tel. 608 485 186

psychologtrzebnica.pl

NEUROLOG

lek. med.
Monika Susz-Kołodyńska

T R Z E B N I C A
ul. Św. Jadwigi 33/7

domofon nr 7 / 2 piętro
wt. i śr. w godz. 16 – 19
REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911

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. – pt. 8:00 – 16:00

PEDIATRA
NEONATOLOG

lek. med.
Stanisława Marcjoniak

specjalista chorób dzieci
i neonatologii

TRZEBNICA ul. Jagiełły 9
przyjmuje codziennie 

po rejestracji telefonicznej

tel. 71 312 11 62
502 670 316

NEO
CENTRUM SŁUCHU

•	BEZPŁATNE
 BADANIA SŁUCHU
•	APARATY	SŁUCHOWE

•	DYPLOMOWANY
 PROTETyK SŁUCHU
 Z 20 -LETNIM
 DOŚWIADCZENIEM

• Dobór aparatów słuchowych 
u dzieci i dorosłych

• Bezpłatne testowania 
i wypożyczenia

•	Konsultacje	profesorskie

•	Dofinansowania NFZ,
 PCPR, raty

ul. Wincentego Witosa 2
TRZEBNICA

pon. 8-17 
wt. śr. czw. 8-16 
pt. 8-15

tel. 71 740 50 12

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

Godziny przyjęć:
pon. i czw. 9:00 – 15:30

wt. i śr. 14:00 – 19:00
TRZEBNICA ul.

Obornicka 41e
koło stadionu
REJESTRACJA

tel. 71 387 27 78
605 175 050

ACS SŁUCHMED

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

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h

Gabinet czynny
pn. 11-15 | czw. 10-16

tel. 789 218 803

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

mgr Nadia Niedbalska
konsultacje i psychoterapia

MŁODZIEŻ, DOROŚLI, PARy
•	 indywidualne	podejście
•	profesjonalne	przygotowanie
•	przyjazna	atmosfera

Centrum	Zdrowia	Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica

tel. 725 184 179
www.nadianiedbalska.pl
BY pOCZUć SIę LEpIEJ

REHABILITACJA DZIECI 
I NIEMOWLĄT

mgr Joanna Maleszka
certyfikowany fizjoterapeuta

metody NDT-Bobath, PNF, 
terapii manualnej

www.stepmed.pl
TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1A/2
wizyty domowe:

Trzebnica i okolice
tel. 517 894 568

AKUPUNKTURA

mgr Łukasz Łagoda
TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

•	bóle głowy •	migreny
•	zatoki •	bóle kręgosłupa
•	urazy sportowe
www.aktiv-rehabilitacja.pl

tel. 693 280 758

PODOLOG

Gabinet: Zdrowe Stopy
•	 Pedicure	podologiczny
•	 Usuwanie	odcisków
•	 Usuwanie	modzeli
•	 Usuwanie	nagniotów
•	 Leczenie	rozpadlin,
 pękających pięt
•	 Usuwanie	brodawek
 wirusowych (kurzajka)
•	 Założenie	klamry	ortonoksyjnej

ul. polna 27/A
gabinet numer 6 / 1 piętro

tel. 516 309 502

USG NARZĄDU RUCHU

mgr Łukasz Łagoda
•	 iniekcje okołostawowe 

kolagenem medycznym
•	konsultacje 

fizjoterapeutyczne
•	terapia manualna
•	chiropraktyka

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1/2
www.aktiv-reahabilitacja.pl

tel. 693 280 758

FIZJOTERAPEUTA

GABINET FIZJOTERAPII

mgr Mateusz Marszycki
•	Masaż	Leczniczy
•	Terapia	Manualna
•	 Igłoterapia

TRZEBNICA
ul. Świętej Jadwigi 1/2

tel. 501 676 986

PSyCHIATRA

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Przyjmuje we wtorki

w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna

tel. 665 38 38 58

PSyCHOTERAPEUTA
PSyCHOLOG

•	 psychoterapia	 osób	 dorosłych	 (pro-
blemy emocjonalne, depresja, trud-
ności w związkach, zaburzenia odży-
wiania, nadużywanie substancji)

•	 wsparcie	 psychologiczne	 w sytuacji 
trudnej emocjonalnie (kryzys życio-
wy, doświadczenie choroby własnej 
lub osób bliskich, żałoba, rozstanie)

•	 wsparcie	 psychologiczne	 rodziców	
dzieci z trudnościami rozwojowymi

mgr Anita Szlęzak
tel. 660 688 738

www.psychoterapia-trzebnica.pl
ul. Polna 27a/1 Trzebnica

LOGOPEDA

mgr Marcela Szymańska
•	 terapia	zaburzeń	mowy	dzieci	

i młodzieży,
•	 terapia	wad	wymowy
•	 terapia	logopedyczna	dla	dzieci	

i młodzieży z niepełnosprawno-
ścią intelektualną

•	 wspomaganie	rozwoju	mowy
•	 terapia	opóźnionego	rozwoju	mowy

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica

tel. 791 982 806

MEDyCyNA PRACy

MEDyCyNA PRACy
w jeden dzień

badania pracowników,
psychotesty

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7

TRZEBNICA
tel. 609 320 661

722 395 256

PRZyCHODNIA

SpECJALISTYCZNO-
REhABILITACYJNA

DLA DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

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

tel. 606 454 887
PORADNIA NEUROLOGICZNA

DLA DZIECI
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

REHABILITACJA DZIECI
Fizjoterapeuci

z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF

KONSULTACJE LEKARSKIE

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

LOGO-SPEKTRUM
NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA

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

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 33/4

www.logo-spektrum.pl

tel. 605 606 882
logospektrum.trzebnica@gmail.com

DIETETyK KLINICZNy

mgr Katarzyna Gediga
•	dietetyk	po	uczelni	medycznej
•	technolog	żywności	i żywienia 

człowieka
•	wice-dietetyk	roku	2018	na	Dolnym	Śl.
•	doświadczenie	kliniczne
•	15	lat	pracy	w zawodzie
•	dietoterapia	w chorobach
•	praca	z dorosłymi i dziećmi
Stała współpraca z psychodietetykiem

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica

tel. 609 320 661

INTERNISTA
DIABETOLOG

lek. Jolanta Wojciechowska
TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 27 A-B
godz. przyjęć:

środa 15:00 – 16:30
Rejestracja telefoniczna

po godz. 20:00

tel. 71 312 16 80

CHIRURGIA OGÓLNA

lek.med. Tomasz Główka
1. Konsultacje i kwalifikacje do 

zabiegów chirurgicznych:
•	 usunięcia	pęcherzyka	żółciowe-

go, laparoskopowo i klasycznie
•	 plastyki	przepuklin	pachwino-

wych,udowych, brzusznych, 
pępkowych , laparoskopowo 
i klasycznie

•	 usunięcia	żylaków	kończyn	dolnych	
(klasycznie, wewnątrzżylna terapia 
laserowa, kleje EVLT)

•	 usunięcia	torbieli	włosowej
•	 badania	USG	Doppler	żył	i tęt-

nic kończyn dolnych

2. Małe zabiegi chirurgicz-
ne (usunięcie oraz bada-
nie histopatologiczne):

•	 brodawki,	znamiona	barwnikowe
•	 kaszaki,	tłuszczaki,	włókniaki
•	wrastające	paznokcie

REH4U TRZEBNICA

ul. Wrocławska 8c/13
REJESTRACJA:

570 909 292
71 308 46 46

SPECJALISTA 
FIZJOTERAPII

Hanna Stelmaszczyk
•	terapia	powięziowa
•	fizjoterapia
•	terapia	czaszkowo-krzyżowa
•	kinesiologytaping

w w w. s t e p m e d . p l
TRZEBNICA 

ul. Kolejowa 1A/2

rejestracja 507 033 543

ApTEKI dyżury nocne

21-02 Herbena ul. Prusicka 1

22-02 Panaceum ul. Ignacego 
Daszyńskiego 65

23-02 Pod 
Bazyliką ul. Kościelna 6

24-02 Lege Artis Ks. Dziekana 
W. Bochenka 49

25-02 Lege Artis ul. Tadeusza 
Kościuszki 10

26-02
DOZ 
Świętej 
Jadwigi

ul. Świętej 
Jadwigi 13A

27-02 Przy 
Ratuszu ul. Obornicka 1

28-02 Pod 
Bazyliką ul. Kościelna 6

29-02 Herbena ul. Prusicka 1

01-03
DOZ 
Świętej 
Jadwigi

ul. Świętej 
Jadwigi 13A

02-03 Panaceum ul. Ignacego 
Daszyńskiego 65

03-03 Pod 
Bazyliką Kościelna 6,

04-03 Herbena ul. Prusicka 1

05-03 Lege Artis ul. Tadeusza 
Kościuszki 10
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NIERUCHOMOŚCI

