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Kluczowe inwestycje dla Trzebnicy
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Gmina Trzebnica
liderem rozwoju
Dolnego Śląska
Gmina Trzebnica – jako jedyna
gmina z Powiatu Trzebnickiego –
znalazła się w zaszczytnym gronie
30 gmin, które wywarły największy wpływ na rozwój Dolnego
Śląska. Bezpłatny ranking „Super
Gminy” zorganizowała Gazeta
Wyborcza z okazji 30. rocznicy samorządu terytorialnego w Polsce.

str. 18-21

Wyjątkowy
Jubileusz

str. 8-9

30 czerwca odbyła się rada pedagogiczna w Gminnej Szkole Muzycznej
im. prof. Edmunda Kajdasza, podczas której miał miejsce wyjątkowy
jubileusz – 80. urodzin Krystyny
Kajdasz (fot. arch. – odsłonięcie
pomnika prof. Edmunda Kajdasza)

▶ Poseł Paweł Hreniak, wspólnie z dyrektor dolnośląskiego
oddziału GDDKiA Lidią Markowską, na ręce burmistrza Marka
Długozimy przekazał oficjalny program inwestycji podpisany
przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

str. 28

Mamy dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. Po latach starań burmistrza Marka Długozimy o powstanie Małej Obwodnicy Trzebnicy, o którą zabiegał od 2009 roku, inwestycja ta
staje się faktem. Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 5 i nr 15 została ogłoszona podczas
briefingu prasowego zorganizowanego w Urzędzie Miejskim
w Trzebnicy. Dodatkowo wykonany zostanie remont drogi
krajowej nr 15, aż do miejscowości Skoroszów wraz z ciągiem pieszo-jezdnym. Równocześnie powstaną ronda łączące
ul. Prusicką z ul. Hilgi Brzoski oraz Hilgi Brzoski z ul. Milicką. Pier wsze z nich jeszcze w tym roku. Ich powstanie
wraz z nowym łącznikiem w znaczącym stopniu upłynni ruch.
R

E

K

L

A

M

A

2

NR 9 / 179

NR 9 / 179

31.07.2020

Absolutorium i wotum zaufania
20 lipca odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady
Miejskiej. Tego dnia burmistrz Marek Długozima przedstawił raport o stanie gminy, otrzymał wotum zaufania
oraz absolutorium. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała budżet
Gminy Trzebnica za 2019 rok. Burmistrz w swoim przemówieniu zaapelował do radnych opozycyjnych o to, by
pomimo innego postrzegania rozwoju Gminy Trzebnica, rozmawiać w sposób merytoryczny z uwagą nakierowaną na dobro mieszkańców. – Wierzę, że możemy
różnić się w dobry sposób, bez kłótni i sporów. Zależy
mi, byśmy nie tworzyli kolejnych podziałów, a dla dobra Gminy Trzebnicy, szukali tego, co łączy, a nie dzieli
– mówił burmistrz.
Raport o stanie Gminy
Raport, podobnie jak przed rokiem
wykonywała firma zewnętrzna:
– Jak widać z wniosków zawartych w raporcie, Gmina Trzebnica wbrew twierdzeniom radnych
opozycyjnych i lokalnego redaktora gazetki reklamowej „NOWa”,
rozwija się dynamicznie na różnych płaszczyznach. Co więcej
potwierdzają to inne niezależne
rankingi, takie jak choćby ranking
„Super Gminy” zorganizowany
przez Gazetę Wyborczą z okazji
30. rocznicy samorządu terytorialnego w Polsce. Gmina Trzebnica – jako jedyna gmina z Powiatu
Trzebnickiego – znalazła się w zaszczytnym gronie 30 gmin, które
wywarły największy wpływ na rozwój Dolnego Śląska – powiedział
burmistrz Marek Długozima i dodał: – Mój autorski budżet Gminy
Trzebnica został także pozytywnie
zaopiniowany przez Regionalną
Izbę Obrachunkową. W tym miejscu dziękuję radnym mojego ugrupowania, którzy są współodpowiedzialni za jego uchwalenie. Szkoda,
że radni Koalicji Obywatelskiej
oraz radni Prawa i Sprawiedliwości zawarli nieformalną koalicję
przeciw rozwojowi naszej gminy.
Pamiętajmy, że to właśnie oni nie
poparli nowego budżetu, a tym
samym wielu potrzebnych mieszkańcom inwestycji i inicjatyw, takich jak chociażby budowa chodnika prowadzącego do Raszowa
czy zakupu respiratora na potrzeby
trzebnickiego szpitala. Wciąż mam
jednak nadzieję, że tacy radni jak
Mirosław Marzec czy Krzysztof
Śmiertka zrozumieją, że ich misja w samorządzie nie polega jedynie na pisaniu kolejnych pism
do instytucji kontroli oraz psuciu
wizerunku gminy, w której żyją.
Wierzę, że w końcu zaczną działać
z myślą i na korzyść mieszkańców,
którzy ich wybrali, zajmując się ich
sprawami i o te sprawy zabiegając
– podsumował burmistrz.

Głosownie nad wotum
zaufania i absolutorium
Zanim radni przystąpili do głosowania nad absolutorium, radna
i jednocześnie przewodnicząca komisji rewizyjnej Barbara Ciepluch
przedstawiła wszystkim pozytywną opinię dotyczącą realizacji ubiegłorocznego budżetu. Taką samą
ocenę wydała Regionalna Izba
Obrachunkowa. Komisja w swoim podsumowaniu stwierdziła, że
budżet Gminy Trzebnica zrealizowany został zgodnie z uchwałami
Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Dochody budżetowe wykonano w kwocie 127.641.067,02 zł, co
stanowi 96,81 % założonego planu. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 115.361.029,49 zł
(98,98 % planu), a dochody majątkowe w kwocie 12.280.037,53 zł
(80,32 % planu).
Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 127.667.492,58
zł (93,74 % planu), z tego: wydatki
bieżące w kwocie 104.694.730,47
zł (95,94 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 22.972.762,11 zł
(84,86 % planu). W wyniku realizacji rocznego planu dochodów
i wydatków, budżet zamknął się deficytem w kwocie 26.425,56 zł, przy
planowanym deficycie w kwocie
4.350.958,64 zł.
RIO, po zapoznaniu się z informacjami komisji rewizyjnej i przeanalizowaniu budżetu za 2019 rok,
wydała pozytywną opinię. Następnie odbyło się głosowanie, podczas
którego głosami radnych KWW
Marka Długozimy – Skuteczni dla
Rozwoju, burmistrz Marek Długozima otrzymał absolutorium. Przeciw
zagłosowali radni Koalicji Obywatelskiej: Mirosław Marzec, Renata Bujak-Ziółkowska, Krzysztof Śmiertka.
Za udzieleniem absolutorium nie
zagłosowali również radna Koalicji Obywatelskiej Justyna Wróbel
oraz radni Prawa i Sprawiedliwości:
Janusz Szydłowski i Artur Kania.
Wcześniej dokładnie takim samym

dla burmistrza

Marka Długozimy

▶ Bu rmist r z p r ze d st awi ł rap or t o st anie g miny, ot r z y m a ł wot u m z au fania ora z abso lu toriu m .

▶ G ł os ami rad nyc h K W W M ark a D ł u goz imy – Sku te c z ni d l a Roz woju , b u rmist r z ot r z y m a ł
abso lu toriu m . (f ot . arc h .)

stosunkiem głosów burmistrz otrzymał wotum zaufania.
– Dziękuję radnym z mojego klubu za udzielone poparcie, natomiast
radnych opozycyjnych zapraszam do
zmiany sposobu patrzenia na moje
działania i dostrzeżenia tego jak na
przestrzeni ostatnich lat zmieniła
się nasza gmina. Wciąż też zapraszam do wspólnej pracy na rzecz
jej rozwoju – powiedział burmistrz
i dodał: – Przed nami wiele nowych
wyzwań, jesteśmy w przededniu
otwarcia jednej z największych inwestycji w Gminie Trzebnica – Hali
Widowiskowo-Sportowej, która pomimo wielu przeszkód już niebawem
zacznie służyć dzieciom ze Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz wszystkim
mieszkańcom. Kolejną inwestycją będzie rozbudowa SP nr 2 o sześć klas
wraz z budową łącznika. Budujemy
kolejne świetlice i drogi. Cały czas
realizuję plan rozwoju gminy, tak by
życie jej mieszkańców stawało się łatwiejsze. Wzrost mieszkalnictwa jest
najlepszym dowodem na to, że Trzebnica to atrakcyjne miejsce do życia.
Małe bezpieczne miasto z wszystkimi potrzebnymi udogodnieniami – skomentował burmistrz, który
podziękował jednocześnie skarbnik
Barbarze Krokowskiej za wsparcie
i pomoc w przygotowaniu budżetu,
przewodniczącemu Rady Miejskiej
Mateuszowi Staniszowi, zastępcy
burmistrza Krystynie Haładaj, sekretarzowi Danielowi Buczakowi, sołtysom, urzędnikom Urzędu Miejskiego
oraz radcom prawnym i wszystkim

tym, którzy przyczynili się do tego
sukcesu.
Sprawa wiat przystankowych
W czasie trwania sesji poddano pod
głosowanie również projekt obywatelski dotyczący pozostawienia wiat
przystankowych na ul. ks. Bochenka. Do sprawy odniósł się burmistrz:
– Tak jak obiecałem mieszkańcom,
udało się zrealizować powstanie
dworca autobusowego, który wszedł
w skład nowego centrum przesiadkowego. Wsłuchując się w ich potrzeby pozostawione zostały przystanki dla wysiadających na ul. ks.
Bochenka, co więcej od 1 sierpnia
uruchomiona zostaje dodatkowa
nitka komunikacji miejskiej, która
spajać będzie wszystkie najważniejsze punkty w mieście. Seniorzy,
matki z dziećmi oraz osoby niepełnosprawne będą mogli skorzystać
z niej za darmo. Zapewniam również, że z uwagą będę obserwował
funkcjonowanie nowego rozwiązania i w razie potrzeby wprowadzone zostaną korekty. Jednak wszyscy
musimy sobie dać czas i przyzwyczaić się do nowych rozwiązań –
powiedział burmistrz i dodał: – Podobnie było z przeniesieniem placu
targowego. Wówczas radny Mirosław Marzec, nie miał problemów
z tym, że starsze osoby będą musiały
chodzić z centrum aż na ul. Milicką
by zrobić zakupy. Może liczył on, że
częściej skorzystają one ze sklepików
trzebnickich kupców. Ten sam radny
Marzec „dbając o interesy” miesz-

kańców chciał blokować powstanie
deptaka oraz był przeciwny budowie
marketów w Trzebnicy. Na szczęście
dla nich, te powstały i nie musieli już
oni dla ratowania budżetu wybierać
się na zakupy do Wrocławia. Mówię
to, by pokazać konkretny mechanizm działania niektórych radnych,
którzy na pierwszym miejscu zawsze
stawiają własne interesy. W wypadku przystanków, tym interesem
jest zdyskredytowanie burmistrza
w oczach mieszkańców oraz niszczenie zaufania społecznego. Radny
dobrze wie, że powstanie centrum
przesiadkowego jest dobrym rozwiązaniem dla Trzebnicy i sam
pewnie podjąłby podobną decyzję,
gdyby nie osobiste animozje co do
mojej osoby. Dlatego jeszcze raz zapewniam, że mam głębokie przekonanie słuszności tej decyzji, a także
z troską będę przyglądał się jak ono
zafunkcjonuje, odpowiednio reagując na głosy i sugestie mieszkańców
– podsumował burmistrz.
Warte podkreślenia jest również
naganne i wulgarne zachowanie
brata radnego Mirosława Marca –
Waldemara, który w ciągu całej sesji obrażał przewodniczącego Rady
Miejskiej Mateusza Stanisza, a także wygłaszał niewybredne uwagi
pod adresem burmistrza i radnych
z jego komitetu. Na naganne zachowanie uwagę zwróciła radna
Barbara Ciepluch, która poprosiła
go o zachowanie powagi i uszanowanie obrad sesji Rady Miejskiej.
[red]
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Subiektywnym okiem burmistrza
Budowa chodnika do Raszowa
Po raz kolejny radni Koalicji
Obywatelskiej – radny powiatowy Robert Adach i radni gminni
Krzysztof Śmiertka oraz Mirosław Marzec stają się doskonałym
przykładem hipokryzji, próbując
udawać zainteresowanie sprawami
mieszkańców i próbując przypisywać sobie nie swoje zasługi.
Chodzi o realizację II etapu
ciągu pieszo-rowerowego do Raszowa. Przypomnę, że etap I został sfinansowany w całości przez
Gminę Trzebnica, mimo, że droga
prowadząca do Raszowa jest pod
zarządem powiatu. Na realizację
tego blisko kilometrowego odcinka zdecydowałem się na wniosek
mieszkańców Raszowa. Wniosek
wpłynął do mnie 30 stycznia 2017
roku. (Wtedy Krzysztof Śmiertka
i Mirosław Marzec nie byli nawet radnymi.) Podczas rozmowy
z inicjatorką tego pomysłu – panią
Joanną Dybałą, zadeklarowałem
wykonanie odcinka od granicy
miasta do Krzyża i z tej obietnicy
się wywiązałem, oddając odcinek
do użytku w 2018 roku. Zaproponowałem również, by mieszkańcy
wnioskowali o kolejny odcinek,
prowadzący już do samego Ra-