SPR ze DaM

MIeSzkaNIe(3) w trzebnicy, na osiedlu Pa-
norama, przy ul. wrocławskiej, powierzchnia 
56,6 mkw, drugie piętro, dwa pokoje, osob-
no kuchnia, balkon, komórka lokatorska, 
cena 375 000, tel. 607 700 655.
MIeSzkaNIe(20) lub zamienię, w trzebnicy 
47mkw, na parterze, po remoncie łazienki, 
tel. 663 693 795.
MIeSzkaNIe(17) + działka, własnościowe 
w trzebnicy ul. Ogrodowa 1, w domku wie-
lorodzinnym. Pow. 46 mkw, pierwsze piętro, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, do-
datkowo strych, piwnica i działka o pow. 600 
mkw, cena: 165000 zł, tel. 713 128 017.
MIeSzkaNIe(17) w trzebnicy, przy ul. 
Obrońców pokoju, w kamienicy, pow. 86 
mkw, 4 pokoje, kuchnia łazienka, duży bal-
kon, piwnica 30 mkw, strych 11 mkw, ogrze-
wanie 2 piece kaflowe, cena 300 tyś zł, tel. 
605 259 980, 577 787 677.
kawaleRka(17) w Sędzicach, pow. 34,5 
mkw, pokój z kuchnią, + strych, do remontu 
kanalizacja, cena 50 tyś zł, tel. 605 259 980, 
577 787 677.
MIeSzkaNIe(16) bez czynszowe, w Głu-
chowie Górnym, o powierzchni 57 mkw, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka, dwie piwnice, 
dwa pomieszczenia gospodarcze, ogródek 
plus działka rolna o pow. 6,3 arów, cena 245 
000 zł, tel. 600 069 238.
MIeSzkaNIe(15) w trzebnicy, przy ul. da-
szyńskiego, o pow. 32 mkw, jeden pokój, 
BNinsula, tel. 696 075 404.

DoM(3) szeregowy, (działka skrajna), 160 mkw 
użytkowych, w trzebnicy, tel. 607 431 604.
PoSIaDłość(3) w Ligocie, w pobliżu lasu, 
składającą się z 3 budynków, - dom (170 mkw) 
5 pokoi, 2 łazienki, kotłownia na ekogroszek, 
budynek gospodarczy w którym są dwa sa-
modzielne mieszkania, garaż z użytkowym 
poddaszem, piękny ogród, fontanna, kaska-
da, oczko wodne, strumyk, ogrodzenie z pia-
skowca i żywopłot z cisów, miejsce na ogni-
sko i grill, parking, tel. 665 886 993.
DoM(1) w trzebnicy na osiedlu domków 
jednorodzinnych, blisko centrum, wolnosto-
jący 260mkw ( 7 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, 
kotłownia, garaż) +działka 450m, pomiesz-
czenie do użytku handlowo-usługowego, 
możliwość zamieszkania dwóch rodzin, tel. 
790 607 745.
Pół blIźNIaka(16) w Machnicach, zabu-
dowania gospodarcze nadające na mały za-
kład, garaż, ładna działka, malownicza miej-
scowość, wyciąg narciarski, tor saneczkowy, 
szkółka jazdy konnej, wyjątkowa restauracja, 
stawy do łowienia rybek, korty tenisowe, tel. 
71 312 41 32, 794 131 037.
DoM(16) w Szczytkowicach, w zabudowie 
bliźniaczej, z roku 1980, stan bardzo dobry, 
tel. 608 082 456, 668 123 380.

lokal(3) lub wynajmę handlowo-usłu-
gowy w centrum trzebnicy w zabudowie 
szeregowej o pow. 35 mkw, z możliwością 
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym, 
klimatyzacja , wszelkie media, na działce 
własnościowej z Kw o pow. 65 mkw, 20 m 
od Urzędu Miejskiego i z parkingiem na 100 
samochodów, tel. 798 267 177.
lokal(19) użytkowy w centrum trzebnicy, 
parter, przeznaczenie: usługi, handel, 46 
mkw, tel. 601 770 545.
lokal(17) w trzebnicy o powierzchni 
117 mkw z przynależącą działką 4,4 ar, 
wewnątrz znajduje się toaleta, pomiesz-
czenie gospodarcze oraz kotłownia, lokal 
idealny na usługi lub gastronomię, tel. 724 
820 669.

DzIałka(3) o powierzchni 1350 mkw, bu-
dowlana na granicy trzebnica – Księginice, 
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja), 
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.

DzIałka(3) 0,85 h, w Morzęcinie wielkim, 
ul. z Obornikami Śląskimi, tel. 713 125 560.

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@gmail.com
Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje 

lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru

należy dostarczyć do 3.03.2020 r.

DzIałka(3) budowlana 19 arów w miejsco-
wości Komorowo, oddalona 6 km od trzeb-
nicy, dobry dojazd do wrocławia nową trasą 
S5 trzebnica – wrocław, położona na nowo 
powstającym osiedlu domków jednoro-
dzinnych, okolica bardzo piękna i spokojna, 
w pobliżu sklep, świetlica wiejska, boisko 
sportowe,ścieżka rowerowa, media: prąd, 
woda, atrakcyjna cena! tel. 661 254 377.
DzIałkI(3) budowlane, nie daleko centrum 
trzebnicy, wjazd od ulicy Piskowskiego oraz 
od ulicy Marcinkowskiej, tel. 602 761 832.
DzIałka(2) budowlana, w gminie wisz-
nia Mała, miejscowość Piotrkowiczki o 
pow.1900 mkw, cena za 1 mkw -115 zł, do 
negocjacji, tel. 883 179 735.
DzIałka(3) przemysłowa, 46 a, leżąca w 
kompleksie terenów przeznaczonych na 
cele przemysłowe, bazy budowlane, składy 
itp. wrocław, ul. Białogardzka, cena 1.300 
000 zł. do negocjacji, tel. 665 886 993.
DzIałkI(3) budowlane, po 1801 i 1759 
m, ostatnie dwie, bliźniaczo położone, na 
nowo wybudowanym osiedlu graniczące 
ze ścianą lasu, Ligota trzebnicka 80 zł/mkw, 
tel. 665 886 993.
DzIałka(2) budowlana, 29 arów, trzebnica 
ul. Młynarska 16, tel. 608 285 421.
DzIałka(1) BUdOwLaNa, pod zabudo-
wę jednorodzinną, 11 arów, ul. Ogrodowa, 
trzebnica, cena 200 tys zł, tel. 535 432 495.

DzIałkI(3) budowlane 4 sztuki, w Kało-
wicach, gmina Zawonia, lub zamienię na 
mieszkanie we wrocławiu lub w trzebnicy, 
tel. 798 263 003.
DzIałka(1) rolno-budowlana, w planie 
przestrzennym, Złotów 86a, tel. 783 668 462.
DzIałka(1) z zabudowaniami (budynki go-
spodarcze), koło trzebnicy, tel. 780 136 307.
DzIałka(20) budowlana w Mienicach, 
pow. 15,80 ara, gmina wisznia Mała, tel. 728 
482 555.
DzIałka(19) budowlana, przy ul. Polnej, 
w trzebnicy, o powierzchni 1216 mkw, wszyst-
kie media przy działce, tel. 781 990 996.
DzIałka(19) budowlana, w trzebnicy 
ul. Polna (Chabrowa), działka o numerze
93/1, pow. 12,70 ara, tel. 570 598 676.
DzIałkI(19) budowlane, 10 i 11 arów, Mieni-
ce, tel. 506 954 021.
zIeMIa(2) 1,5 h, klasa ii, iii, w miejscowości 
Czachowo, Gmina Zawonia, tel. 888 409 049.
DzIałka(18) siedliskowa, w trzebnicy, o po-
wierzchni 5200 mkw, w okolicy szpitala, tel. 
669 351 078.
DzIałka(18) rolna, 5 hektarów, iii klasy, 3 
km od trzebnicy, cena do uzgodnienia, tel. 
603 673 044.
DzIałka(18) budowlana, 0,5 ha, w dolinie 
Baryczy, w starej hucie, przy samym lesie, 
blisko drogi asfaltowej, wszystkie media do-
stępne, tel. 609 936 972.

DzIałka(17) budowlana 19 arów w miej-
scowości Komorowo, oddalona 6 km od 
trzebnicy, dobry dojazd do wrocławia 
nową trasą S5 trzebnica - wrocław (zajmuje 
ok 35 min. z Komorowa), położona na nowo 
powstającym osiedlu domków jednoro-
dzinnych, okolica bardzo piękna i spokojna, 
w pobliżu sklep, świetlica wiejska, boisko 
sportowe,ścieżka rowerowa, media: Prąd, 
woda, atrakcyjna cena, tel. 661 254 377.

DzIałka(16) siedliskowa, o powierzchni 39 
arów, w miejscowości Raszów, tel. 785 807 160.
DzIałka(16) budowlana, 12 arów, w Komo-
rowie, ładna okolica, media w drodze, dale-
ko od szosy, tel.71/312 31 05.
DzIałka(16) budowlana w Małuszynie, 21 
arów, tel. 508 845 375.
DzIałka(16) 5,5 h w gminie trzebnica, dzwo-
nić po godzinie 18:00, tel. 71 312 32 95.
DzIałkI(16) dwie sztuki, rolne, klasy iii i iV, 
o powierzchni 4,51 ha i 0,65 ha, położone 
obok siebie, w Malczowie, gmina trzebnica, 
cena 4 zł za mkw, tel. 71 369 69 11.
DzIałka(15) Odstąpię działkę w ogrodzie 
"Grunwald"420 mkw, ogrodzona, z altanką, 
uprawiana, tel. 696 095 446.
DzIałka(15) budowlana, blisko nowe osie-
dle i Las Bukowy, tel. 505 134 126.
DzIałka(15) budowlana, o pow. 0,4919 ha, 
usytuowana w centrum Małuszyna, podzie-

lona na 4 działki: 19/1 o pow. 1037 mkw, 19/2 
o pow. 1130 mkw, 19/3 o pow. 1442 mkw, 
19/4 o pow. 1310 mkw, cena za całość 65 zł/ 
mkw, media w trakcie, tel. 508 080 712, 661 
053 856.

DzIałka(15) budowlana, 19/4 o pow. 1310 
mkw w Małuszynie, na działce znajduje się 
niszczejący domek, który świetnie nadaje 
się na magazyn (do remontu), media w trak-
cie, cena 75 zł/mkw, bez mediów 65 zł/mkw, 
tel. 508 080 712, 661 053 856.

DzIałka(14) budowlana w Pierwoszowie 
o pow. 1300 mkw, nowe osiedle, blisko lasu, 
tel, 782 532 519.
DzIałkI(14) trzy sztuki, budowlane, prze-
kształcone, o pow. 0,5 h, Brochocin 7, tel. 701 
409 731.
DzIałkI(12) budowlane, w Radziądzu, do 
wyboru 5, o powierzchni od 13 do 19 arów, 
cena 47 zł/mkw, tel 696 625 552.

DzIałka(14) budowlana w Czeszowie obok 
hotelu "Niezły Młyn", 1300 mkw, 65 tys, 
media: gaz, woda, prąd, szambo. wokół 
niej inne działki tej samej wielkości (małe 
osiedle). Miejscowość usiana stawami oraz 
słynąca z grzybiarzy. Lasy pełne grzybów, 
stawy pełne ryb oraz życzliwi ludzie. tel. 696 
095 538, 696 095 446.
DzIałka(14) budowlana w trzebnicy na no-
wym powstającym osiedlu, ujeta w planie 
zagospodarowania przestrzennego, o pow. 
1840 mkw, tel. 505 334 186.
DzIałka(14) budowlana, 3 km od trzebni-
cy, uzbrojona o pow. 1,1 ha, w tym siedlisku, 
może być podzielona oraz na cele przemy-
słowe, tel. 713 121 539.

kUPIę

Przyjmę DzIałkę(3) ogrodową z wymuro-
waną altanką, studnią, za opłatą do uzgod-
nienia, tel. 781 652 205.
MIeSzkaNIe(2) w trzebnicy, do 48 mkw, 
może być do remontu, najlepiej w bloku nie 
starszym niż lata 80-te, tel. 607 982 007.
MIeSzkaNIe(2) w trzebnicy, w cenie do 150 
tyś, może być do remontu, tel. 785 799 380.
SaD(1) do 1ha, chętnie z wodą i prądem, tel. 
601 711 262.
zIeMIe(20) rolną, do 1,5 hektara, okolice 
trzebnicy i Obornik, tel. 502 483 031.
kawaleRka(18) w trzebnicy, może być do 
remontu lub zamienię mieszkanie 3 pokojo-
we z dopłatą na kawalerkę, tel. 881 485 387.
DoM(18) mały, na wsi w powiecie trzebnickim, 
może być do remontu, tel. 690 949 293.
DzIałka(13) rolna lub sad z możliwością 
zabudowy, pod trzebnicą, tel. 664 754 821.

z aMIe NIę

kawaleRa(2) w trzebnicy (2 pokoje), Ry-
nek, iV piętro, wyremontowana - zamienie 
na większe na niższym piętrze, może być 
do remontu, tel. 693 539 079
kawaleRka(18) w trzebnicy, ii piętro, po 
generalnym remoncie, zamienię na większe 
mieszkanie w trzebnicy z dopłatą, tel. 605 
736 772.
MIeSzkaNIe(16) własnościowe, 2-poko-
jowe, 38 mkw, niskie opłaty, w Miliczu na 
mieszkanie w trzebnicy, może być do re-
montu, tel. 782 984 426.

MaM Do wyNajęcIa

MIeSzkaNIe(3) 3 pokojowe, w trzebnicy, w 
okolicach Stadionu, wysoki standard,częścio-
wo umeblowane, balkon, tel. 601 580 579.
GaRaż(3) przy ul. Żeromskiego, w trzebni-
cy, tel. 601 580 579.
MIeSzkaNIe(3) 2 pokojowe, w domu 
dwurodzinnym, w trzebnicy, przy ul. Sło-
wackiego, standard dobry, tel. 504 826 018.
Pokój(2) z osobną łazienką w domku jed-
norodzinnym, od 01 marca w Obornikach 
Śląskich, miejsce parkingowe, blisko wyjaz-
du na trzebnicę w przyjemnym standardzie, 
w rodzinnej, przyjacielskiej atmosferze, ilość 
domowników 2 osoby, do dyspozycji ogró-
dek oraz części wspólne, 2 pokoje: jeden na 
parterze drugi na piętrze, tel. 732 244 683.
MIeSzkaNIe(3) 80 mkw, k/trzebnicy, 2 
pokoje, kuchnia, łazienka, osobne wejście. 
Parking, miejsce na grill i ognisko, cena naj-

mu 2000,00 zł + licznik prądu ( ogrzewanie 
w cenie), kaucja 2400,00 zł. (traktowana jest 
jako zapłata za ostatni miesiąc wynajmu), 
tel. 665 886 993.
kawaleRka(3) w Ligocie k/trzebnicy,  
pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, 
parking, miejsce na grill i ognisko, cena naj-
mu 1300,00 zł ( ogrzewanie w cenie), kaucja 
1300,00 zł. (traktowana jest jako zapłata za 
ostatni miesiąc wynajmu), tel. 665 886 993.
lokal(2) w trzebnicy, pow 18 mkw ( świe-
żo wyremontowany), tel 603 283 075.
MIeSzkaNIe(1) w centrum trzebnicy, 2 
pokoje, tel. 609 498 676.
lokal(1) 46 mkw, w centrum trzebnicy, tel. 
604 199 873.
MIeSzkaNIe (1) w trzebnicy , 52 mkw, czę-
ściowo umeblowane, czynsz + kaucja, tel. 
609 293 011.
PowIeRzchNIe bIURowo(3) – usłu-
gowe, w centrum trzebnicy, przy ul. Solna 
6, w bezpośrednim sąsiedztwie deptaku, 
w budynku znajdują się lokale o pow. 10 - 40 
mkw, teren biurowca jest ogrodzony i posia-
da własny parking, tel. 663 844 847.

lokal(19) 52 mkw, w trzebnicy, przy ul. Św. 
Jadwigi ( budynek tRiady, obok Zoologicz-
nego), tel. 882 353 301.
MIeSzkaNIe(19) Biedaszków wielki i Milicz, 
umeblowane, kominek, tel. 793 595 390, 791 
248 399.
MIeSzkaNIe(19) 57 mkw, w nowym bu-
downictwie, centrum miasta, Obrońców 
Pokoju, dwa pokoje, umeblowane, w bloku 
winda, cena 1500 zł +opłaty, wymagana 
dwumiesięczna kaucja, tel. 693 223 802.
lokal(19) usługowy, zlokalizowany na 1 
piętrze 3 kondygnacyjnego budynku, rok 
budowy: 2010 , w samym centrum trzebnicy, 
idealnie nadający się na gabinet lekarski ( już 
umeblowany) lub biuro, składa się z koryta-
rza, łazienki i jednego dużego pomieszczenia 
z aneksem kuchenno/ gospodarczym, moż-
na go również podzielić na 2 pomieszczenia, 
całość 38 mkw, tel. 506 160 647.

lokal(3) biurowo – usługowy (13) o pow. 
54 mkw, w trzebnicy przy ul. Obrońców 
Pokoju , Lokal znajduje się na parterze 
nowo wybudowanego budynku na rogu 
ul. Obrońców Pokoju i Kolejowej, wejście 
od głównej ulicy, duże okna witrynowe, 
ogrzewanie gazowe, tel. 663 844 847.

lokal(16) w nowym budownictwie 25 
mkw, przy ul. Św. Jadwigi obok Pracowni 
Fryzjerskiej, aneks kuchenny, prysznic, wc, 
dwa pomieszczenia przedzielone szybą 
przesuwną przystosowany pod usługi ko-
smetyczne, tel. 605 918 889

SzUkaM Do wyNajęcIa

Pokój(2) w trzebnicy dla jednej osoby, tel. 
575 167 257.
Pokój(18) szukam pokoju do wynajęcia, tel. 
603 719 748.