szowa, bezpośrednio do starosty
trzebnickiego, który jest zarządcą
drogi i który powinien to zadanie zrealizować w ramach swoich
działań. Pismo od mieszkańców
do starostwa trafiło 03.10.2018
roku. W związku ze zmianą władzy w powiecie w listopadzie 2018
roku, pismo pozostało bez rozpatrzenia.
Musiałem więc znów podjąć inicjatywę dokończenia odcinka, na
który czekają mieszkańcy Raszowa, dlatego 16.05.2019 roku wystąpiłem do pani starosty Małgorzaty
Matusiak z propozycją wybudowania II etapu ciągu pieszo-rowerowego do Raszowa, deklarując jednoczenie pokrycie 50% kosztów tej
inwestycji, tak jak to miało miejsce
już przy wielu innych inwestycjach
budowy chodników na terenach
wiejskich, gdzie powiat, a nie gmina jest właścicielem terenu. Dopiero propozycja pokrycia przez gminę połowy kosztów skłoniła powiat
do realizacji tej inwestycji.
Cieszę się, że moje działania doprowadziły do podpisania umowy
na realizację tego 400-metrowego
odcinka chodnika. Koszt prac wy-

konanych przez Przedsiębiorstwo
Drogowe ,,DROGBUD” wyniesie
327 tysięcy złotych. Warto również
przypomnieć, że o uwzględnienie
tej inwestycji w budżecie powiatu pisałem już wielokrotnie, począwszy od roku 2016 (daty pism:
02.11.2016, 22.03.2017, 30.10.2017,
07.11.2018, 27.09.2019, 14.02.2019
i 16.05.2019), jednak dopiero po
4 latach udało się namówić starostwo do realizacji tego zadania
i to jedynie w partnerstwie.
Gdzie był wtedy radny Adach –
wybrany głosami mieszkańców
Gminy Trzebnica – żeby zabiegać
przez te 4 lata o realizację tego
połączenia? Wolał głosować za
ściąganiem pieniędzy z budżetu
na inwestycje w Trzebnicy i przekazywać je na inwestycje w innych
gminach powiatu. Z kolei radni
Marzec i Śmiertka wystawiają się
na pośmiewisko, udając, że zależy
im na tym odcinku drogi. Warto
przypomnieć, że gdy zabezpieczaliśmy pieniądze m.in. na tę
inwestycję podczas sesji w dn. 9
czerwca, nie głosowali za przyjęciem zmian w budżecie gminy na
rok 2020, w której zaplanowana
była dokładna kwota na realizację tego zadania w wysokości 168

674,09 zł. Teraz za to fotografują
się przy znaku na Raszów udając
zatroskanych radnych. Chętnie
przypomnę następnym razem
także zatroskanie o dobro Gminy Trzebnica i jego mieszkańców
przez radnego Adacha, który
będąc wybrany głosami mieszkańców Gminy Trzebnica, jest
przeciwko przekazaniu fragmentu działki przy Szkole Muzycznej
w celu wybudowania przez gminę
profesjonalnej sali koncertowoćwiczeniowej dla uczniów Gminnej Szkoły Muzycznej. Swoje
zatroskanie wykazuje również
poprzez swoje zaangażowanie
zmierzające do odebrania Gminie Trzebnica działki za marketem „DINO”, przekazanej w poprzedniej kadencji przez zarząd
powiatu gminie w celu budowy
parkingów przy powstającym na
Kociej Górze „Parku Kulturowym Winna Góra”.
Będąc przy temacie drogi rowerowej do Raszowa, chcę jednocześnie poinformować mieszkańców
nowego osiedla „Bukowego” położonego w sąsiedztwie wspomnianej drogi, że zgodnie ze złożoną
im 3 lata temu obietnicą, finalizu-

ję temat kompleksowego projektu
oświetlenia całego nowo powstałego osiedla wraz z drogami dojazdowymi i przejściami dla pieszych.
Myślę, że w przyszłym roku uda
się to zadanie w całości zrealizować. Cieszę się również, że jego
mieszkańcy, przede wszystkim ci
najmłodsi – tak chętnie korzystają
z boisk i placu zabaw zlokalizowanych przy ul. Czereśniowej integrując się z mieszkańcami domków jednorodzinnych z osiedla
„Grunwald”. Przypomnę również,
że tereny rekreacyjne przy ul. Czereśniowej tak bardzo przeszkadzały radnemu Śmiertce pochodzącemu z tego rejonu miasta, a także
redaktorowi Długoszowi z Nowej
Gazety Trzebnickiej, który notorycznie próbuje wyśmiać i podważać zasadność realizowanych
w Gminie Trzebnica inwestycji,
ściągając do gminy wszelkiego rodzaju media i pisząc „donosy” do
różnych instytucji, dorabiając do
wszystkiego swoją wyimaginowaną wersję wydarzeń i tym samym
działając na szkodę gminy i jej
mieszkańców.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Bu rmist r z w p iś mie do st ar ost y M a ł go r z at y M at u s iak z ab ie g a ł o p owst anie
c ho d nik a , j ak i innyc h inwe st ycj i z w i ąz anyc h z d ro g am i p ow iatow y m i na
te r e nie G miny Tr ze b nic a .

▶ Bu rm ist r z

s k ł ad a ł te ż p ro p oz ycj e ws p ó ł f inansowania ws p o m nianej
inwe st ycj i z ar ów no w p i ś m ie do st arost y M a ł go r z at y M at u s iak j ak
i w ice st ar ost y G r ze gor z a Te re b u na .

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a w o d p ow ie d z i na g ł os y mie s z k ańców z re ali zowa ł

b lis ko k il o m e t row y o d c ine k c ho d nik a w k ie ru nk u R as zowa w raz ze śc ie ż k ą
r owe r ową , do w yso kośc i k r z y ż a i g ranic Tr ze b nic y. D ru g i 4 0 0 - m e t r ow y
e t ap inwe st ycj i , b ie g nąc y d o s am e g o R as z owa mia ł z re ali zować Powiat
Tr ze b nic k i. Z ad ania te go nie w y kona ł p r ze z ko l ej ne c z te r y l at a . D op ie r o
z ap ew nie nie b u rmist r z a o wsp ó ł f inansowaniu inwe st ycj i s k ł oni ł o p owiat
do z r e ali zowania p r oj e k t u , o k tór y z ab ie g ali mie s z k ań c y.

▶ N a p r o f ilu p r zewo d nic z ące go R ad y Powiat u Rob e r t a Ad ac ha p oj awi ł y się
▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a wsp ó lnie z se k r e t ar ze m Danie l e m Buc z ak ie m

na nowej śc ie ż ce r owe r owej . Jak z ap ew nia b u rmist r z , ob e c nie f inali zowany
je st te m at ko m p l e k sowe g o p r oj e k t u oś w ie t l e nia osie d l a „ Bukowe g o” w raz
z d ro g am i doj a z dow y mi i p r zej śc iami d l a p ie s z yc h .

nie p rawd z iwe inf orm acj e o t y m , ż e b u rmist r z b l o kuj e re ali z acj ę inwe st ycj i.
Ty m c z ase m b rak p o d p is ania u m ow y w y nik a ł z nie śc is ł ośc i w do ku m e nt acji
p r z yg otowanej p r ze z St ar ost wo Powiatowe. B ł ę d y zost a ł y nap rawione ,
a u m owa p o d p is ana . S am rad ny Ad ac h , do m om e nt u w y ż ej op is ane go w p isu
na p or t alu Face b o o k , nie z ab ie g a ł o r e ali z acj ę c ho d nik a . Po dob nie j ak
rad ni Ko alicj i O by wate ls k iej , k tór z y nie g ł osowali z a p r z y z nanie m ś r o d ków
w b u d ż e c ie na t ą inwe st ycj ę.

▶ M ie s z k ańc y je s zc ze w 2018 r o ku z ł oż y li p is m o do ówc z e s ne go st arost y

Wal de m ara W yso c k ie go. N ie ste t y z miana st ar ost y oraz z ar z ądu p ow iat u
p o k r z y ż owa ł a na ko l ej ne dwa l at a re ali z acj ę tej wa ż nej inwe st ycj i.
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O rządowej tarczy i otwarciu hali
We wtorek 7 lipca Gminę Trzebnica odwiedził Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, który na ręce
burmistrza Marka Długozimy przekazał 2 145 000
zł wsparcia z Funduszu Inwestycji Samorządowych,
które zostaną przeznaczone na rozbudowę Szkoły
Podstawowej nr 2. Wręczenie środków odbyło się na
terenie Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej. Hali,
która choć jest gotowa do użytku, to przez działanie
osób trzecich, w tym sąsiadującej z terenem inwestycji spółki ARHAT, nie może służyć dzieciom ze Szkoły
Podstawowej nr 2. Po wielu staraniach czynionych
przez burmistrza Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zatwierdził projekt budowlany zamienny,
co pozwoli przeprowadzić potrzebne odbiory i oddać
w ręce mieszkańców ten nowoczesny obiekt.
– Tak piękny obiekt jak ta hala,
musi stać pusty, choć mógłby służyć
ludziom, a wszystko przez osobiste
animozje niektórych osób, które
swoje sprawy przekładają nad dobro wspólnoty. Szkoda, że cierpią
na tym dzieci. Mam jednak nadzieję, że uda się przezwyciężyć wszystkie niedogodności i obiekt już niebawem będzie tętnił życiem. Jestem
pod wielkim wrażeniem, a po rozmowie z Panem burmistrzem wiem
również, że w planach jest rozbudowa szkoły – powiedział Wojewoda
Dolnośląski Jarosław Obremski,
Fundusz Inwestycji Samorządowych tzw. „Tarcza dla Samorządów”, to inicjatywa Prezydenta RP
Andrzeja Dudy, zgodnie z którą
Gminy i Powiaty otrzymają dostęp
do wielkiego rządowego programu
wsparcia inwestycji w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych.
Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie
ludziom inwestycje, jak remonty szkół i przedszkoli, inwestycje
w wodociągi i kanalizację, a także
inne działania podejmowane w naszych małych Ojczyznach.
– Dziękuję Panu Wojewodzie
Jarosławowi Obremskiemu za okazane wsparcie. Środki z „Tarczy
dla Samorządów” pozwolą nam na
kontynuowanie naszej ścieżki inwestycyjnej zrównoważonego rozwoju, która pomimo pandemii oraz
rzucania kolejnych kłód pod nogi,

tak jak ma to miejsce w przypadku hali widowiskowo-sportowej,
w dalszym ciągu przebiega planowo. Cieszy mnie również wydanie
pozytywnej dla nas decyzji przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Macieja Rataja,
któremu w tym miejscu chciałem
podziękować za sprawne działanie
i pomoc w tym, by hala jak najszybciej mogła zacząć służyć dzieciom
oraz wszystkim mieszkańcom –
powiedział burmistrz i dodał: –
Spółka ARHAT, opozycyjni radni
czy też redaktor Długosz, swoimi
działaniami niejednokrotnie pokazywali, że ich celem nie jest dobro
mieszkańców, a osobiste animozje.
Nie zauważają jednak, że przy tym
niszczą również wizerunek gminy, a także sprawiają, że m.in. ta
druga co do wielkości inwestycja
w historii Trzebnicy zamiast służyć
dzieciom, stoi pusta. Mimo tej nieuzasadnionej złośliwości, pisania
donosów, oprotestowywania kolejnych pozytywnych dla nas decyzji,
jestem jednak dobrej myśli i zapewniam, że wraz z początkiem roku
szkolnego hala będzie już mogła
służyć mieszkańcom – podsumowuje burmistrz.
Z końcem 2019 roku burmistrz
podpisał również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
rozbudowy Szkoły Podstawowej
nr 2 wraz z budową podziemnego łącznika z halą widowisko-

▶ Woj ewo d a by ł r ów nie ż p o d w ra ż e nie m G minnej Sz ko ł y M u z yc z nej .

▶ N a z ap r os ze nie b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy Tr ze b nicę o dwie d z i ł Woj ewo d a D o lnoś l ąs k i
Jar os ł aw O b re ms k i.

▶ Te go d nia p oj aw i ł a s i ę rów nie ż ko l ej na do b ra w iado m oś ć – Pow iatow y
I ns p e k to r N ad z o ru Bu dow l ane go z at w ie r d z i ł p roj e k t b u dow l any z am ie nny
hali , co p oz wo li p r ze p r owad z ić p ot r ze b ne o d b ior y.