DAM PRACę
PRacowNIk MyjNI(1) samochodowej,  
pilnie przyjmę, z możliwością przyuczenia 
na stanowisko mechanika samochodowe-
go, tel. 601 899 294
MoNTeR(18) PROdUKCJa i MONtaŻ Poszu-
kuję pracowników do produkcji i montażu 
stolarki aluminiowej i PCV. Chętnie z do-
świadczeniem w branży. Możliwość przy-
uczenia, dobre warunki płacy i pracy, tel. 
603 605 244.
MoNTeR/PoMocNIk(17) poszukuję do 
montażu instalacji sanitarnych. Praca we wro-
cławiu oraz na wyjazdach. wysokie stawki + 
premie + diety, zapewniam dojazd, mile wi-
dziane całe brygady, tel. 600 361 839.
elekTRyk(17) Na CaŁyM tERNiE NiEMiEC, 
koniecznie wymogi: zawód elektryk, prawo 
jazdy kat. B, (również przez whatsapp) Lub 
na mail: marta-burghard@ims-zeitarbeit.eu, 
tel. (0049) 176 317 455 46.

kelNeRka/kIeRowca(17) Pizzeria Pa-
lermo w trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15 
zatrudni osobę na stanowisko kierowcy 
oraz kelnerkę. Praca na wakacje, weeken-
dy lub na stałe. Oferujemy umowę o pracę, 
elastyczny grafik. informacje pod, tel. 509 
617 118.

SZUKAM PRACy

SPRząTaNIe(3) posprzątam ogród, tel. 669 
526 136.
PRaca Na weekeND(2) uczennica LO, 17 
lat - szuka pracy, np.: opieka nad dzieckiem, 
sprzątanie, sprzedawca, itp. tel. 519 185 795.
SPRząTaNIe(18) domów i mieszkań, mycie 
okien, tel. 510 773 825.
SPRząTaNIe(16) posprzątam mieszkanie 
i dom, tel. 662 985 388.
oPIekUNka(16) do dzieci lub osób star-
szych ( nie obłożnych chorych – nie mogę 
dźwigać), trzebnica i okolice, również sprzą-
tanie w biurach, tel. 605 418 827.
oPeRaToR(16) koparki i ładowarki podej-
mę się pracy dorywczej, jestem emerytem, 
tel. 500 589 041.
oPIekUNka(16) doświadczona i odpowie-
dzialna opiekunka, zaopiekuje się każdym 
kto tego potrzebuje, tel. 722 174 341.
SPRząTaNIe(12) podejmę dodatkową 
pracę jak sprzątanie, gotowanie, tel. 
577 041 236.

SkoSzę TRawę(17) o dużych po-
wierzchniach, wywiozę pokost, tel. 726 
626 423.

KOREPETyCJE

MaTeMaTyka(20) Jestem studentem Po-
litechniki wrocławskiej, udzielę korepety-
cji dla uczniów szkoły podstawowej, gim-
nazjów a także szkól ponadgimnazjalnych 
przygotowujących się do matury, tel. 792 
429 119.

wyPRacowaNIa(19) Oferuję pomoc 
w pisaniu oraz korekcie prac pisemnych 
od podstaw aż po efekt końcowy. Preferu-
ję prace z dziedzin humanistycznych, tel. 
691 853 068.
język aNGIelSkI(13) z dojazdem do 
ucznia, tel. 537 771 707.
GRa NA SKRZYpCACh I FORTEpIANIE(11) 

dyplomowany muzyk udziela lekcji gry na 
skrzypcach i fortepianie a także śpiewu i pro-
wadzi zajęcia z muzykoterapią dla dorosłych 
i dzieci, kontakt po uprzednim wysłaniu sms
-a, tel. 509 170 171.
MaTeMaTyka(12) szkoła średnia, matura, 
tel. 603 548 603.
język NIeMIeckI(11) nauczycielka pomo-
że w nauce języka niemieckiego, tanio już 
od 20 zł, tel. 783 164 357.
NaUka koMPUTeRa(11) dla osób star-
szych i nie tylko, tel. 663 799 153.

MOTORyZACJA / rolnicze

SPR ze DaM

cITRoeN(3) Xsara, 1,6 benzyna + LPG, rok 
2001, w ciągłej eksploatacji, tel. 723 270 982.
ReNaUlT(3) Megane Scenic, rok prod. 1998, 
poj. 1,6, moc 90 KM, kolor granat/metalic, 
cena do uzgodnienia, tel. 713 120 193.
PaSSaT(3) B7, rok 2011, kolor czekolada 
Mocca, stan bardzo dobry, tel. 531 303 316.
Vw GolF(3) 5 r-line  2008 1.4 tsi 122 km  
przebieg 199000 ubezp. +Przeglad ważne, 
po wymianie świec, akumulatora, rozrządu, 
nowe opony letnie na 18" alufelgach cena 
18200 do negocjacji, tel. 690 932 719.

VolkSVaGeN(2) Passat 1,6 benzyna + gaz; 
rok 1998, cena do uzgodnienia, tel. 504 320 282.
Vw PaSSaT(2) B5 FL, 1.9 tdi, aktualne ba-
dania techniczne, ważne OC, stan dobry, 
cena 5000 zł, tel. 669 743 288.

SaMochóD(1) ciężarowy, Man tGL 128, 
rok prod 2005, sprawne technicznie, na 
chodzie, z windą, udżwig 1200 kg, na 17 ep, 
ubezpieczenie do marca 2020, cena 22 000 
zł, do negocjacji, tel. 601 764 531.

FIaT(2) punto, l 1999 rokm, przegląd do 
maja, OC do lipca, nowy akumulator, chłod-
nica, po remoncie blacharki,  sprawny, tel. 
795 140 830. 
FIaT(2) Bravo ii, rok 2007/08, 1,4 benzyna, 90 
km, 128 tyś przebiegu, brązowy, cena 17500 
zł, do negocjacji lub zamienię na Berlingo, 
doblo, Kongo, tel. 887 775 727.
SeaT(19) Cordpba, rok 2004, silnik 1,4 benzy-
na, pierwszy właściciel, mały przebieg, cena 
do uzgodnienia, tel. 504 740 170.
FIaT(18) Punto, rok 1996, nowy akumulator, 
nowe opony, nowy zpas, cena 1200 zł do 
uzgodnienia, tel. 605 418 827.
hyUNDaI(16) Getz 2003 r, silnik 1.3 benzyna, 
OC ważne do stycznia 2020 r, przegląd waż-
ny do lipca 2020 r, cena 5 500 zł, do negocja-
cji, tel. 785 215 429.

SkoDa(18) Fabia ii FL, 2013 rok, z gazem, kli-
matyzacja, serwisowana, bez wkładu, spala-
nie 6,5-7 gazu, koła zimowe, przebieg 220 tys, 
cena 16 900 zł, tel. 535 432 495.

bMw(1) czarne, rok 2003, diesel, 2L, tel. 792 
409 540.
PeUGeoT(18) 206 Hdi rok 2004 - srebrny 
metalik, stan dobry, po wymianie rozrządu 
i oleju cena 2300 zł, tel. 501 848 828.

PRzyczePa(3) Piława, drewniana, zareje-
strowana, tel. 668 302 127.
koła(3) 4 sztuki, letnie, w bardzo dobrym 
stanie, z głębokim bieżnikiem. Zestaw jeź-
dził z Peugeotem 206, alufelgi rial Germany 
6J x14H2 Et 25, opony Firestone Multihawk 
2 175/65 R14, tel. 607 816 936.
alUFelGI(3) 4 szt., 15 na oponach zimo-
wych, 195 x 65, z Mazdy 3, sprzedam lub 
zamienię na 4 szt.,do dacii 4 otwory 15, tel. 
697 120 620.
koła(3) wraz z oponami i felgami stalowy-
mi 175 / 13, cena 150 zł, tel. 723 538 107.
koła(3) 2 szt, do rozsiewacza obornika , tel. 
723 270 982.
błoTNIk(3) + maska do traktor URSUS 
C360 + koła przednie „18” kompletne, tel. 
723 270 982.
PRzyczePa(2) drewnanka Piława Górna 
d44B, w pełni sprawna, ważne dokumenty, 
tel. 723 270 982. 
alUFelGI(1) „15” szt 4, do Mazdy 3, na zi-
mowych oponach, 195 x 65, cena 550 zł, tel. 
697 120 620.
częścI(19) i blacharkę do Fiata 126 p, Oborni-
ki Śląskie, bardzo tanio, tel. 605 365 312.
alUFelGI(18) 4 sztuki + 4 opony zimowe 
i koło zapasowe, 2 przetwornice do lamp 
opla, tel. 608 754 112.
oPoNy(18) zimowe, Barum polaris, 195 50 
15, nowe, tel. 609 936 972.

oPoNy(18) 4 szt. 225 x 60 roz.17, stan bardzo 
dobry, te. 660 583 207.
oPoNy(19) zimowe, komplet (opona plus 
felga) 14, 185/70 R14, cena do uzgodnienia 
tel. 798 484 366.