▶ D ot acj a p r z y z nana G minie Tr ze b nic a .
R

▶ Roz m ow y d ot yc z y ł y m . in . ot warc ia nowej G minnej H ali Widowis kowo -Sp or towej , k tór e
o p óź niaj ą d z ia ł ania osó b t r ze c ic h .

wo-sportową. Jest to szczególnie
ważne w kontekście nowego dużego osiedla, które powstaje przy ul.
Czereśniowej i Oleśnickiej przy Lesie Bukowym. Nasza gmina w ciągu ostatnich lat stała się bardzo
atrakcyjnym miejscem zamieszkania. Oferujemy o wiele więcej niż

tylko „przenocowanie”. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą
sportową, edukacyjną i kulturalną, mieszkańcy czują się tu dobrze
i bezpiecznie, a droga ekspresowa
S-5 radykalnie zmniejszyła czas
potrzebny na dotarcie do stolicy
Dolnego Śląska. Dlatego właśnie

Trzebnica jest bardziej atrakcyjna
do zamieszkania niż oddalone od
centrum Wrocławia nowe wrocławskie osiedla, z których czas
dojazdu do rogatek miasta był niejednokrotnie dłuższy od przebycia
trasy Trzebnica – Wrocław.
[sh]

podziemny
łącznik
nowe skrzydło
Szkoły Podstawowej nr 2

▶ Woj ewo d a Jar os ł aw O b r e ms k i na r ę ce b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy p r ze k az a ł 2 145 0 0 0 z ł wsparc ia z Fu ndu s z u I nwe st ycji S am or z ądow yc h , k tór e b u rmist r z
p r ze z nac z y na r oz b u dowę Sz ko ł y Po d st awowej nr 2 o s ze ś ć k l as d l a uc z niów k l as 1-3. Powst anie r ów nie ż ł ąc z nik z G minną H al ą Widowis kowo -Sp or tową.
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Spełniamy marzenia mieszkańców
Mamy dla Państwa bardzo dobrą wiadomość.
Po latach starań burmistrza Marka Długozimy
o powstanie Małej Obwodnicy Trzebnicy, o którą zabiegał od 2009 roku, inwestycja ta staje się
faktem. Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 5 i nr 15 została
ogłoszona podczas briefingu prasowego zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.
Dodatkowo wykonany zostanie remont drogi
krajowej nr 15, aż do miejscowości Skoroszów
wraz z ciągiem pieszo-jezdnym.
Udział w konferencji wzięli burmistrz Marek Długozima, poseł
i przewodniczący Parlamentarnego
Zespołu do spraw Infrastruktury
Transportowej na Dolnym Śląsku
Paweł Hreniak, dyrektor dolnośląskiego oddziału GDDKiA Lidia
Markowska, Wojewoda Dolnośląski
Jarosław Obremski, dziennikarze
oraz zainteresowani powstaniem
obwodnicy mieszkańcy.
Podczas spotkania omówiony
został przebieg tej kluczowej dla
rozwoju Trzebnicy drogi. Na wizualizacjach zobaczyć mogliśmy m.in.
węzeł, który połączy nową obwodnicę z drogą krajową nr 5, dowiedzieliśmy się również, że inwestycja
planowana jest wraz z chodnikami
i ścieżką rowerową.
– Droga ta w znaczący sposób
odciąży ruch tranzytowy wjeżdżający do miasta, powstaną także nowe
tereny inwestycyjne. Będzie ona
dostosowana do ciężkiego tonażu.
Co ważne, dzięki powstaniu tego
półtorakilometrowego
odcinka,
osoby jadące krajową nr 15 w stronę
Wrocławia, ominą Trzebnicę i planowanym łącznikiem dostaną się
do drogi ekspresowej S-5. Sama
droga krajowa nr 15 również zostanie wyremontowana wraz z budową
ścieżki rowerowej. Równocześnie
wykonane zostaną ronda łączące
ul. Milicką z ul. Hilgi Brzoski oraz
Hilgi Brzoski z ul. Prusicką. Ich
powstanie wraz z nowym łącznikiem w znaczącym stopniu upłynni
ruch, co doskonale obserwujemy na
przykładzie oddanych do użytku
w grudniu 2019 roku rond – ronda
Unii Europejskiej i ronda 4 czerwca
1989 roku, a także przyczyni się do
zwiększenia bezpieczeństwa na tych
skrzyżowaniach – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: –
Te inwestycje to spełnienie obietnicy
wyborczej mojej i mojego ugrupowania, a w tym m.in. radnego Rady
Miejskiej i jednocześnie sołtysa Nowego Dworu Marka Paszkota, który
zabiegał o tę drogę. Cieszę się, że po
tylu latach starań, znalazłem wreszcie partnera, który nie tylko obiecuje i daje kolejne zapewnienia, ale
także działa. Takim partnerem jest
obecny rząd na czele z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim
oraz Panem Prezydentem RP Andrzejem Dudą – dlatego chciałbym,
żeby ta współpraca trwała dalej po
12 lipca. W tym miejscu chciałbym
podziękować posłowi na Sejm IX kadencji Pawłowi Hreniakowi, a także
dyrektor Lidii Markowskiej za duże
wsparcie i przychylność w spra-

wie powstania Małej Obwodnicy
Trzebnicy. Podziękowania należą
się także Annie Morawieckiej, która wsparła moje działania związane
z powstaniem inwestycji – zakończył burmistrz, który jednocześnie
zaapelował do wszystkich radnych,
by mająca powstać obwodnica była
drogą pojednania.
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Infrastruktury
Transportowej na Dolnym Śląsku
Paweł Hreniak podkreślił, że Trzebnica będzie jedną z najlepiej skomunikowanych miejscowości Dolnego
Śląska: – Trzebnica posiada już drogę ekspresową S-5, teraz powstanie również jej mała obwodnica, to
stwarza wiele możliwości i szans,
także tych inwestycyjnych. Gratuluję Panu burmistrzowi i wierzę, że
tak sprawny samorządowiec jakim
jest Marek Długozima doskonale
to wykorzysta dla dalszego rozwoju
Gminy Trzebnica. Mamy taki plan,
by nasze województwo, było najlepiej skomunikowanym województwem w Polsce. I to nie tylko poprzez
budowę nowych odcinków S-3, S-5
czy S-8, ale również poprzez budowę
takich mniejszych inwestycji, służących lokalnie – powiedział Paweł
Hreniak, który na ręce burmistrza
Marka Długozimy przekazał oficjalny program inwestycji podpisany
przez Pana ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka, za wsparciem
dyrektora GDDKiA w Warszawie.
Dyrektor GDDKiA Lidia Markowska określiła harmonogram
prac: – Już na początku przyszłego
roku GDDKiA ogłosi pierwszy przetarg związany z pracami przygotowawczymi do powstania tej drogi,
która będzie wykonana kompleksowo, tzn. że w jej projekcie znajdzie się
również ścieżka rowerowa i chodnik.
Mam nadzieję, że już za około 3 lata
uda nam się wbić pierwszy szpadel
na budowie tej bardzo ważnej inwestycji. Równocześnie wykonywany
będzie kompleksowy remont drogi
krajowej nr-15 na odcinku prowadzącym z Trzebnicy do Skoroszowa.
Powstanie ścieżka rowerowa, przystanki, wiaty przystankowe, a w samej miejscowości dzięki inicjatywie
burmistrza wybudowany zostanie
dodatkowy chodnik – powiedziała
pani dyrektor.
Głos zabrał również Wojewoda
Dolnośląski Jarosław Obremski:
– To właśnie dzięki takim inwestycjom wyrównujemy szanse ludzi
mieszkających w małych miejscowościach. W tym miejscu trzeba
podkreślić znaczenie Funduszu

▶ Poseł Pawe ł H r e niak na r ę ce b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy p r ze k az a ł
o f icj alny p r o g ram inwe st ycj i p o d p is any p r ze z minist ra infrast ru k t u r y
And r zeja Ad am c z y k a , z a ws p arc ie m d y re k to ra G D D K iA w War s z aw ie.

▶ Ud z ia ł w ko nfe re ncji w z ię li: b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a , p ose ł i p r zewo d nic z ąc y Parl a m e nt arne go Ze sp o ł u do sp raw I nfrast ru k t u r y Transp or towej na D o lny m Śl ąs ku Pawe ł H re niak o raz d y re k to r d o lnoś l ąs k ie g o o d d z ia ł u G D D K iA Lid ia M arkows k a .

Dróg Samorządowych. Funduszu,
którego powstanie wspierał prezydent Andrzej Duda, powołując go
do życia podpisując stosowną ustawę
w listopadzie 2018 roku. Dzięki niemu powstaje wiele mniejszych dróg,
które są bardzo ważne dla lokalnych
społeczności w celu zlikwidowania wykluczenia komunikacyjnego
i stworzenia nowych szans rozwoju. W ostatnich dwóch latach przeznaczono na ten cel ponad 300 mln
zł, a w samej Trzebnicy powstała
z tego dofinansowania droga łącząca Jaźwiny z Koczurkami, a obecnie
budowana jest droga łącząca Cerekwicę z Masłowem – podsumował
wojewoda i dodał: – W tym miejscu
gratuluje Panu burmistrzowi determinacji i konsekwencji w dążeniu do
celu jakim jest powstanie tej Małej
Obwodnicy – zakończył.
Również mieszkańcy nie kryją
swojego zadowolenia: – W imieniu
całej społeczności Nowego Dworu dziękuję Panu burmistrzowi za
determinację i doprowadzenie do
powstania tej wyczekiwanej przez
nas inwestycji – powiedział mieszkający w Nowym Dworze Bogdan
Pietraszewski.
Wcześniej w sprawie Małej Obwodnicy burmistrz Marek Długozima wystosował również list do
ministra infrastruktury Andrzeja
Adamczyka, w którym przedstawił
wszystkie plusy lepszego skomunikowania dwóch ważnych dróg

▶ O f icj alny p r o g ram inwe st yc yj ny d l a b u dow y M a ł ej O bwo d nic y Tr ze b nic y.

▶ Wo j e w o d a J a r o s ł a w O b r e m s k i
p o g rat u l owa ł ws z yst k im
z aan g a żowany m w u r ze c z y wist nie nie
p r oj e k t u p owst ania obwo d nic y,
a b u rmist r zowi de te rminacji i kon se k we ncj i w d ąż e niu do ce lu .

▶ Pl anowany p r ze b ie g M a ł ej O bwo d nic y.
krajowych. Wymienia w nim m.in.
powstanie nowych terenów inwestycyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyprowadzenie ruchu z centrum miasta.
Zwraca też uwagę na niszczycielski
wpływ natężenia ruchu na unikatowe
zabytki Międzynarodowego Sanktu-

arium Świętej Jadwigi Śląskiej oraz
Klasztoru Pocysterskiego.
Nowe inwestycje będą kolejnym
krokiem mającym na celu zapewnienie jak najlepszej komunikacji
i bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom Gminy Trzebnica.
[sh]

▶ Wśró d lic z nie zg ro m ad zo nyc h mie s z k ańców z nal e ź li s ię r ów nie ż Wojewo d a Jar os ł aw
O b re ms k i o raz Anna M o rawie c k a .

▶ Rów nie ż mie s z k ań c y nie k r yj ą s wo -

j e go z adowo l e nia . W imie niu c a ł ej
sp o ł e c z nośc i N owe go D woru o f i cj alnie p o d z ię kowa ł B o g d an Pie t ra s zews k i.

▶ Bu rmist r z p o d z ię kowa ł z aang a ż owany m w p r oj e k t p owst ania M a ł ej
O bwo d nic y p os ł owi Paw ł owi H re niakow i ,
M arkows k iej oraz Annie M orawie c k iej .

▶ Powst aną t ak ż e r ond a ł ąc z ące

u l . M ilic k ą z u l . H il g i B r zos k i
ora z H il g i Br zos k i z u l . Pru sic k ą.

d y re k to r

G D D K iA

Li d ii

▶ I nf o rm acj a dot yc z ąc a roz p o c z ę c ia p rac p r z ygotowawc z yc h .
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– Zaproponowałem wraz z obecnym na spotkaniu radnym – panem
Lechem Taraszczukiem, wybudowanie chodnika w Skoroszowie oraz
ciągu pieszo-rowerowego ze Skoroszowa do Kuźniczyska i Masłowca.
Obecnie rozpoczynamy procedury
związane z przygotowaniem projektu, a realizacja zadania planowana jest na lata 2021-2023, przy
czym w przyszłym roku zaczniemy

od budowy chodnika w Skoroszowie – powiedział burmistrz i dodał:
– Podjąłem również decyzję o przystąpieniu do dokończenia ścieżki
rowerowej prowadzącej do Księginic, a jej wykonanie rozpocznie się
jeszcze w tym roku. Zdecydowałem
także o wykonaniu nawierzchni na
ul. Lipowej i Sadowej w Księginicach wraz z oświetleniem – podsumował.

Całość realizowana będzie w ramach jednego, dużego zadania inwestycyjnego, jakim jest remont
drogi krajowej nr 15 Trzebnica
– Skoroszów oraz budowa Małej
Obwodnicy Trzebnicy łącząca tę
drogę z drogą krajową nr 5 oraz
S-5, o którą burmistrz Marek Długozima zabiegał wiele lat i która
wreszcie staje się faktem.
[jus]

▶ Pr z y o k a zj i o m ów ie nia r e m ont u d r o g i k raj owej nr 15, p o ru s zo no rów nie ż

▶ Bu rmist r z o g ł osi ł p r ze t ar g na b u dowę t r ze c ie go e t ap u śc ie ż k i r owe r owej

▶ W c ze r wcu o d by ł a s i ę w i zj a l o k alna d ot yc z ąc a b u d ow y c ho d nik a

▶ W 2018 r o ku p owst a ł a śc ie ż k a r owe r owa w raz z c ho d nik ie m w z d ł u ż

te m at śc ie ż k i p ie s zo - r owe r owej z M as ł owa d o Sko ros zowa o raz c ho d nik a
w Sko r os zowie. W sp ot k aniu uc ze st nic z y ł rad ny R ad y M iej s k iej Le c h
Taras zc z u k .

w miej scowośc i Skor os z ów. Wz i ę li w niej u d z ia ł b u rmist r z M are k D ł u g oz im a ,
rad ny R ad y M iej s k iej Le c h Taras zc z u k oraz p r ze d st awic ie l e G D D K iA .

p omię d z y u l . M ilic k ą a K s ię g inic ami w ra z z p r zej śc ie m d l a p ie s z yc h . Jak
p o d k re ś l a b u rmist r z j e st to sp e ł nie nie d anej mie s z k ań com ob ie t nic y.

u l . M ilic k iej . Roz p o c z ę ł y się p race nad w y b u dowanie m j ej ost at nie go e t ap u .

Burmistrz Marek Długozima zdecydował
o zakupie respiratora na potrzeby szpitala
im. św. Jadwigi Śląskiej, który we wtorek
7 lipca oficjalnie przekazał na ręce dyrektora Mariusza Misiuny. Wartość sprzętu
to ponad 60 tys. zł.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni
Panu burmistrzowi za okazane
wsparcie, bo to nie tylko ten sprzęt,
to również pomoc w postaci umarzanego rokrocznie podatku. Burmistrz dostrzega potrzeby szpitala
i okazuje troskę o losy i sprawne
funkcjonowanie naszej placówki
– powiedział dyrektor szpitala Mariusz Misiuna.
Burmistrz Marek Długozima
podczas oficjalnego przekazania
sprzętu powiedział: – Decyzja
o zakupie respiratora została podjęta w czasie szczytu pandemii
koronawirusa i miała zabezpieczyć pacjentów na ewentualność
dalszego intensywnego rozprzestrzeniani się wirusa i wzrostu
liczby chorych. Cieszę się, że ten
scenariusz nie miał jednak miejsca
i sprzęt ten może aktualnie pomagać w codziennym funkcjonowaniu placówki – powiedział bur-

mistrz i dodał: – W tym miejscu
należy także zaznaczyć, że realną
pomocą dla naszego szpitala jest
umarzany przeze mnie rokrocznie
podatek, co konsekwentnie realizuję od 13 lat — odkąd zostałem
burmistrzem. Umorzenie podatku, chociażby tylko z poprzedniego roku to ponad 75 000,00 zł.
Łącznie przez ten czas udało
się umorzyć blisko milion
zł – podsumował burmistrz.
Wcześniej Gmina
Trzebnica aktywnie
włączyła się w akcję „Szyjemy maseczki dla trzebnickiego szpitala”,
gdzie przekazana
została bela materiału.
[sh]

t ys . z ł na z ak u p re sp iratora d l a Sz p it al a im . ś w.
Jadw ig i Śl ąs k iej .

▶ Bu rmist r z p o d p is a ł stosow ną u m owę o p r z e k a z aniu s p r z ę t u z d y re k to re m

R

▶ Tu p owst anie now y o dc ine k c ho d nik a o d ł u gośc i 0, 5 k m .

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u goz im a p r z e k a z a ł p o nad 6 0

s z p it al a M ariu s ze m M isiu ną.

Pr ze b ie g p l anowane go c ho d nik a .
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Respirator dla szpitala

O przebudowie kluczowej drogi
16 lipca burmistrz Marek Długozima odbył kolejne spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz projektantem ws. przebudowy drogi krajowej nr 15 w kierunku
Milicza z Trzebnicy do Masłowca.
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▶ Bu rmist r z st al e wsp ie ra d z ia ł ania nas ze go s z p it al a , u m ar z aj ąc p o d ate k na

ł ąc z ną k wotę b lis ko miliona z ł , c z y p r ze k az uj ąc m ate ria ł w ram ac h akcj i
s z yc ia m ase c ze k .
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wiedział burmistrz.
Prezes Ilona Cybulska-Miszczuk powiedziała: – Dziękuję
Państwu za przybycie na otwarcie,
w szczególności naszemu gościowi
honorowemu, Panu burmistrzowi. Dziękujemy przede wszystkim naszym Klientom z Powiatu
Trzebnickiego. To dzięki temu,
że jest Was tak wielu postanowiliśmy otworzyć kolejny oddział,

abyśmy mogli być dla Was jeszcze
bardziej dostępni. Zapraszamy od
poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 przy ul. Świętej
Jadwigi 8 w Trzebnicy, na rozmowę o ubezpieczeniach przy kawie
i łakociach. Liczymy z całym zespołem na to, że spełnimy Wasze
wszystkie oczekiwania – zakończyła.
[sh]
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Komorówko z kolejną inwestycją
Kolejna bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców sołectw Gminy Trzebnica. Tym razem, dzięki podpisanej przez burmistrza Marka Długozimę umowie, wyremontowany zostanie blisko
półkilometrowy odcinek drogi w Komorówku.
Prace, których koszt wyniesie 78 124,68 zł, wykona firma Anny Chleboś z Granowiec.
W skład prac wchodzić będzie
m.in. mechaniczne czyszczenie
nawierzchni wraz ze ścinaniem
poboczy, wykonanie nawierzchni
asfaltowej czy tymczasowej organizacji ruchu.
W podpisaniu umowy udział
wzięła również sołtys Lidia Warjan,
która w imieniu mieszkańców podziękowała za kolejną inwestycję
w sołectwo: – To dla nas bardzo
dobry dzień, kolejny na przestrzeni ostatnich lat. Dzięki inicjatywie
Pana burmistrza zyskaliśmy przecież, otwarte w ubiegłym roku,
nowe połączenie drogowe z Brzykowem i Domanowicami. Z nowej
drogi już licznie korzystają okoliczni mieszkańcy oraz rowerzyści,
rolnicy mają ułatwiony dojazd do
pól. Zyskały także dzieci, które mają lepszy komfort dowozu
do szkół. Dzięki tej drodze nasze
sołectwo ożyło, a teraz naprawie
poddana zostanie droga, która
wymaga pilnego remontu, za co
bardzo dziękujemy – powiedziała
sołtys i dodała: – Podobnie zresztą
jak za nowe oświetlenie, wyremontowaną świetlicę, plac zabaw, poszerzoną ulicę, utwardzone drogi
gruntowe. Burmistrz jak dobry gospodarz dostrzega nasze potrzeby
i realizuje je – zakończyła.
– Ten remont, to kolejny element zrównoważonego rozwoju,
jaki realizuję w Gminie Trzebnica. Staram się dostrzegać potrzeby
mieszkańców i odpowiadać na nie.
Tak realizowane są zadania inwestycyjne takie jak budowa nowych
dróg, chodników, świetlic, placów
zabaw, boisk oraz oświetlenia.
Duża również jest rola sołtysów,

którzy często zwracają moją uwagę
na najpilniejsze potrzeby mieszkańców swoich sołectw, dlatego
w tym miejscu chciałbym podziękować Pani Lidii Warjan za pełne zaangażowanie w sprawy Komorówki – powiedział burmistrz
i dodał: – Rok temu otwieraliśmy
drogę łączącą Komorówkę z Brzykowem i Domanowicami, co było
spełnieniem mojej obietnicy wyborczej. Teraz uzupełniamy tamtą
inwestycję, zapewniając mieszkańcom bezpieczeństwo na odcinku
drogi, która wymagała pilnej naprawy – zakończył burmistrz.
Przypomnijmy, że w ostatnim
czasie oprócz wspomnianego połączenia Komorówki z Domanowicami i Brzykowem, powstało
także połączenie drogowe Jaźwin
i Koczurek, Brzykowa oraz Szczytkowic, wybudowano ul. Łabędzią w Księginicach, nową drogę
w Głuchowie Górnym, a także wyremontowane zostały drogi prowadzące do Węgrzynowa, Malczowa
oraz pomiędzy Taczowem Wielkim i Brochocinem. Obecnie trwa
budowa drogi łączącej Cerekwicę
z Masłowem oraz ogłoszono przetarg na budowę drogi w Taczowie
Małym. W najbliższym czasie rozpoczną się prace projektowe związane z budową sieci dróg w Księginicach, a także dróg łączących
Przyborów z Koniowem, Koniowo
z Ujeźdźcem Małym oraz Głuchów Górny z Boleścinem.
Prace związane z remontem
mają zakończyć się do końca sierpnia bieżącego roku.
[sh]

▶ N owa ś wie t lic a w Kom or ówku ot war t a z ost a ł a w 2014 r o k u .

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p o d p is a ł u m owę na re m ont d r o g i z Anną Chl e b oś , k tór ej f irm a

w y kona inwe st ycj ę. W p o d p is aniu u m ow y u d z ia ł w z ię ł a so ł t ys Kom or ówk a Lid ia Warjan
oraz p racow nik W yd z ia ł u TI Anna Piase c k a .

▶ Po do b nie j ak now y p l ac z abaw.

Uroczyste otwarcie
W piątek 10 lipca odbyło się uroczyste
otwarcie nowego oddziału Multiagencji
CONDITOR w Trzebnicy. Gościem honorowym, na zaproszenie właścicieli placówki,
był burmistrz Marek Długozima.
Biuro znajduje się obok Szkoły
Podstawowej nr 1, przy ulicy Świętej Jadwigi 8. Burmistrz na ręce

prezesa Ilony Cybulskiej-Miszczuk
i prokurenta Mateusza Boguckiego
przekazał list gratulacyjny: – Cie-

szę się, że wybrali Państwo właśnie
Trzebnicę na swoją nową lokalizację i wierzę, że to nowo otwarte
miejsce stanie się szybko uznanym
i rozpoznawalnym punktem dla
klientów – mieszkańców Gminy
Trzebnica. Życzę aktywnej działalności i dobrego rozwoju tego
przedsięwzięcia, uznania klientów oraz własnej satysfakcji i nade
wszystko dobrego zdrowia – po-

▶ Re m o ntowany o d c ine k d ro g i.

▶ 10 lip c a ot war t y zost a ł now y o d d z ia ł M u l t iage ncj i CO N D ITO R w Tr ze b nic y.

R

▶ Wc ze śniej w y b u dowana z ost a ł a d r o g a ł ąc z ąc a Ko m o rówko z B r z y kowe m
i D om anowic am i.

▶ 16 lip c a 2019 r o ku b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a wsp ó lnie z so ł t ys Kom or ówk a

Lid i ą Warj an , rad ny m R ad y M iej s k iej i so ł t yse m D om anowic Ze nob iu s ze m
M o d lib o r s k im , rad ny m R ad y Powiat u M ariu s ze m Sz k arad z ińs k im
i p r ze d st awic ie l e m w y konawc y K ar o l e m Chl e b os ie m , p r ze c ią ł wstę gę,
a mie s z k ańc y Ko m or ówk a , Br z y kowa i D om anowic z ys k ali b e z p oś r e d nie
p o ł ąc ze nie.
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▶ G oś c ie m ho no row y m ot warc ia by ł b u rm ist r z M are k D ł u goz im a , k tó r y
p o g rat u l owa ł w ł aśc ic ie l om .
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Trwa drugi etap termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim. Został on podzielony na dwa zadania, w ramach których
ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, stropy
i dach nad pomieszczeniami ogrzewanymi,
a także zmodernizowane zostanie źródło ciepła
i wymienione źródło oświetlenia. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wykonana została wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, a łączny
koszt wszystkich prac, to ponad 3,5 mln. zł.
w 2018 roku otworzyliśmy obiekt
na miarę XXI wieku. Wspólnie
z dyrektorem Mariuszem Szkaradzińskim udało nam się tym rozpoczętym remontem spełnić nasze
plany dotyczące renowacji szkoły.
Jest on również finalnym podsumowaniem prac, które w ciągu
kilku ostatnich wakacji odbywały
się na terenie obiektu – powiedział
burmistrz i dodała: – Pomimo
pandemii, opozycji podkopującej
moje działania, rzekomego zadłużenia, którym wciąż są straszeni
mieszkańcy, kontynuuję zrównoważony rozwój Gminy Trzebnica,
a trwające inwestycje są tego najlepszym dowodem. Nie wszystkie
gminy naszego powiatu radzą sobie tak dobrze z obecną sytuacją,
a w niektórych inwestycje własne
prawie zupełnie wyhamowały. Takim przykładem w mojej opinii
jest m.in. Gmina Prusice. Cieszę
się również, że w remont zaanga-

15

Nowa świetlica rośnie

Remont szkoły w Ujeźdźcu trwa

Pierwsze zadanie wykonuje firma Usługi Budowlane Paweł Hawryszko z Wąsosza, a zakres prac
obejmie m.in. roboty demontażowe, montaż izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie ścian, wykonanie nowego pokrycia dachowego,
wykonanie tynków czy zabezpieczenie elewacji. Drugie zadanie wykonuje lokalna firma „System Plus”
Mirosława Gajdy, a wśród planowanych robót znalazły się m.in.
dostawa i montaż kotła olejowego,
dostawa i montaż pomp ciepła, wykonanie wentylacji, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania czy
wymiana istniejącego oświetlenia
na oświetlenie LED.
Inwestycje wizytował burmistrz
Marek Długozima: – Ten remont,
to kolejna wielomilionowa inwestycja w infrastrukturę edukacyjną w naszej gminie. Następna
kompleksowa inwestycja w szkołę wiejską po Kuźniczysku, gdzie

31.07.2020

Świetlica w Skarszynie zyskała pokrycie dachowe, a także została otynkowana. Trwają prace
wykończeniowe wewnątrz oraz na zewnątrz
budynku. Niebawem rozpoczną się roboty związane z budową parkingów. Obiekt, który będzie
miał ponad 200 m² powierzchni wykonywany
jest przez Zakład Ogólnobudowlany Henryka
Grabowskiego z Bierutowa. Całkowity koszt to
ponad milion złotych.

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a wi z y towa ł te r e n p r ze b u dow y Sz ko ł y Po d st awowej w Uje ź d źcu
Wie lk im . N a z dj . z d y re k to re m M ariu s ze m Sz k arad z ińs k im .

żowana jest lokalna firma „System
Plus” Mirosława Gajdy. To zawsze
budujące, gdy przy jednej z gminnych inwestycji pracują lokalni
przedsiębiorcy – w ten sposób,
w tym trudnym okresie, możemy
wspierać się wzajemnie – zakończył burmistrz.
Na stronie szkoły znaleźć możemy również podziękowanie za
rozpoczęty remont: – Panie Burmistrzu, dziękujemy serdecznie
za pomysł i zaangażowanie w re-

alizację termomodernizacji naszej
szkoły. Jesteśmy bardzo wdzięczni
i nie możemy się doczekać efektów
tego przedsięwzięcia. Dziękujemy
za Pana wkład i wysiłek w podniesienie komfortu pracy i nauki
– podpisane przez Dyrekcję, Radę
Pedagogiczną w imieniu całej społeczności uczniowskiej.
W ostatnim czasie rozbudowane oraz zmodernizowane zostały
Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2, nr
3 oraz Szkoła Podstawowa im. św.

Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku,
gdzie oprócz remontu powstało
nowe skrzydło budynku. Powstał
także nowy gminny żłobek wraz
z przedszkolem. W najbliższym
czasie ma również być przeprowadzona rozbudowa Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2. Remont Szkoły
Podstawowej w Ujeźdźcu ma zostać sfinalizowany do końca sierpnia bieżącego roku.
[sh]

Świetlica zlokalizowana została
w sąsiedztwie boiska oraz istniejącego już placu zabaw, uzupełniając
tym samym strefę relaksu i rekreacji. – To bardzo sprawnie realizowany obiekt, który po swoim
otwarciu będzie służył wszystkim
mieszkańcom drugiej co do wielkości wioski w Gminie Trzebnica.
Jesteśmy wdzięczni, że burmistrz
dostrzegł nasze potrzeby i spełnił
daną nam obietnicę – powiedział
radny Rady Miejskiej Kamil Ankier i dodał: – Dzięki tej świetli-

cy zyskamy brakującą przestrzeń
rekreacji i rozrywki, uzupełnioną
o istniejące już boisko, które jest
jednym z najpiękniej położonych
obiektów w regionie – zakończył.
– Skarszyn aktywnie uczestniczy w życiu Gminy Trzebnica
i wierzę, że dzięki tej świetlicy
mieszkańcy zyskają miejsce, które wykorzystają dla jeszcze lepszej
integracji całego sołectwa – powiedział burmistrz, który wizytował
inwestycję i dodał: – To kolejna
duża inwestycja w sołectwach

▶ N owa ś w ie t lic a z ys k a ł a d ac h oraz e l ewacj ę. N a z dj . b u rmist r z M are k D ł u goz im a i rad ny
R ad y M iej s k iej Kamil Ank ie r.

Gminy Trzebnica, w których staram się prowadzić zrównoważony
rozwój na różnych płaszczyznach.
Tak powstają nowe drogi, takie
jak: budowane połączenie pomiędzy Cerekwicą i Masłowem, nowe
chodniki, place zabaw, czy właśnie

▶ Wew nąt r z w y konano ju ż m al owanie śc ian . Tr waj ą p race w y ko ń c ze niowe.

R

▶ N owa e l ewacj a p oj awi ł a się ju ż na hali sp or towej .

▶ Tr waj ą p race z wi ąz ane z do c ie p l e nie m ś c ian i m al owanie m .

▶ W kot ł ow ni p oj aw i s i ę now y os p r z ę t .

▶ Wew nąt r z m ontowana j e st nowa inst al acj a w raz z k al or y fe rami.
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świetlice. Dodatkowo prowadzone są remonty szkół, m.in. warta
ponad 3 miliony zł termomodernizacja w Ujeźdźcu Wielkim
– podsumował burmistrz, który
jednocześnie zapewnił, że kolejne świetlice powstaną w Nowym

Dworze, Świątnikach, Sulisławicach, Koczurkach, Brzeziu, Masłowcu, Będkowie, Ujeźdźcu Wielkim oraz w Droszowie.
[sh]

▶ O p r ó c z b u dow y ś w ie t lic y w Sk ar s z y nie , w so ł e c t wac h t r wa r ów nie ż b u dowa
d r o g i ł ąc z ącej Ce re k w icę z M as ł owe m .
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o komunik acji w Trzebnicy
Szanowni Państwo,

Innowacyjne i bezpieczne rozwiązanie Bricomarché
W związku z zaistniałą sytuacją
sieć marketów: „Dom i Ogród” Bricomarché wprowadziła innowacyjne Bricomaty. Rozwiązanie to
pozwala na zamawianie produktów przez Internet i odebranie ich
w specjalnie wyznaczonych do
tego boksach.
Bricomaty to boksy zlokalizowane przed sklepami Bricomarché

w specjalnie oznaczonych strefach,
które umożliwiają elastyczny czas
odbioru produktów zakupionych
w sklepie internetowym. Można w nich odebrać także towary
o dużych gabarytach, takie jak: płyty
OSB czy drzwi, co jest całkowicie unikatowe w tego typu rozwiązaniach.
Jesteśmy dumni, że jako jedyna sieć
supermarketów z branży: „Dom
i Ogród” wprowadziliśmy tę nowa-

torską formę odbioru towarów w Bricomarché w Trzebnicy, która pozwala nam jeszcze lepiej odpowiadać na
potrzeby naszego Klienta w obecnych czasach. Bricomaty umożliwiają odbiór zamówień w dogodnym
dla Klienta dniu i godzinie, również
w niedziele wolne od handlu, czy
poza godzinami otwarcia sklepu
w systemie 24/7. W obecnej sytuacji
pandemii COVID-19 rozwiązanie to

powoduje, że Klient nie musi wchodzić do sklepu, tylko odbiera towar
w Bricomacie, przez co eliminujemy
kontakty – mówi Tomasz Stangenberg, Prezes Zarządu Bricomarché
Trzebnica.
Cały proces odbioru zamówienia jest niezwykle prosty. Klient jedynie wprowadza na ekranie swój
numer telefonu, podany podczas

bricoMat
Trzebnica
ul. Wrocławska 10E

zakupów, oraz kod dostępu, który
otrzymał w formie SMS-u.
Bricomarché oferuje swoim
Klientom usługę bezpośredniego
dowozu towaru oraz zakupy przez
telefon dla fachowców i seniorów.
Chcesz zrobić zakupy online w Bricomarché w Trzebnicy? Odwiedź
naszą stronę internetową.
Zapraszamy

Przyglądając się działaniom radnych opozycyjnych i ich aktywności w mediach związanej z budową nowego przystanku i centrum
przesiadkowego przy dworcu
PKP w Trzebnicy, tym razem postanowiłem zwrócić się przede
wszystkim do Was – mieszkańców
Gminy Trzebnica. Bowiem informacje, które odnajdą Państwo na
profilach społecznościowych wielu
radnych m.in. Krzysztofa Śmiertki, Mirosława Marca i Renaty Bujak-Ziółkowskiej, opatrzone sformułowaniami: „prawdopodobnie”,
„istnieje również teza”, „niektórzy
twierdzą”, „jeszcze inni dodają”,
dalekie są od opisu rzeczywistej
sytuacji w Gminie Trzebnica, a ich
ewidentnym celem jest budowanie
atmosfery sensacyjności i niedomówień. Podobne intencje odczytuję w zachowaniu radnego Janusza
Szydłowskiego, który w minionych
latach praktycznie na każdej sesji
ze zniecierpliwieniem pytał o nowy
dworzec, a teraz neguje wszelkie
działania.
Jeszcze raz pragnę podkreślić, że
przeniesieniu ruchu autobusowego
i pasażerskiego na nowy dworzec
przesiadkowy mieszczący się przy
ul. Kolejowej 1 jest projektem długofalowym, zapowiadanym przeze
mnie i radnych jeszcze w poprzedniej kadencji i podyktowanym troską o mieszkańców i dalszy rozwój Gminy Trzebnica. Projektem,
o który przez lata zabiegali sami
mieszkańcy.
Dziś, patrząc na te wcześniej
przy toczone
sformułowania
„prawdopodobnie”, „niektórzy
twierdzą” itp. widzę, jak opozycyjni radni mają problem, by zrozumieć, że rozwój Gminy Trzebnica
nie jest sumą przypadkowych działań, ale strategią, która wymaga
czasem podjęcia decyzji trudnych,
na pierwszy rzut oka może nawet
kontrowersyjnych, jednak – i obrazują to liczne inwestycje w Gminie Trzebnica – zrealizowanych
z powodzeniem i zawsze służącym
mieszkańcom.
Nowy dworzec autobusowy
mieszczący się na obrzeżach miasta, ale również parking typu park
and ride są rozwiązaniami, które
w tej chwili wprowadzają wszystkie
mniejsze i większe aglomeracje na
całym świecie. Podyktowane jest to
przede wszystkim troską o nasze
zdrowie i środowisko. Wyprowadzając ruch z miasta zmniejszamy
zanieczyszczenia związane ze smogiem, ale sprawa dotyczy również
hałasu, o którym mówi się coraz
częściej w kategorii bezpiecznego i spokojnego miejsca do życia.
Warto zauważyć, że w większości
miast dworce znajdują się poza
centrum, a coraz więcej ośrodków
miejskich buduje właśnie centra
przesiadkowe. Dzięki temu, w jednym miejscu, pozostawiając swój
samochód, bądź rower na parkingu, można skorzystać z różnych
środków komunikacji.
Centrum miasta, w którym
do tej pory znajdowały się wiaty
przystankowe, samo w sobie jest

miejscem, gdzie kumuluje się ruch
uliczny, a dodatkowe obciążenie ze
strony parkujących tam i zatrzymujących się autobusów było przez
wiele lat uciążliwe dla mieszkańców
pobliskich bloków, którzy zwracali się do mnie z prośbą o pomoc
w rozwiązaniu tej kwestii. Pamiętajmy, że również turyści odwiedzający Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śl. doświadczali
tłoku, hałasu, smogu powodowanego dużym natężeniem ruchu
ulicznego. Z tym wspomnieniem
również opuszczali Trzebnicę.
By nasze miasto było miejscem
atrakcyjnym dla kolejnych, potencjalnych mieszkańców, ale i turystów, by było nadal kojarzone jako
bezpieczne, zielone, pełne parków,
gdzie hasło „odpocznij od zgiełku”
nabiera prawdziwego znaczenia,
musimy podejmować decyzje, które będą służyły tym rozwiązaniom.
Wierzę, że na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie przekonałem
Państwa, że realizowane przez
mnie inwestycje są podyktowane troską o mieszkańców. Zawsze
również podejmuję wszelkie możliwe działania, by wprowadzone
rozwiązania służyły tym grupom
społecznym, o których myślimy
ze szczególną wrażliwością – seniorom, osobom schorowanym,
niepełnosprawnym, a także rodzicom z małymi dziećmi. W związku z przeniesieniem dworca na ul.
Kolejową zadecydowałem, że uruchomiona zostanie kolejna linia
miejskiej komunikacji – linia C, dedykowana pasażerom, którzy chcą
dotrzeć na dworzec. Już wkrótce
bus z linii C będzie zabierał pasażerów z przystanku w Rynku, spod
Urzędu Miejskiego (w pobliżu postoju taksówek), przy ul. Obrońców
Pokoju (Dino) i dowoził do Dworca
Autobusowego. Jesienią autobus
linii C będzie jeździł co 20 minut
zabierając dodatkowo pasażerów
z miejsca dawnego przystanku autobusowego (w pobliżu banku).
Wszystkie te działania mają na celu
maksymalnie skrócić czas oczekiwania, a także czas przejazdu
między poszczególnymi punktami.
Seniorzy, osoby niepełnosprawne,
a także rodzice z dziećmi mają zagwarantowany darmowy przejazd
komunikacją, a bardzo atrakcyjna
cena biletu – w postaci symbolicznej złotówki umożliwia przejazd
wszystkim chętnym.
Nasza miejska komunikacja to
przede wszystkim swoboda poruszania się po mieście, dostępność
i szybkość. W tej chwili właściwie
z dowolnego miejsca w Trzebnicy
możemy bez problemu podjechać
w kierunku nowego dworca autobusowego.
Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do przetestowania nowych
rozwiązań. Jestem przekonany, że
tak, jak z wieloma sytuacjami, kiedy coś jest dla nas nowe, nieznane
i budzi czasem naszą nieufność
i niechęć, ale kiedy zapoznamy się
z nowymi rozwiązaniami, chcemy
z nich korzystać. W przypadku
nowej lokalizacji dworca dostępna

będzie ciepła poczekalnia i toalety na dworcu kolejowym. Ponadto
przy dworcu zamontowane będą
wiaty rowerowe. Umożliwią dotarcie na dworzec rowerem, który będzie można zapiąć i schować przed
deszczem, a następnie przesiąść się
do autobusu czy do wspomnianego
już szynobusu. To też przy okazji
zachęta i mobilizacja na przesiadanie się z aut na zdrowsze i bardziej
ekologiczne środki lokomocji.
Dworzec będzie działał zgodnie
z pierwotnym planem i zgodnie
z obietnicą, którą złożyłem podczas wyborów i którą to obietnicę
mieszkańcy poparli wybierając
mnie na burmistrza. Pozostanie
nam jedynie kwestia zmiany pewnych przyzwyczajeń, co już kilka
razy z powodzeniem nam – mieszkańcom się udało – przypomnę
chociażby zmianę lokalizacji targowiska miejskiego czy utworzenia
deptaka na ul. Daszyńskiego w celu
wyprowadzenia ruchu samochodowego z tego obszaru.
Chcę również zapewnić Państwa, że nowy dworzec autobusowy
jest miejscem bezpiecznym i wygodnym. Jego powstanie to również
nasza wspólna – w poczuciu lokalnej solidarności – troska o dobrą jakość życia i nasze zdrowie. Z całego
serca zachęcam Państwa do przetestowania nowych rozwiązań.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ D wor ze c au tob u sow y w raz z dwo rce m ko l ej ow y m o ra z
park ing am i
Tr ze b nic y.

t wo r z y

ce nt ralny

p u nk t

ko mu nik ac yj ny
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Jak podkreślają organizatorzy
rankingu, typowanie najlepszych
gmin 30-lecia na Dolnym Śląsku
opierało się na analizie twardych
danych ekonomicznych i metodologii przygotowanej przez prof.
Stanisława Korenika oraz dr Małgorzatę Rogowską z Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.
Poza tym, członkowie kapituły
wskazali po 30 gmin, które – ich
zdaniem – najlepiej rozwinęły się
przez ostatnie 30 lat. W kapitule
zasiadali m.in. Bohdan Stawiski –
dyrektor Wydziału Komunikacji
i Dialogu Społecznego w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim,