DRewNo(3) opałowe, pocięte z palet, do-
wiozę na miejsce, tel. 669 526 136.
PłUG(3) dwuskibowy do ciągnika , tel. 668 
302 127.

obSyPNIk(3) do ziemniaków, brony trójki, 
kultywator, tel. 668 302 127.
cIąGNIk(3) t 25, zarejestrowany, tel. 668 
302 127.
SaDzaRka(2) do kapusty, tel. 574 259 133.
kUlTywaToR(2) tel. 723 270 982.
obSyPNIk(2) do ziemniaków, tel. 723 270 982.
bRoNy(2) piątki lekkie, 2 sztuki, po remon-
cie,  tel. 723 270 982.
PSzeNżyTo(2) tel. 795 140 830.
PSzeNIca(2) tel. 795 140 830.
zIeMNIakI(1) odpadowe, Raszów, tel. 785 
724 406.
SIaNo(1) mała kostka, tel. 507 834 555.
zIeMNIakI(1)  paszowe,  tel. 5078 34 555.
PIeRze(1) gęsie na pierzyny lub poduszki, 
na kilogramy, tel. 668 302 127.
MaSzyNa(20) do siekania kapusty, elek-
tryczna /szczotkownica/, tel. 713 123 677.
oRkaN(2) ii, maszyna rolnicza, tel. 500 
326 862.
PSzeNżyTo(20) rzepa, okolice Zawoni, tel. 
692 618 067.
cIąGNIk(18) rolniczy, URSUS, C-355, z pod-
nośnikiem do palet, w bardzo dobrym sta-
nie,rok produkcji: 1974, sprzęt użytkowany 
jeszcze w poprzednim sezonie, do obejrze-
nia w trzebnicy, tel. 781 839 841.

SłoMa(19) 16 sztuk okrągłych bali słomy, tel 
713 127 576.
łUPaRka(19) do drzewa, tel. 607 214 965.
kRólIkI(19) miniaturki, odchowane, 6-ty-
godniowe, tel. 721 900 693.
PRzyczePka(18) rolnicza, jednoosiowa, 
do ciągnika, paka i oś z kołami Żuka 650/16, 
sprzęt sprawny, używany jeszcze w po-
przednim sezonie, do obejrzenia w trzebni-
cy, tel. 781 839 841.
PoDNośNIk(18) palet, do ciągnika URSUS 
C-355, C-360, sprzęt sprawny, używany jesz-
cze w poprzednim sezonie, do obejrzenia 
w trzebnicy, tel. 781 839 841.

koSIaRka(18) rotacyjna, produkcji nie-
mieckiej, szerokość robocza 1,8 m, tel. 723 
270 982.
oPRySkIwacz(18) jugosłowiański, po re-
moncie, 400 L , tel. 723 270 982.
oPRySkIwacz(18) produkcji niemieckiej, 
700 L , tel. 723 270 982.
PłUG(18) dwuskibowy oraz pług trzyski-
bowy niemiecki, gotowe do pracy, tel. 
723 270 982.
RozSIewacz(18) nawozu typu LEy, po re-
moncie, tel. 723 270 982.
SłoMa(2) w kostkach, pszenna, tel. 500 
326 862.
DRewNo(2) z rozbiórki stodoły, tel. 500 
326 862.
DMUchawa(1) do zboża z silnikiem Kw + 
rury, tel. 792 409 540.
oPIelacz(1) 5 rzędowy, wisznia Mała, tel. 
792 409 540.
ceowNIk(18) 2 sztuki, o wym: 6 m x 6 cm, 
trzebnica , tel. 690 949 293.
SIeczkaRNIa(17) tel. 798 263 003.
SIewNIk(2) do nawozu KOS, zawieszany, 
tel. 500 326 862.
NaRzęDzIa(2) rożnego rodzaju, do toka-
rek, frezarek, do metalu, tel. 500 326 862.
PłUG(2) pięcio-skibowy do podorywki, tel. 
500 326 862.
kUlTywaToR(16) typu GRUdZiĄdZ, rozkła-
dany, szer. 3,6 m, tel. 608 082 456, 668 123 380.
PRzyczePy(2) rolnicze: wywrotka i skrzynio-
wa, tel. 500 326 862.
SaDzaRk a (2) do ziemniaków, tel. 500 
326 862.
SoRTowNIk(2) napędzany silnikiem elek-
trycznym, tel. 500 326 862.
cIąGNIkI(2) ZEtOR, 4 cylindrowy, tel. 500 
326 862.
aGReGaT(2) uprawny do ziemniaków, tel. 
500 326 862.

BUDOWLANE / agd, rtv

SPR ze DaM

STeMPle(3) budowlane, sosnowe w ilości 
ok 120 szt, trzebnica, tel. 601 377 892.
oścIeżNIca(3) drewniana, „90”, prawa, 
nieużywana, tel. 660 440 377.
PRalka(3) wirnikowa, Frania, stan bdb, 
cena 110 zł, tel. 502 677 578.

chłoDzIaRko-zaMRażaRka(3) firmy 
LiPFER, tel. 798 263 003.
kloSze(3) szklane,  trzy sztuki, do żyrando-
la, cena 10 zł /sztuka, tel. 501 956 199.

oPIekacz(3) używany, sprawny,, mały pie-
karnik do tostów, zapiekanek, pizzy, stan do-
bry, trzebnica, tel. 603 283 075.

NawIGacja(3) Garmin driveassist 50 
LMt. Urządzenie nawigacyjne z 5-calowym 
wyświetlaczem oraz wbudowaną kamerą 
samochodową, która rejestruje twoją jazdę, 
tel. 534 666 552.

RaDIo(3) lampowe, Rumba, odbiera na fa-
lach długich, cena 100 zł, tel. 502 677 578.

RaDIo(3) lampowe, Olympia, cena 170 zł, 
tel. 502 677 578.

TeRMoMIx(3) tM31 wraz z dodatkowym 
kompletnym naczyniem, tel. 534 666 552.

koMINek(3) żeliwny 9 Kw, tel. 514 399 495.

laPToP(2) sprawny, cena 150 zł, tel. 732 190 033.

beToNIaRka(2) poj.150 L, 3-fazowa,  stan 
bardzo dobry, cena 1000 zł, tel. 662 956 114.
Gazówka(2) gazowo-elektryczna dwulet-
nią, biała, niezniszczona: szerokość 50 cm, 
gł. 60cm, wysokość 85cm, płyta gazowa, 
zapalarka gazu w pokrętle, ruszt żeliwny, 
elektryczny rożen obrotowy, termoobieg, 
programator (zapewnia swobodę progra-
mowania godziny wyłączenia oraz czas 
grzania kuchni), tel. 693 790 106.

kINo(3) domowe Philips, cena 280 zł, trzeb-
nica, tel. 603 283 075.

okNo(3) plastikowe 157 x 67 cm i drzwi bal-
konowe plastikowe 242 x 67 cm trzebnica, 
tel. 603 283 075.

Gazówka(1) na butlę, cena 50 zł, Ujeź-
dziec wielki, tel. 668 302 127.
PRalka(1) automat, Bosch, tel. 668 302 127.
akoRDeoN(20) 80 basowy, cena do nego-
cjacji, tel. 668 302 127.
chłoDzIaRka(19) tel. 667 674 056.
.

oRGaNy(20) elektroniczne, keyboard m-ki 
yaMaHa PSR74 CENa 350, tel. 713 123 677.
STeMPle(20) budowlane, sosnowe o dłu-
gości 2,75 m - 3,05 m w ilości około 120 
sztuk. tel. kontaktowy 601377892
UchwyT(20) wiertarski 1-16, stożek 1 i 2 , tel. 
513 624 771.
zaMRażaRka(20) szufladowa, whirpool, 
z funkcją no frost, w bardzo dobrym stanie, 
cena 800 zł, tel. 501 180 160.
ReFlekToRy(19) 2 sztuki, halogenowe, 
1000 w i 1500 w, używane, sprawne, cena 
60 zł/szt, tel. 788 284 150.

GwINTowNIca(19) do rur , głowica 
w której można wymieniać nażynki, które są 
w komplecie, cena 150 zł, tel. 603 283 075.
PIec(19) gazowy CO "Vaillant", dwufunkcyj-
ny, wiszący (28kw), Oborniki Śląskie, bardzo 
tanio, tel. 605 365 312.
PoMPa(19) cyrkulacyjna CO typ PCO-25, Obor-
niki Śląskie, bardzo tanio, tel. 605 365 312.
PaSTa(18) BHP tanio, tel. 697 607 049.
kUcheNka(18) mikrofalowa, cena 150 zł, 
tel. 697 6017 049.
FoTelIk(18) samochodowy, dla dziecka, 
9-36 kg, 80 zł, dzwonić do 15:00, tel. 697 
6017 049.
TRajzeGa(18) silnik, 5 kw, tanio, tel. 697 
6017 049.