Sławomir Najnigier – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji
Dolnego Śląska i Bogdan Cybulski
z wspomnianego stowarzyszenia,
a wcześniej wieloletni prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu. „Ogrom wykonanej pracy w Gminie Trzebnica na
przestrzeni wielu lat potwierdzony
metodologią opartą na twardych
danych ekonomicznych, opracowaną przez prof. Korenika i dr
Rogowską” – to chyba najtrafniejsze podsumowanie ze strony organizatorów wysokiej lokaty naszej
gminy w rankingu.
– Znalezienie się w tak za-

szczytnym gronie dużych ośrodków miejskich, jak Wrocław,
Wałbrzych, Polkowice, Karpacz,
Legnica czy Bolesławiec jest dla
mnie powodem do dumy i ogromnej satysfakcji – komentuje wyniki
rankingu burmistrz Marek Długozima i dodał: - Rzetelnie przeprowadzone analizy ekonomiczne
i opracowana metodologia w wykonaniu prof. Korenika oraz dr
Rogowskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego poparte głosami kapituły ekspertów nie pozostawiają złudzeń – jesteśmy silnym i jednym
z 30 najważniejszych ośrodków
samorządowych. Jesteśmy symbolem skuteczności oraz dynamicznego i zrównoważonego rozwoju
Dolnego Śląska. Gratuluję również
moim kolegom – wójtom i burmistrzom z innych miast i gmin, które znalazły się w rankingu – m.in.
Siechnice, Kobierzyce, Jawor czy
Długołęka. Po raz kolejny podkreślę – przez 14 lat pełnienia przeze
mnie funkcji burmistrza, udało mi

się wykonać dla naszej gminy ponad 800 inwestycji. Wynik mówi
sam za siebie – na ponad 170 jednostek samorządowych Dolnego
Śląska – jesteśmy w najlepszej 30,
podczas, gdy żadna z pozostałych
gmin powiatu trzebnickiego nawet
nie znalazła się w pierwszej setce
tego rankingu. Jesteśmy wyróżniającą się gminą, która wytacza nowe
kierunki rozwoju i nadaje tempo rozwojowi lokalnemu. Ciągle
uciekamy do przodu, a pozostali
nas gonią. Wyprzedzając pytania
lokalnego redaktora Długosza od
razu informuję, że przeprowadzony ranking był bezpłatny, więc
jeżeli chce szukać w tym zakresie
sensacji, to proponuję żeby zainteresował się poczynaniami innych
gmin powiatu. Jeszcze raz podkreślę – konsekwentnie działam
w myśl dewizy, że liczą się czyny,
a nie słowa i to dzisiaj z korzyścią
dla wszystkich mieszkańców procentuje - zakończył burmistrz.
Symbolem rozwoju Gminy

Trzebnica są przede wszystkim
ważne dla mieszkańców, spektakularne inwestycje, które powstały na przestrzeni ostatnich 14 lat.
Zaliczamy do nich m.in. Gminny
Park Wodny Trzebnica-ZDRÓJ,
trzebnicki rynek, deptak, ul. Leśną
i Korczaka, Gminne Centrum Medyczne, Gminne Centrum Kultury
i Sportu, Szkołę Podstawową nr 2
oraz Gminną Szkołę Muzyczną,
Szkołę Podstawową w Kuźniczysku, Gminny Żłobek i Przedszkole
nr 1 czy wszystkie inwestycje w sołectwach na czele ze świetlicami,
placami zabaw i nowoczesnymi
boiskami. Na okoliczność rankingu, na łamach Gazety Wyborczej,
zaprezentowaliśmy mieszkańcom
Dolnego Śląska wszystkie te inwestycje, bo patrząc z perspektywy
czasu oraz w zestawieniu z niektórymi innymi gminami, naprawdę
mamy czym się pochwalić i jako
mieszkańcy Trzebnicy – mamy
z czego być dumni.
[jus]

30 lat minęło jak...

Bez samorządów nie
byłoby silnej i demokratycznej Polski.
30 lat temu zaczęła
się ich historia.
Jacek Kulesza

W

maju 1990 r. odbyły się pierwsze
w III RP w pełni
demok rat yczne
wybory. I nie były
to wybory parlamentarne czy prezydenckie, lecz samorządowe.
Polacy wybierali radnych miast
i gmin, a ci później prezydentów,
burmistrzów i wójtów. Oni zaczęli
tworzyć nowe lokalne władze.
Polska przechodziła wtedy
w gospodarce kurację wstrząsową,
a miasta i gminy po okresie PRL
były totalnie zaniedbane.
– Te wybory były jednym z najważniejszych osiągnięć przemian
ustrojowych naszego kraju po roku
1989 – podkreśla Cezary Przybylski, marszałek dolnośląski. – Rola
i pozycja samorządu w procesie zarządzania krajem jest bowiem jednym z fundamentalnych obszarów
pokazujących siłę państwa.
Zaznacza: – Nie ma bowiem silnej Polski bez silnych samorządów.
Przybylski w samorządach
działa od początku lat 90. Zaczynał jako radny w Warcie Boleslawieckiej, później m.in. przez wiele
lat był starostą bolesławieckim,
a od sześciu lat jest marszałkiem.

TRUDNE DOBREGO
POCZĄTKI
▶ G minny Park Wo d ny Tr ze b nic a -Z D RÓJ to j e de n z s y m b o li d y namic z nie
roz w ij aj ącej si ę g m iny. N owo c z e s ny, p i ę k nie p o ł ożo ny o b ie k t c ie s z y się
w ie lk ą p o p u l arnoś c i ą wś r ó d mie s z k ań ców D o lne g o Śl ąs k a .

▶ G minne

Ce nt ru m M e d yc z ne Tr z e b nic a -Z D RÓJ je st w y raze m t ros k i
g miny o dostę p d l a mie s z k ań ców do w yso k iej j akośc i u s ł u g m e d yc z nyc h
ś wiadc zo nyc h w kom f or tow yc h waru nk ac h .

Tygodnik Wrocław

Gazeta Wyborcza
Piątek, 26 czerwca 2020
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Dolnośląskie samorządy

Gmina Trzebnica liderem rozwoju Dolnego Śląska
Gmina Trzebnica – jako jedyna gmina z Powiatu
Trzebnickiego – znalazła się w zaszczytnym gronie 30 gmin, które wywarły największy wpływ
na rozwój Dolnego Śląska. Ranking „Super Gminy” zorganizowała Gazeta Wyborcza z okazji 30.
rocznicy samorządu terytorialnego w Polsce.
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▶ Gminna Szko ła Muz yc zna I st . im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnic y jest
jedyną szko łą muz yc zną w powiecie. Placówka jest dowodem w ysok iej jakości
us ług edukac yjnych świadc zonych w Gminie Trzebnica zgodnie z mak symą –
„Inwestując w edukację, inwestujemy w roz wój nasz ych dzieci ”.

▶ Tr ze b nic a by ł a wsp ó ł or g ani z ator e m najwię k s ze go w yd ar ze nia s p or towe go
ost at nic h l at w Po lsce – The Worl d G am e s Wr o c ł aw 2017. 8 0 z awo d ników z 26
k rajów ś wiat a r y wali zowa ł o w konku r e ncji b ie gów na orie nt acj ę w p ię k nej
sce ne rii t r ze b nic k ie go L asu Bu kowe go. M iej sce m ce nt ralny m w yd ar ze nia
by ł G minny Park Wo d ny Tr ze b nic a -Z D RÓJ.

– Najgorszy był początek lat 90.
– wspomina Sławomir Najnigier,
prezes Stowarzyszenia na rzecz
Promocji Dolnego Śląska. – Startowaliśmy od dochodów 20 dolarów amerykańskich miesięcznie na
głowę. Transformacja gospodarcza
była bolesna. Rozpadał się ład gospodarczy oparty na państwowych
przedsiębiorstwach i wybuchło
bezrobocie, które w niektórych rejonach było plagą społeczną przez
kolejne 15 lat.
Na początku lat 90. Najnigier był
radnym i członkiem Zarządu Miasta Wrocławia, a później przez kilka
lat wiceprezydentem.
Opowiada, że bankructwo socjalizmu było dosłowne: – Na wsiach
rozpadały się Państwowe Gospodarstwa Rolne, jeden z głównych
pracodawców. W Kudowie-Zdroju
wystarczył upadek jednego zakładu, który zatrudniał ok. 2 tys. osób,
aby w całym regionie bezrobocie
skoczyło do 40 proc.
Podobnie było w wielu innych
miejscowościach, np. w Walimiu.
Za to miasta górnicze – Wałbrzych
i Nowa Ruda – trzymały się jeszcze
dobrze. Dopiero później, po likwidacji wszystkich czterech dolnośląskich kopalń węgla kamiennego,

i tam nastąpiła zapaść.
Najnigier: – Górnictwo umierało latami, bo otrzymało olbrzymie dotacje. Jednak większość
firm upadała bez żadnej poduszki.
Przemysł włókienniczy, silny na
Dolnym Śląsku, został zmieciony
w ciągu zaledwie trzech lat.
Wtedy Dolny Śląsk był jeszcze
podzielony na cztery województwa, nie istniały powiaty. Ale działały sejmiki wojewódzkie, choć nie
miały wielkiej władzy.
Przewodniczącym
wrocławskiego sejmiku był wtedy prof.
Leon Kieres, wówczas radny Wrocławia, a później m.in. senator,
pierwszy prezes Instytutu Pamięci
Narodowej i – do dzisiaj – sędzia
Trybunału Konstytucyjnego.
Wspominał, że w 1990 r. nowi
radni nie przerazili się ani pustką
w skarbcu, ani deficytem w wysokości 90 mld starych złotych, ani
brakiem perspektyw na zdobycie funduszy – jedynym źródłem
dochodów były bowiem opłaty
czynszowe i podatek od psów.
Tymczasem w miastach i gminach potrzeba było niemal wszystkiego. Należało remontować drogi,
torowiska i mieszkania komunalne,
zaniedbane były sieci wodociągowe
i kanalizacja. Pieniądze były potrzebne na komunikację miejską.

PIERWSZE SUKCESY

Przybylski: – Pierwsze kadencje odrodzonego samorządu były
okazją do pojawienia się wielu
inicjatyw społecznych, idei obywatelskich, a równocześnie ciężkiej pozytywistycznej pracy. Efekt
był wart wszelkich poświęceń.
A mieszkańcy regionu zaczęli mieć
realny wpływ na budowanie swoich małych ojczyzn.
Słynny wrocławski Rynek zaczął być remontowany dopiero
w 1996 r., a prace i tak podzielono
na etapy. Ale już wcześniej – dzięki
zamianie handlu na gastronomię
– zaczął przyciągać tłumy mieszkańców i turystów. Takie decyzje
przynosiły sukces i pozwalały zyskać rozgłos.
Rolnicze Kobierzyce z kolei nastawiły się na handel – w Bielanach
Wrocławskich, niewielkiej wsi położonej tuż przy węźle autostradowym. Dziś jest tam wielka strefa
handlu zarówno detalicznego, jak
i hurtowego, fabryki, a także osiedla mieszkaniowe. A cała gmina
należy do najbogatszych w Polsce.
– 30 lat temu każdy wyjazd
na Zachód był wycieczką do innego, lepszego świata. Dziś jest
przyjemnie słuchać zazdrosnych
Francuzów, którzy głośno zastanawiają się, dlaczego u nich nie
ma takich Kobierzyc – opowiada Sławomir Najnigier. – Gminy
aglomeracji wrocławskiej przeszły
spektakularną transformację. Ale
można wskazać tysiące różnych
sukcesów samorządów z całego
Dolnego Śląska.

Zwycięzcy konkursu
na dolnośląskie
gminy 30-lecia
• Wałbrzych, • Wrocław,
• miasto Bolesławiec,
• Polkowice, • Szklarska Poręba,
• m. Lubin, • Polanica-Zdrój,
• Legnica, • Świeradów-Zdrój,
• Karpacz, • Nowogrodziec,
• m. Świdnica, • m. Głogów,
• Kobierzyce, • Krośnice,
• Gromadka, • Miękinia, • Kąty
Wrocławskie, • Długołęka,
• Jelenia Góra, • Wołów,
• Kudowa-Zdrój,
• m. Oleśnica, • Trzebnica,
• Domaniów, • Siechnice,
• Jawor, • Żukowice,
• m. Zgorzelec, • gmina wiejska
Oława, • Warta Bolesławiecka.

Jak wybieraliśmy
•

Typując najlepsze gminy
30-lecia, bazowaliśmy na twardych
danych ekonomicznych, które
przygotowali prof. Stanisław
Korenik i dr Małgorzata Rogowska
z Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu. Poza tym członkowie
naszej kapituły wskazali po 30
gmin, które – ich zdaniem –
najlepiej rozwinęły się przez
ostatnie 30 lat.
• Pozostali członkowie kapituły
(jeden głos miała nasza redakcja)
to: Bohdan Stawiski, dyrektor
Wydziału Komunikacji i Dialogu
Społecznego w Dolnośląskim
Urzędzie Marszałkowskim,
Sławomir Najnigier, prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Promocji
Dolnego Śląska i Bogdan Cybulski
ze Stowarzyszenia, a wcześniej
wieloletni prezes Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu.