Firma PANDA TRZEBNICA SP. Z O.O. 
ul. Milicka 23Trzebnica

Producent mebli i elementów wnętrz o wysokim standardzie zatrudni 
Osobę na stanowisko:

oPeRaToR wózka wIDłoweGo
zadania:
- obsługa wózka widłowego
- rozładunki i załadunki towarów
- prace magazynowe
- inne prace zlecone przez przełożonego

wymagania:
- uprawnień do obsługi wózka widłowego
- zaangażowania i chęci do pracy
- sumienność w pełnieniu obowiązków

MoNTeR - elekTRoTechNIk
zadania:
- montaż foteli kosmetycznych i medycznych
- wykonywanie połączeń elektrycznych
- sprawdzanie połączeń oraz test gotowych układów
- weryfikacja błędów wynikających ze schematu lub połączeń
- sprawdzanie wyrobów elektrycznych pod względem zgodności z normą CE

wymagania:
- wykształcenie średnie elektro
- umiejętność czytania schematów sterowania
- zdolności manualne
- skrupulatność

oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze 

czasu pracy
-wynagrodzenie z systemem premiowym

 osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji 
na adres: bok@panda.trzebnica.pl
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ślIMak(3) Fisher Price, jeździ, gra, cena 30 
zł, tel. 603 873 297.

PocIąG(3) Fisher Price, jeździ, gra, 2 sztuki, 
cena 30 zł, tel. 603 873 297.

ważNe TeleFoNy
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICy

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

BURMISTRZ PRZyJMUJE
w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę
w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:
w każdy pierwszy wtorek

miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
dyżur w każdą środę
w godz. 13:00 – 16:00

w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę

w godz. od 15:30 – 16:00

WyDZIAŁy URZęDU MIEJSKIEGO

WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281

WYDZIAŁ GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
71 388 81 42 wew 242 lub 243

WYDZIAŁ ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277
WYDZIAŁ FINANSOWY

71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255

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

WYDZIAŁ PROMOCJI
71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402
WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI

71 388 81 79, 71 388 81 06
wew. 279 i 406

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
URZĄD STANU CYWILNEGO

71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99

Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
71 387 15 92

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
71 312 05 27

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ TRZEBNICA ERGO

71 310 99 56, 71 310 99 92
STRAż MIEJSKA W TRZEBNICY

71 388 81 14

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
785 922 332

BIBLIOTEKA MIEJSKA 669 767 871

HALA SPORTOWA 71 312 11 71

ZAKŁAD UBEZPIECZEń SPOŁECZNYCH
71 388 75 00, 71 388 75 80

SĄD REJONOWY 71 312 12 13

POWIATOWY URZĄD PRACY
71 312 11 54 , 71 387 11 38

SZPITAL ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
71 312 09 20, 71 312 09 13

GMINNE CENTRUM MEDYCZNE
TRZEBNICA–ZDRÓJ 71 387 28 38

POGOTOWIE WODNO-KAN.
71 310 12 16

waGa(18) dziesiętna, boczny przesuw, cena 
120 zł, tel. 697 6017 049.
DRzwI(18) dębowe, 100 cm, stan dobry, bez 
ościeżnicy, tel. 723 270 982.
ceGła(2) rozbiórkowa, około 1500 sztuk, 
cena 1 zł / sztukę, tel. 500 326 862.

ROWERy / WÓZKI

SPR ze DaM

RoweRek(3) dziecięcy cena 30 zł, tel. 501 
956 199.

RoweR(3) damski, fioletowy, Peugeot, prze-
rzutki, hamulce, koszyk, cena 490 zł, tel. 660 
440 377.
FoTelIk(3) na rower, cena 40 zł, tel. 501 956 199.

RoweR(3) koła 24 cale, trzebnica, tel. 6032 
83 075.

MoToRoweR(2) Gilera Runner 50 dd, rok 
2001, cena do uzgodnienia, tel. 783 668 462.
RoweR(2) koła 24 cale, cena 250 zł, trzebni-
ca, tel. 603 283 075.

wózek(1) inwalidzki, wykonany ze stali stoo 
lekkich, VCwK 9aM, tel. 667 320 349.
wózek(1) inwalidzki, sterowany ręcznie, 
stan bardzo dobry, tel. 783 445 614.
RoweR(20) męski nowy z przekładnią, wia-
trówko+lornetka,tel. 713 123 677.
RoweR(20) młodzieżowy, tanio, plus hulaj-
noga, tel. 723 538 107.
choDzIk(19) czterokołowy, składany, z bal-
konikiem, dla seniora, Oborniki Śląskie, bar-
dzo tanio, tel. 605 365 312.
RoweR(18) dZiECiĘCy, MUddy FOX aVEN-
GER, koła "20", przednie teleskopy, shimano 
equipped, cena 150 zł., tel. 604 259 577.
RoweR(18) turystyczny, męski czarny, błot-
nik, bagażnik, cena 70 zł,tel. 604 259 577.

Meble 

SPR ze DaM

Meble (3) kuchenne i pokojowe, tel. 607 
214 965.
Meble(3) BRw tip top, kolor klon Nida, uży-
wane, w bardzo dobrym stanie :szafa, dwa 
regały wysokie, jeden niski, dwie komody 
dwudrzwiowe i biurko. Cena 650 zł, tel. 505 
526 895.

zeGaR(3) stary, ścienny, cena 40 zł, tel. 502 
677 578.

klaTka(2) drewniana dla gryzoni, wysuwa-
ne dno ułatwiające czyszczenie, można zde-
montować, szerokość 125 cm, cena 300 zł, 
do odebrania w Obornikach Śląskich, tel. 
732 244 683.

Meble(2) komplet stylowych mebli, ku-
pione w salonie mebli Gawin, kolor orzech 
ciemny 5 elementów, cena 1700 zł, do ne-
gocjacji, tel. tel. 505 831 848.

SoFa(2) rozkładana, stan bardzo dobry, ku-
piona w salonie brw, kolor jasny brąz, cena 
450 zł, tel. 505 831 848.

FoTel(2) kosmetyczny stan idealny cena 
500 zł, tel. 505 831 848.

łóżko(2) dziecięce, ze szczebelkami, drew-
niane, plus materac, cena 150 zł, do negocja-
cji, tel. 505 831 848.

Meble(3) tanio, holenderskie, tel. 798 263 003.
MaTeRac(1) piankowy do łózka LUNa2 RG 
35, francuski, na gwarancji,  tel. 667 320 349.
łóżko(1) rehabilitacyjne LUNa 2, VERME-
iREN, rude, tel. 667 320 349.
łóżko(20) pojedyncze, drewniane z mate-
racem, tel. 668 302 127.
STół(20) owalny +4 krzesła, dębowe, cena 
700 zł, tel. 713 123 677.
PoDUSzka(19) 70 x 60 cm i koc 190 x 140 
cm, wełniany, 2 komplety, tel. 534 666 552.

koMPleT wyPoczyNkowy(19), cena 
do uzgodnienia, tel. 603 554 719.

FIShaRMoNIa(16) lata 1990, sprawna, 
cena 1200 zł, tel. 883 433 493.

kUźNIa(16) z lat 1900, wraz: 60 narzędzi 
ręcznych i mechanicznych, cena 10 tyś. zł, 
tel. 883 433 493.

DLA DZIECI / RÓŻNE

SPR ze DaM

zabawka(3) Fisher Price, interaktywna, 
cena 30 zł, tel. 603 873 297.
.

urząd skarbowy
w trzebnicy

R E K L A M A

jpk_Vat z deklaracją
JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obej-
mie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewiden-
cji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT
JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy za-
rejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy:
•	 od	1	kwietnia	2020	r.	-	obowiązkowo	duże	przedsiębiorstwa,	zaś	pozostałe	dobrowolnie,	
•	 od	1	lipca	2020	r.	-	obowiązkowo	wszyscy	podatnicy	(duże,	średnie	i	małe	przedsiębiorstwa	

oraz mikroprzedsiębiorcy). 
Jeżeli małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy skorzystają z możliwości skła-
dania JPK_VAT za okresy od 1 kwietnia 2020 r. to wówczas nie będą mogli wrócić do rozliczania 
na wcześniejszych zasadach.

Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny spo-
sób, niż przez JPK_VAT.
JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, będzie dotyczyć rozliczeń VAT doko-
nywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
Nie będzie natomiast dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych 
opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do któ-
rych będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).
JPK_VAT będzie zawierać:
•	 zestaw	informacji	o	zakupach	i	sprzedaży,	który	wynika	z	ewidencji	VAT	za	dany	okres,	
•	 pozycje	z	obecnej	deklaracji	VAT-7	(VAT-7K),	
•	 dodatkowe	dane,	które	są	potrzebne	do	analizy	poprawności	rozliczenia.	