W 1998 r. w 20-tysięcznych Polkowicach powstał pierwszy aquapark na Dolnym Śląsku i wówczas
największy w Polsce. To też był wielki sukces – w ciągu trzech pierwszych tygodni odwiedziło go 70 tys.
osób z całej Polski, prawie trzy razy
więcej niż mieszkańców. A przecież
dla wielu przyjezdnych po prostu zabrakło w środku miejsca.
W promocji pomogło na pewno
głośne otwarcie – burmistrz Polkowic Emilian Stańczyszyn zjechał
wtedy do wody zieloną rurą, ubrany
jak do pracy w urzędzie: w garnitur,
buty i kwiecisty krawat.

WIELKA ZMIANA
W końcu sukces samorządów został doceniony.
Najnigier: – Samorząd terytorialny był ustrojowym eksperymentem,
miał wielu przeciwników. Dopiero
premier Jerzy Buzek zdecydował się
na dalszy krok i zainicjował reformę
powiatową i samorządową.
Od 1 stycznia 1999 r. zaczął
w Polsce obowiązywać nowy po-

dział terytorialny. 49 dawnych
województw zastąpiło 16 nowych,
rządowo-samorządowych.
Powstało również 308 samorządowych powiatów.
Początkowo województw miało
być tylko 12 – wtedy częścią dolnośląskiego byłaby również Zielona Góra. Ostatecznie w skład
Dolnego Śląska weszły dawne
województwa: wrocławskie, wałbrzyskie, legnickie i jeleniogórskie
oraz siedem gmin z leszczyńskiego
i kaliskiego: Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz, Dziadowa Kłoda,
Międzybórz i Syców.
Najważniejszym efektem reformy było wzmocnienie samorządów, które otrzymały więcej władzy i pieniędzy. Wiele kompetencji
wojewodów przejęli marszałkowie
i starostowie. Ostatecznie samorządy dostały także udziały w podatkach (dochodowym i od osób
prawnych), dotacjach i subwencjach. A po wejściu Polski do Unii
Europejskiej decydowały również
o przeznaczeniu części z miliardów unijnych dotacji. To wszystko
bardzo przyspieszyło gminne, powiatowe i wojewódzkie inwestycje
w infrastrukturę.
Najnigier: – Po latach wiemy, że
pacjent przeżył operację i ma się
dobrze.

POWÓDŹ I INNE
PRZEKLEŃSTWA

Według niego największym grzechem wielu lokalnych samorządu
było unikanie decyzji i odkładanie
spraw na później: – W tych samych
warunkach jedna gmina rozwijała
się szybko, a druga, sąsiednia, stała w miejscu. Te kontrasty są coraz
większe.
Wrocław, Kłodzko, Polanicę-Zdrój i wiele innych gmin odmieniła też wielka powódź z 1997
r. i mniejsze późniejsze. Sprawne
samorządy i te nieszczęścia potrafiły przekuć w sukces – dzięki dotacjom na odbudowę w miastach
i wiejskich gminach pojawiła się
nowa infrastruktura, np. Polanica
zyskała piękny deptak.
Przybylski: – Najdzielniej z żywiołem walczyły lokalne społeczności, ludzie broniący swojego
dobytku i najbliższych. Właśnie
w takich momentach formowało
się społeczeństwo obywatelskie.
Niemały był w tym udział właśnie
samorządów. Ich zadaniem na
wszystkich szczeblach była współpraca wobec kryzysu, ale były
one też pierwszym kontaktem dla
mieszkańców.
– Zdaliśmy ten trudny egzamin
– podkreśla marszałek.

BLIŻEJ LUDZI

Mateusz Jellin, burmistrz Polanicy-Zdroju, opowiada, że rosnący
standard życia powoduje, że dzisiaj
ludzie wymagają od swoich włodarzy dużo więcej. Chodzi nie tylko
o zadania infrastrukturalne, takie

jak drogi i chodniki.
– Mieszkańcy chcą spokoju, bezpieczeństwa, poczucia, że ich głos
i ich problemy są dla burmistrza
ważne – tłumaczy. – Trzeba więc
być blisko mieszkańca i turysty, komunikować się z nimi na różnych
płaszczyznach. W dobie mediów
społecznościowych pozornie nie
jest to trudne, ale umiejętność posługiwania się różnymi formami
komunikacji wymaga także wiedzy,
doświadczenia i wyczucia.
Podkreśla, że trzeba być nieustannie konkurencyjnym, mierzyć
wysoko, wdrażać innowacje, iść
z duchem czasu: – Na przykład turyści chcą wypoczywać w miejscu
zadbanym, estetycznym, a także
atrakcyjnym pod różnymi względami. Dlatego tak ważne jest, aby
o te atrakcje i walory swojej miejscowości dbać, ciągle je udoskonalać oraz wprowadzać nowe.

PO CO NAM
SAMORZĄD

Marszałek Przybylski mówi, że
przekazywanie kompetencji do samorządów ma głęboki sens: – To
tutaj mamy bezpośredni kontakt
z mieszkańcami, wiemy, jakie są
ich oczekiwania, i potrafimy je zrealizować.
Oczywiście za nowymi obowiązkami powinny iść też pieniądze: – Jeśli mamy zapewnić mieszkańcom usługę na odpowiednim
poziomie, musimy mieć na to
środki. Nie może się to odbywać
kosztem cięć w innych obszarach.
Niestety, w ostatnich latach obserwujemy tendencję do centralizacji
i odbierania kompetencji samorządom. To niebezpieczna ścieżka.
Marek Długozima, burmistrz
Trzebnicy, mówi, że siła samorządów polega na tym, że tworzą je
lokalne społeczności, a nie partyjne ideologie: – Rozwiązuje się
konkretne lokalne problemy i proponuje konkretne oraz namacalne
kierunki rozwoju.
Podkreśla też, że to mieszkańcy
za pomocą bezpośrednich wyborów powierzają burmistrzowi zadania do wykonania: – Wybierają
też radę, która ma go wspierać, a na
koniec kadencji weryfikują jakość
wywiązania się z obietnic poprzez
wystawienie oceny w następnych
wyborach. To uczciwy, sprawny
i bardzo demokratyczny system.
Długozima dodaje, że ważna
jest również możliwość szybkiej
reakcji przy pojawiających się problemach czy wyzwaniach: – Sprawność w rozwiązywaniu codziennych problemów mieszkańców jest
dla mnie miarą skuteczności.
Najnigier: – Obywatele zaakceptowali samorząd i wierzą, że
w sprawach lokalnych „z nami leci
pilot”.
Przybylski: – Przyszłość nowoczesnej Europy, której przecież
jesteśmy częścią, to właśnie silne
regiony i silne samorządy.
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Szanowni Państwo,
Gminne Centrum Medyczne Trzebnica-Zdrój

Sprawnie zarządzany samorząd to dla mnie synonim skuteczności i rozwoju. Te dwa czynniki są dla mnie kluczowe w pełnieniu funkcji burmistrza. Gmina Trzebnica jest doskonałym przykładem tego, jak skuteczny może być samorząd w realizacji
zadań, dla których został powołany. Przemiana, jaka zaszła w naszej gminie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, dla
mnie osobiście bardzo ważnych 13, podczas których pełnię funkcję burmistrza, została zauważona nie tylko lokalnie, ale
również w skali ogólnopolskiej. Jest to wynikiem bardzo wielu ambitnych zadań inwestycyjnych, a także wielu innowacyjnych wydarzeń, które udało nam się w gminie zrealizować. Obraz mówi więcej niż 1000 słów, dlatego zapraszam do
obejrzenia zestawu zdjęć, które ilustrują skalę dynamicznego i zrównoważonego rozwoju Gminy Trzebnica.

Nowa przychodnia zdrowia w Trzebnicy spełnia europejskie standardy placówek tego
typu. Szeroki wybór lekarzy specjalistów, nowe gabinety zabiegowe oraz specjalistyczny sprzęt sprawiają, że trzebniczanie mogą kompleksowo i komfortowo zadbać
o swoje zdrowie.

teraz...

dawniej...

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

Rewitalizacja terenów uzdrowiskowych przy
Stawach Trzebnickich
Trzebnicki Rynek

Rewitalizacja alejek wokół stawów w Trzebnicy przy Lesie Bukowym przywróciła do życia
przepiękną część naszego miasta, stanowiącą kiedyś o charakterze uzdrowiska i parku
zdrojowego. Dziś to miejsce spacerów i ciszy, jak również aktywnego spędzania wolnego
czasu. Latem odbywają się tu liczne imprezy sportowe i kulturalne. Od niedawna mieszkańcy mogą również korzystać z leczniczego działania nowo powstałych tężni solankowych. Gmina Trzebnica stara się o przywrócenie statusu uzdrowiska.

Rynek i zabytkowy Ratusz stanowią serce każdego miasta. Dlatego jedną z pierwszych
dużych inwestycji w Trzebnicy była renowacja tego miejsca. W
 Ratuszu swoją siedzibę
mają: Muzeum Regionalne oraz Miejska Biblioteka. Sam Rynek stał się areną licznych
wydarzeń kulturalnych i sportowych.

dawniej...

teraz...

Gminny Żłobek i Przedszkole

Gminny Park Wodny Trzebnica-Zdrój

teraz...

dawniej...

Największa inwestycja Gminy Trzebnica. Składa się na nią kompleks zewnętrznych
i wewnętrznych basenów sportowych oraz rekreacyjnych wraz ze zjeżdżalniami
i saunarium. Prężnie działającą pływalnię odwiedza miesięcznie średnio 16 tys.
osób. Odbywają się tu bezpłatne zajęcia nauki pływania dla dzieci z gminnych
szkół podstawowych. Przy basenie działa Strefa Aktywności Sportowej składająca
się z sali typu Cross Box oraz profesjonalnej siłowni. W obiekcie można również
zagrać w kręgle w nowej, 4-torowej kręgielni.

teraz...

dawniej...

Gminny Żłobek i Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały jest wyrazem troski o najmłodszych mieszkańców Gminy Trzebnica, a jednocześnie wyjściem naprzeciw
bieżącym potrzebom mieszkańców. Dynamiczny rozwój gminy i napływ nowych
mieszkańców wymusza również konieczność tworzenia kolejnych miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Nowy żłobek i przedszkole są przestrzenią, w której
dzieci w komfortowych warunkach mogą rozwijać swoje indywidualne i społeczne
umiejętności pod okiem profesjonalnej kadry pedagogicznej.

teraz...

dawniej...
Inwestycje w sołectwach

Szkoła Podstawowa nr 2
Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia
Zupełnie nowa i nowoczesna siedziba Szkoły Podstawowej nr 2 oraz pierwsza w powiecie Szkoła Muzyczna I stopnia (w planach otwarcie II stopnia) stanowią edukacyjny
kompleks Trzebnicy, który niedawno wzbogacony został o żłobek i przedszkole oraz
Halę Widowiskowo-Sportową, której otwarcie planowane jest jeszcze w tym roku.
Umiejscowienie szkół w
 bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Bukowego i trzebnickich stawów dodaje uroku i tworzy wyjątkową atmosferę do nauki.

Świetlice wiejskie, boiska sportowe, place zabaw sołectw Gminy Trzebnica są spełnieniem oczekiwań lokalnej społeczności. Miejsca te wpływają na rozwój integracji mieszkańców oraz są doskonałym miejscem spotkań i organizacji czasu dla dzieci i młodzieży
z okolicznych miejscowości. Konsekwentnie realizujemy budowę kolejnych inwestycji, by
jak najwięcej mieszkańców z terenu Gminy Trzebnica mogło z nich korzystać.

dawniej...

świetlice...

teraz...

boiska...

Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
Trzebnicki Deptak
Zatłoczony i głośny odcinek ulicy Daszyńskiego przeobraził się w estetyczną i spokojną przestrzeń. To coś więcej niż tylko deptak. To przestrzeń dla różnego rodzaju
wydarzeń. Odbył się tu m.in. kiermasz wielkanocny, koncert z okazji beatyfikacji
Jana Pawła II, czy Festyn Kultury Świata w ramach Światowych Dni Młodzieży.

dawniej...

Hala Widowiskowo-Sportowa

Gminne Centrum Kultury
i Sportu wraz z Kinem Polonia 3D
Prężnie działające Gminne Centrum Kultury i Sportu otrzymało odnowioną i rozbudowaną siedzibę, zachowując jednak jej historyczny wymiar i charakter. Nowoczesna
sala widowiskowo-kinowa stanowi doskonałe miejsce nie tylko do wyświetlania seansów filmowych, ale także do wystawiania sztuk teatralnych, kabaretów, koncertów
czy pokazów tanecznych. Ofertę uzupełniają sale zajęciowe, zupełnie nowa Sala Retro
oraz klimatyczna ArtKawiarnia.

teraz...

dawniej...

teraz...

Szkoła jest kolejnym miejscem na inwestycyjnej mapie Gminy Trzebnica, powstałym
w myśl realizowanego przez Gminę Trzebnica hasła: „Inwestując w edukację, inwestujemy w przyszłość naszych dzieci”. Szczególnym powodem do dumy jest fakt, że szkoła
w Kuźniczysku jest spełnieniem ważnej obietnicy, na którą mieszkańcy czekali ponad
50 lat. Nowoczesna przestrzeń w połączeniu z atmosferą i dobrym duchem szkoły,
które od zawsze towarzyszyły temu miejscu, sprawiają, że nauka w tej placówce jest
wielką i fascynującą przygodą, a dla całej kadry pedagogicznej inspiracją do dalszego
rozwoju.

dawniej...

trzebnica.pl facebook.com/trzebnica instagram/gminatrzebnica

teraz...