Przygotowanie i wysłanie JPK_VAT
Przedsiębiorca przygotuje i wyśle tylko jeden plik, który będzie zawierać część ewidencyjną 
oraz deklaracyjną (pozycje z obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K).
JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25 dnia 
miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawo-
wo wolny od pracy, wtedy Podatnik ma czas do pierwszego dnia roboczego).
Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:
•	 JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i 
•	 JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie. 
JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:
•	 podpisem	kwalifikowanym	(polskim	lub	innego	kraju	UE),	
•	 profilem	zaufanym,	
•	 danymi	autoryzującymi.	
Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Po-
świadczenia Odbioru (UPO).
Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tyl-
ko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu 
kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT 
za cały kwartał.

Przykład rozliczenia miesięcznego
JPK_VAT za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
JPK_VAT za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
JPK_VAT za marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Przykład rozliczenia kwartalnego
JPK_VAT tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przed-
siębiorca wyśle do 25 kwietnia
Dzięki JPK_VAT
•	 przedsiębiorca	 zamiast	 –	 tak	 jak	 obecnie	 –	 składania	 odrębnie	 deklaracji	 VAT-7	 lub	 VAT-7K	

wraz z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT, będzie przesyłał jeden plik JPK_VAT, reali-
zując łącznie dwa obowiązki. 

nowe możliwości w usłudze twój e-pit  
od tego roku
 
•	Akcja	składania	rocznego	PIT	za	2019	r.	będzie	trwać	od	15	lutego	do	30	kwietnia	2020	r.	
•	Podatnicy,	którzy	skorzystają	z	usługi	Twój	e-PIT,	mogą	liczyć	na	jeszcze	łatwiejsze	rozli-

czenie rocznego podatku.
•	Osoby,	które	nie	prowadzą	działalności	gospodarczej,	oprócz	dostępnych	w	ubiegłym	

roku zeznań PIT-37 i PIT-38, będą mogły złożyć również PIT-28 i PIT-36.
•	Dodatkowo	usługa	będzie	m.in.	uwzględniać	ulgę	w	PIT	dla	osób	do	26	roku	życia	i	poda-

wać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku.
Kiedy i gdzie można składać PIT za 2019 r.

Akcja składania PIT za 2019 r. rozpocznie się 15 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2020 r.

Oprócz rozliczenia rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT podatnicy – jak co roku – mogą skorzystać 
również z systemu e-Deklaracje i papierowych formularzy PIT, które są dostępne w każdym urzę-
dzie skarbowym.

Usługa	Twój	e-PIT	będzie	dostępna	wyłącznie	na	podatki.gov.pl.	W	tym	roku	w	usłudze	pojawią	
się nowe ułatwienia dla podatników. 

PIT-28 i PIT-36 
Zeznania PIT-28 będą dostępne dla osób, które rozliczają np. przychody z umów najmu, dzierża-
wy lub innych umów o podobnym charakterze, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów 
roślinnych i zwierzęcych. Zeznania PIT-36 będą udostępnione dla osób, które m.in. rozliczają przy-
chody z najmu, z emerytur i rent z zagranicy.

PIT-36 i PIT-28 nie będą zawierać informacji dot. działalności gospodarczej.

Podatnicy znajdą już w PIT-28 i PIT-36 dane z ubiegłorocznego zeznania i te, które urząd skarbowy 
posiada na temat ich dochodów, np. wpłacane zaliczki na podatek zryczałtowany za najem. Nale-
ży jednak pamiętać, aby zawsze sprawdzić i uzupełnić swoje rozliczenie, a następnie zaakcepto-
wać i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

PIT-28 za 2019 r. można składać w usłudze Twój e-PIT od 15 lutego do 2 marca 2020 r. Ponieważ PIT-
28 wypełnia się tylko indywidualnie, to również składając go za pośrednictwem usługi nie można 
skorzystać z preferencji podatkowych, takich jak wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako rodzic 
samotnie wychowujący dziecko. 

Rozliczenie roczne na formularzach PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia na PIT-37 lub 
PIT-38) nie zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2020 r.

Ulga dla dzieci i dla osób do 26. roku życia
Inną nowością w usłudze Twój e-PIT w tym roku będzie automatyczne uwzględnianie ulgi dla 
dzieci powyżej 18. roku życia (jeżeli dziecko studiuje lub jest doktorantem) i dla dzieci urodzonych 
w 2019 r.

Podobnie będzie z wprowadzoną w 2019 r. tzw. ulgą dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia), 
wpisywaną automatycznie na podstawie informacji z PIT-11 (w 25 wersji formularza):

•	 jeśli	podatnik	nie	złożył	pracodawcy	oświadczenia	o	objęciu	jego	przychodów	ulgą	w	2019	roku	
i pracodawca pobrał zaliczki na podatek – wówczas otrzyma e-PIT z wyliczoną ulgą dla młodych 
i informacją o zaliczce, którą pracodawca pobrał, a której zwrot przysługuje podatnikowi,

•	 jeśli	dochody	podatnika	w	całości	są	objęte	ulgą,	 to	po	zalogowaniu	w	usłudze	otrzyma	taką	
informację i nie musi wówczas składać PIT. Uwaga: jeśli jednak ma dodatkowe dochody (np. z 
najmu) do samodzielnego wykazania w zeznaniu podatkowym, wówczas uzupełnia i wysyła 
swój e-PIT,

•	 jeśli	oprócz	dochodów,	które	są	objęte	ulgą	dla	młodych,	podatnik	posiadał	także	inne	docho-
dy podlegające opodatkowaniu (i np. przekroczył próg, objęty ulgą) – to wówczas zostanie mu 
udostępnione zeznanie PIT w usłudze.

Stan zwrotu nadpłaty i mikrorachunek 
Na ułatwienia mogą też liczyć podatnicy, którzy w złożonych e-PIT będą mieć nadpłatę podatku, 
czyli wskazaną kwotę do zwrotu. W usłudze Twój e-PIT, która startuje 15 lutego, już od końca lute-
go będzie czekać na nich informacja o stanie zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy.

Z kolei ci, którzy w swoim e-PIT będą mieć kwotę do zapłaty, będą mogli zapłacić podatek na 
obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek po-
datkowy). To jeden, stały, indywidualny rachunek podatnika, który służy do wpłat podatków PIT, 
CIT i VAT do urzędu skarbowego. Taki mikrorachunek będzie automatycznie wskazany osobom, 
które będą płacić online w usłudze Twój e-PIT.

Wspólne uwierzytelnianie małżonków
W tegorocznej usłudze nastąpią zmiany na etapie uwierzytelnienia się do usługi w przypadku 
wspólnego rozliczenia się małżonków. W przypadku kwoty 0 (zero) podatnik będzie podawać 
imię ojca małżonka.

13 emerytura a dochód osoby niepełnosprawnej przy 
uldze rehabilitacyjnej
Zgodnie z przepisami o trzynastej emeryturze (art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o jednorazowym 
świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. ) nie wlicza się jej do dochodu osoby niepełnospraw-
nej, który ustala się dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej. Ma to znaczenie dla podatników mających na utrzymaniu 
osoby niepełnosprawne, które w 2019 r. otrzymały 13 emeryturę.

Jak obliczyć dochód osoby niepełnosprawnej
Przy obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej – dla ustalenia, czy pozostaje ona na utrzymaniu innej bliskiej 
osoby – nie bierze się zatem pod uwagę zarówno 13  emerytury (zgodnie z przepisami o jednorazowym świadcze-
niu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.), jak i innych dochodów:
•	 alimentów	na	rzecz	dzieci	(art.	6	ust.	4	ustawy	z	dnia	26.07.1991	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych),
•	 świadczenia	uzupełniającego	 (art.21	ust.	1	ustawy	z	dnia	26.07.1991	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycz-

nych),
•	 		oraz	
•	 zasiłku	pielęgnacyjnego.	

Dopiero tak ustalony dochód nie może przekroczyć 13 200 zł za 2019 r. 

WyroBy giPsoWe: stara cegła - szara, czerwona, biała, 
trawertyny, imitacja desek drewnianych, imitacje kamie-
nia, panele ażurowe na wymiar, panele 3D, zegary gipsowe 
(kwadraty, koła). Wszystkie produkty mają zastosowanie 
do wewnątrz pomieszczeń. Możliwość uzgodnienia indywi-
dualnej kolorystyki.

Trzebnica ul. Chrobrego 26
tel. 697 011 953 
609 514 915

drewno beTonowe
www.drewno-betonowe.pl biuro@drewno-betonowe.pl

SUkIeNka(3) komunijna, rozmiar 134-140 
cm, dodatkowo bolerko, torebka, sweterek i 
rękawiczki, trzebnica, tel. 603 283 075.

SPoDNIe(3) ciążowe, jeansy, dwie pary oraz 
bluzkę, rozmiar 40 z firmy H&M, cena 100 zł, 
tel. 530 205 295.

GaRNITUR(3) męski, roz. 54, kolor kawa z 
mlekiem, w prążki, cena 99 zł, nie noszony, 
tel. 660 440 377.

kUPIę / oDDaM / PRzyjMę

PoSzUkUj ę zDUNa(19) do obłożenia 
wkładu kominkowego cegłami szamoto-
wymi, kominek w obornikach śląskich, przy-
wiozę odwiozę. tel 732 244 683.
kU PI ę MoTocykl(19) Simson, wSK, SHL, 
Motorynka, Romet itp, tel. 600 340 996.
N I eoDPł aTN I e Pole(1) wydzierżawię 
nieodpłatnie! w Kałowicach, gmina Za-
wonia o pow, 0,5 h, tel. 798 263 003.
kUPIę RzUTNIk(12) anna lub Jacek z filma-
mi lub osobno, tel. 604 259 577.
zaGUbIoNoPaRaSolka(3) duża, czar-
na z drewnianym kijem - 10 lutego br. została 
zostawiona w GCM Zdrój, przy ul. Kościuszki 10, 
na i piętrze przy rehabilitacji. Uczciwego znalaz-
cę z wielkimi podziękowaniami - bardzo proszę 
o pozostawienie w rejestracji w GCM Zdrój albo 
o kontakt pod numerem tel. 601 198 984.
SPR z e DaMokaP(3) amica OSC521, 
srebrny, niezniszczony, podszafkowy, 
szer.: 50 cm, gł.: 47 cm, tryb pracy: po-
chłaniacz/wyciąg, wydajność [m3/h]: 
181, poziom hałasu [dB]: 51, oświetlenie: 
tradycyjne, Sterowanie: mechaniczne, 
cena 100 zł, tel. 693 790 106.
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ELEKTRyK
DRobNe 

PRace 
ELEKTRYCZNE 

I ELEKTRONICZNE 

tel. 513 986 986

SchoDy
100 %

DRewNIaNe
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266
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WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI

Agnieszka Prokopowicz
rzeczoznawca majątkowy

nr upr. 7034

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

US ŁU G I 
REMONTOWO 
BUDOWL ANE
•	 MALOwANIE
•	 tapetowanie
•	 zabudowy	karton-gips
•	 układanie	glazury	i	paneli
•	 wykonywanie	 drewnianych	

tarasów, pergoli, konstrukcji 
z drewna

tel. 605 432 606

Firma TOMIK oferuje 

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

- DYWANÓW 
- WYKŁADZIN 
- TAPICERKI 
 SAMOCHODOWEJ 
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523 

oczyszczalnia
Ścieków

BEzPŁaTna
wycEna

ProfEsjonalnE
doradzTwo

Zbiorniki
na desZcZówkę

piwnicZki betonowe
odwodnienia 

i drenaż

paweł madaliński
skarszyn 48 trZebnica

szamBa
betonowe
605 331 903

Gwarancja
na zBiornik

i monTaż

www.ocz yszcz aln i e - sz amba .com . pl

OBNIŻYMY RATY
TWOICH KREDYTÓW
NAWET o  30%
Kredyty | ubezpieczenia | nieruchomości | inwestycje

781 608 200

zapraszamy
do nowo 

otwartego
biura

obrońców pokoju 18 b
trzebnica 

TAXI 1 
TRZEBNICA 
przewóz 6 osób

telefon
601 270 514

SPRZEDAŻ WęGLA
P.H.U. "JAROS" WęGIEL Z POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

KoStKa / orzech / eKogroSzeK 
drewno rozpałKowe

LuZEM LuB w wORK ACH

TRzebNIca ul. chrobrego 26
Nowa lokalIzacja – dawny aRaj

tel. 609 514 915 / 697 011 953

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

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZySZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien
CZySZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZyWANIE wykładzin i chodników
PIELęGNACJA, SPRZĄTANIE NAGROBKÓW usługa całoroczna i jednorazowa
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji
USUWANIE GRAFFITI
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych – pielęgnacja terenów zielonych

Pracujemy na maszynach i środkach firmy kaRcheR

Firma

BIURO 
RACHUNKOWE

pełna obsługa firm, 
pośrednictwo kredytowe

gwarantujemy terminowość, 
profesjonalizm i dyskrecję

tel. 713 870 274 
502 749 540 
602 571 613

TYLKO U NAS 
SZYBKO 

TANIO
I SOLIDNIE

Wycena usługi bezpłatna
także u klienta

Powiat Trzebnicki 
i okolice

694-057-540

WU LKAN IZACJA SERWIS O PO N
� Komputerowe wyważanie kół
� Wymiana opon
SerwiS klimatyzacji

godz pracy: pon.-pt. 8:00-17:00 sob. 8:00-14:00

telefon: 602 523 956 / 713 870 407 

BĘDKOWO 166 
TRZEBNICA

TEREN SKŁADU WĘGLA

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
TOLL-SPAW
Krzysztof Kawecki

SPAWANIE
-aluminium
-stopów aluminiowych
-stali, stali nierdzewnej
-stali miekkich

TRzEbNIcA 
ul. Prusicka 39

tel. 883 485 324

treningi w piątki 
dzieci 6-12 godz 18-19

młodzież-dorośli godz 19-20
cena za miesiąc 50 zł

tel. 535 788 141
Szkoła Pod. Nr 3 w Trzebnicy

taekwondopolska.pl

taekwon-do

biuro
nierucHoMości

ul. daszyńskiego 42 trzebnica

biuro@dtr-invest.pl 
www.dtr-invest.pl

tel. 602 756 346

miesZkaNia
DOMY
dZiaŁki
UBEZPIECZENIA

elektryk
moNtaż

iNstalacji 
elektrycZNych
nowych, wymiana starej
i inne prace elekryczne

tel. 577 294 425 

SaloN Meblowy

Trzebnica ul. Wrocławska 3 
zapraszamy pon.-pt. 9-17 sob. 9-14 

rzasa-meble@wp.pl / tel. 71 714 24 56 

meble tapicerowane 
na wymiar

Firma DOM-BUD oferuje

OCIEPLANIE PIANKĄ PUR
- wykonujemy usługi w zakresie termoizolacji i hydroizolacji 

budynków mieszkalnych, przemysłowych i gospodarczych
- docieplamy i wygłuszamy poddasza, stropy płaskie i skośne 

pianką pur
- wykonujemy również elewacje budynków

tel 697 689 359

ATRAKCYJNE CENY!

Jakub
FhUSKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWyCH MAKULATURy WyWÓZ GRUZU BUDOWLANEGO

Trzebnica Milicka 32  tel . 71 312 05 03
GODZINY OTwARCIA SKUpU

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8:00 – 16:00
SOBOTA 8:00 – 13:00

podStawiaMy kontenery |  transport gratiS |  najlepsze ceny w mieście

KAWA
 i HERBATA

na  WYNOS
przytulna,

 artystyczna 
kawiarenka

Żołnierzy 
września 2A

pon.-pt. 9:00–16:00
sob.-niedz. 10:00–19:00

KUCHNIE 
SZAFy 
GARDEROBy 
MEBLE ŁAZIENKOWE
– Kompleksowe wykonanie mebli do domów i mieszkań
– Bezpłatny pomiar i wycena
– Możliwość wykonania projektu wraz z wizualizacją

biuro@gluszek-meble.pl     tel. 726 444 224

ANGIELSKI
         TRZEBNICA 

• nauka dzieci, młodzieży 
   i dorosłych
• pomoc w odrabianiu lekcji
• konwersacje
• gramatyka

 tel. 669 206 280
Piotr Jankowski

PRĄD 
ZE SŁOŃCA 
ZA DARMO
Fotowoltaika dla Ciebie

do domu lub firmy
instalacje wyspowe oraz 
z przyłączeniem do sieci
w w w. p r a d z e s l o n c a . e u

tel. 693 925 835
513 986 986

Paweł Miklas
 693 749 567

pmserwis90@gmail.com

czynne: pon - pt  9 - 17 Księginice, ul. Trzebnicka 67

SERWIS OLEjOWy
NAPRAWA 
SKRzyń bIEgóW 
AUTOmATyczNych I mANUALych

PSS "Społem"
w Trzebnicy wydzierżawi:

lokale 
o powierzchni 572 mkw

na działalność 
gastronomiczną, 

usługową itp.
o powierzchni 130 mkw

na działalność handlową, 
usługową, itp.

tel. 71 312 09 36
609 794 991

MIejSce 
Na Twoją
ReklaMę

tel. 66 50 86 997

US ŁU G I
ReMoNTowo
bUDowl aNe
•	docieplanie budynków
•	malowanie elewacji i wnętrz
•	gładzie
•	płyty kartonowo-gipsowe
•	podwieszanie sufitów

tel. 721 767 978 
    505 719 540

SERWIS KLIMATYZACJI 
SAMOCHODOWEJ już od 249zł

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408

GODZINY pRACY: 

poniedziałek – piątek 8 – 20
sobota 8 – 14

w tym 
odgrzybianie 
układu 

za0zł!!! 



48 NR 3 / 173 21.02.2020