Najnowsza inwestycja Gminy Trzebnica i zarówno jedna z największych – Gminna Hala
Sportowo-Widowiskowa to przestrzeń sportowa o powierzchni ponad 3,5 tys. m2. W godzinach lekcyjnych służyć będzie jako zaplecze sportowe dla sąsiadującej z nią Szkoły Podstawowej nr 2. Równolegle w komfortowych warunkach będzie można przeprowadzić 4 lekcje
wychowania fizycznego. Po zajęciach lekcyjnych hala będzie dostępna dla mieszkańców
oraz organizacji różnego rodzaju zgrupowań i obozów sportowych. Widownia hali pomieści prawie 1000 osób. Hala została zaprojektowana w taki sposób, by móc organizować
w niej imprezy sportowe i kulturalne o zasięgu tak lokalnym, jak i ogólnopolskim.

otwarcie wkrótce...

trzebnica.pl facebook.com/trzebnica instagram/gminatrzebnica
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Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Podziękowanie powyborcze

Burmistrz Marek Długozima podpisał umowy
dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych ze środków Gminy Trzebnica dla organizacji pozarządowych w roku 2020. Kwota dofinansowań to 180 tys. zł.

Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy,
w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z pracownikami odpowiedzialnymi za organizację
tegorocznych Wyborów Prezydenckich na terenie Gminy Trzebnica.
– Podziękowałem im za wykonaną pracę, która zaowocowała sprawnym
przebiegiem głosowania zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej tury
wyborów. Dzięki pracy całego zespołu mogliśmy wszyscy bezproblemowo cieszyć się z udziału w naszym narodowym święcie demokracji.
W tym miejscu dziękuję również Państwu za udział w wyborach oraz
za bardzo dużą frekwencję, która wyniosła 68,59% – podsumował burmistrz.
[sh]

W ramach konkursu złożonych
zostało 17 ofert, z których jedna
nie spełniła wymagań formalnych. 16 ofert komisja konkursowa, powołana przez burmistrza
Marka Długozimę, zakwalifikowała do oceny i sprawdziła je pod
względem formalnym. Zadania
podzielono na cztery kategorie: 1.
Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. Kultura i sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji; 3. Działania na
rzecz osób niepełnosprawnych; 4.
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
– Wsparcie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego to jeden z podstawowych
obowiązków samorządu. Tym bardziej, gdy pełnią one role tak ważne
jak szkolenie młodzieży czy pomoc
dla osób potrzebujących. W tym
roku zdecydowałem o przyznaniu 16 takich dofinansowań i każde z nich niesie ze sobą obietnice
działania na rzecz drugiego człowieka, czy to poprzez krzewienie
kultury i pamięci historycznej, czy
też organizację imprez sportowych
oraz szkoleń, a także poprzez po-

Dofinansowania z Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa

Burmistrz Marek Długozima pozyskał 6480 zł dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pomoże
ono zakupić nowości wydawnicze do szkół w Kuźniczysku
i Masłowie. Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków
życia społecznego.

moc społeczną – powiedział burmistrz Marek Długozima.
Kamil Ankier radny Rady Miejskiej oraz prezes Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych tak komentuje
przyznanie środków: – Te fundusze pomogą nam w realizacji naszych zadań dotyczących upowszechniania kultury fizycznej
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Będziemy mogli prowadzić
zajęcia z różnych dyscyplin sportu. To szczególnie ważne wśród
dzieci w sołectwach, które mogą
np. rozwijać umiejętności fizyczne, ale również kształtować swoje
młode umysły podczas gry w szachy. Środki te pozwolą także na
organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – zakończył. Również
Karol Wszołek nie krył swojego
zadowolenia: – Cieszymy się, że
burmistrz dostrzega wędkarstwo
i to jak dużo młodych ludzi chce
rozwijać się w tym zakresie. Dzięki temu dofinansowaniu możemy
szkolić z sukcesami kolejne pokolenia mieszkańców Gminy Trzebnica – zakończył.
Po prawej przedstawiamy tabelę
prezentującą wszystkie zadania.
[sh]

– Mam nadzieję, że fundusze z tego projektu pozwolą ubogacić szkolne biblioteki, a te
staną się jeszcze ciekawszym źródłem wiedzy dla uczniów. W tym miejscu chciałbym także zapewnić, że wciąż czynimy starania o powstanie nowej siedziby miejskiej biblioteki.
Mam nadzieję, że już wkrótce będę mógł ogłosić dobre wiadomości dla wszystkich czytelników – powiedział burmistrz.
[sh]
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Nazwa organizacji

Kwota
przyznana

Tytuł zadania

I.

Zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 10 000,00 zł

1

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
„Tęcza” Trzebnica

„Tradycja mostem dla pokoleń”

2

ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu
Trzebnickiego

„Dziś, jutro, pojutrze” Organizacja przedsięwzięć
o charakterze kulturalno-patriotycznych dla dzieci
i młodzieży skupionej wokół ZHP

3 000,00
1 500,000

II. Zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 15 000,00 zł
1

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
„Tęcza” Trzebnica

Poznajemy nasze dziedzictwo kulturowe

7 000,00

2

ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu
Trzebnickiego

Udział dzieci i młodzieży w imprezach o charakterze
kulturalnym organizowanych przez ZHP

1 000,00

3

Fundacja BRAWO TY

Muzzykalia.pl

1 000,00

IV.

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 150 000,00 zł

1

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
„Tęcza” Trzebnica

„Dbajmy o naszą sprawność”

2

Ludowy Klub Sportowy „Sokół”

Organizacja imprez sportowych, turniejów, udział
w rozgrywkach, treningach i festynach

12 000,00

3

Ludowy Klub Sportowy „Błysk” Kuźniczysko

Szkolenie z zakresu Piłki Nożnej

12 000,00

4

Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA
– ZDRÓJ

Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci
i młodzieży

35 000,00

5

Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe Trzebnica

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć
w różnych dyscyplinach sportu, organizacja imprez
sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz
mieszkańców gminy w szczególności w środowisku
wiejskim

58 000,00

6

Polski Związek Wędkarski Okręg we
Wrocławiu Koło w Trzebnicy

Upowszechnianie sportu wędkarskiego wśród
wszystkich pokoleń mieszkańców Gminy Trzebnica

6 000,00

7

GKS Fighter Trzebnica

Upowszechnianie sportów walki dla dzieci, młodzieży
i dorosłych w Gminie Trzebnica – zakup niezbędnego
sprzętu do prowadzenia treningów

4 000,00

8

ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu
Trzebnickiego

HarcSport 2020

1 000,00

9

Akademia Piłkarska Free Kids

Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej

4 000,00

10

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł ” Biedaszków
Wielki

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych,
doskonalenie gry w piłkę nożną, udział w rozgrywkach
systemowych, turniejach oraz ich organizacja dla
spopularyzowania, uprawniania sportu amatorskiego
wśród mieszkańców Gminy Trzebnica

11

Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej
TALENT

Organizacja zajęć i imprez w zakresie piłki nożnej

5 000,00

12 000,00

1 000,00

Razem

180 000

Zatwierdził:
Marek Długozima

▶ Bu rmist r z p r z y z na ł m . in . do f inansowanie d l a Ak ade m ii
Pi ł k ar s k iej Fre e K id s . N a z dj . z Ar t u re m G ąs io rk ie m .

▶ W t y m r o ku d l a or g ani z acj i p oz ar z ądow yc h z z ak re su z ad ań p u b lic z nyc h p r z y z nano 18 0 t ys . z ł dot acj i.

Burmistrz Gminy Trzebnica
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Święto Policji
Na zaproszenie komendanta mł. insp. Artura
Starmacha, burmistrz Marek Długozima odwiedził Komendę Policji Powiatowej w Trzebnicy
z okazji Święta Policji. Z powodu trwającej epidemii koronawirusa, święto obchodzone tradycyjnie 24 lipca, miało bardziej skromny charakter.
Spotkanie było okazją do rozmowy o przyszłości powiatowej
policji, w tym o budowie nowej
komendy, a także do wręczenia
przez burmistrza nagród finansowych dwóm funkcjonariuszom
z terenu Gminy Trzebnica. Wyróżnieni zostali młodszy aspirant
Damian Marciniak oraz młodszy

aspirant Maciej Barbar. Burmistrz
podziękował za wzorową, ofiarną
i skuteczną służbę: – Dziękuję Panu
Komendantowi mł. insp. Arturowi
Starmachowi, a także wszystkim
policjantom, którzy na co dzień
troszczą się o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i powiatu.
Nagrodzonym gratuluję wzorowej

Kolejne wsparcie dla służb

służby, a wszystkim pracownikom
Komendy Powiatowej w Trzebnicy
życzę licznych sukcesów i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.
Mam nadzieję, że już niebawem
będziecie je mogli pełnić w komfortowych warunkach. Wspólnie
z komendantem podejmujemy działania, by w Trzebnicy powstał nowy
komisariat w sąsiedztwie ul. Czereśniowej – powiedział burmistrz i dodał: – Efektem moich wieloletnich
starań o powstanie nowej komendy,
jest m.in. przejęcie terenu pod jej budowę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Posiadamy również
zapewnienie o przekazaniu nam
tego terenu od obecnego dzierżawcy.
Podjąłem także decyzję o zmianie

▶ Bu rmist r z z o k a zj i Św i ę t a Po licj i p o g rat u l owa ł ko m e nd antowi m ł. insp.
Ar t u rowi St arm ac how i.

studium oraz planu zagospodarowania dla tych terenów, z przeznaczeniem na cel publiczny. Pozwoli to
na przekazanie ich policji, w efekcie
czego ruszą prace projektowe oraz
budowa nowej siedziby KPP. Wesprę również finansowo powstanie
nowego budynku, przekazując 200
tys. zł na powstanie wspomnianego
projektu. W ostatnim czasie przekazaliśmy m.in. 50 tys. zł na zakup
nowego auta, wspieramy także codzienne funkcjonowanie komendy
policji poprzez zakup sprzętu m.in.
nowych komputerów – podsumował burmistrz Marek Długozima.
Również komendant mł. insp.
Artur Starmach podziękował burmistrzowi za udaną współpracę:

– Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za tak owocną współpracę, która w naszym przypadku
dopiero się rozpoczyna, ale stoją już
przed nami ambitne cele w postaci
wspomnianej budowy nowego komisariatu. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami wybudujemy obiekt,
który służyć będzie kolejnym pokoleniom mieszkańców Gminy Trzebnica i Powiatu Trzebnickiego – powiedział komendant.
Święto Policji ustanowione zostało w 1995 roku i przypada 24 lipca
– w rocznicę powołania przez Sejm
w 1919 roku Policji Państwowej.
[sh]

Burmistrz Marek Długozima spotkał się w Urzędzie Miejskim z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy bryg. mgr. inż. Rafałem
Przybylokiem. Podczas spotkania podpisane zostało porozumienie, na mocy którego burmistrz
przekazał 50 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref
skażeń chemicznych i ekologicznych na potrzeby PSP w Trzebnicy.
Spotkanie było również okazją
do gratulacji z okazji awansu na
stanowisko komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Trzebnicy, które w formie listu
gratulacyjnego burmistrz złożył na
ręce Rafała Przybyloka.
– Mam nadzieję, że wspólnie
z nowym komendantem będziemy
dalej rozwijali dobrą współpracę,
podejmując szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Dziękuję
wszystkim strażakom za trud włożony w jego utrzymanie poprzez
codzienną ciężką pracę i gotowość
do poświęcenia własnego zdrowia i życia dla ratowania innych.
O tym, że doceniamy ich ogromny
trud niech świadczy wsparcie wy-

posażenia jednostki, w tym to dofinansowanie zakupu wozu bojowego – podkreślił burmistrz Marek
Długozima i dodał: – Wspieram
również strażaków ochotników
z 8 jednostek znajdujących się na
terenie Gminy Trzebnica. Dzięki
moim działaniom udało się pozyskać dofinansowanie 260 tys. zł
na zakup wozu bojowego dla OSP
w Cerekwicy. Wcześniej kupiliśmy nowe auta bojowe dla OSP
Skoroszów oraz OSP Marcinowo,
gdzie również powstała nowoczesna remiza. W planach jest także
budowa nowej remizy w Ujeźdźcu
Wielkim. W ostatnim czasie przekazałem również 50 tys. zł na zakup nowego radiowozu dla trzebnickiej policji oraz doposażyłem

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p r ze k az a ł 50 t ys . z ł na z ak u p nowe go woz u b oj owe go d l a
Kom e n d y Pow iatowej Państ wowej St ra ż y Poż arnej w Tr ze b nic y.

Szpital Św. Jadwigi Śląskiej w respirator o wartości ponad 60 tys.
zł. Te wszystkie działania mają na
celu jak największe wsparcie służb,
które szczególnie teraz, w okresie
pandemii, ryzykują swoje zdrowie
i życie, by dbać o nasze bezpieczeństwo – zakończył.

▶ Bu rmist r z w r ę c z y ł nag r o d y f inansowe dwóm fu nkcj onariu s zom z te r e nu

G miny Tr ze b nic a . W y r óż nie ni zost ali m ł o d s z y as p irant Damian M arc iniak
o raz m ł o d s z y asp irant M ac iej B arbar.

▶ Po g rat u l owa ł r ów nie ż awansu na kom e n d ant a b r yg . m g r. in ż . R afa ł ow i
Pr z y by l o kowi.

▶ Sp ot k anie by ł o o k azj ą do r oz m ow y o p r z ys z ł ośc i p owiatowej p o licj i , w t y m o b u d owie nowej ko m e nd y. Po dob nie jak w p r z y pad ku do f inansowania st ra ż y,
b u rmist r z p r ze k az a ł r ów nie ż k wotę 50 t ys . z ł na z ak u p nowe go rad iowoz u na p ot r ze by t r ze b nic k iej p o licj i.
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www.autocraft.net.pl

części samochodowe
Trzebnica

MILICKA 31

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
autocraft@onet.pl
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▶ Bu rmist r z wsp ie ra r ów nie ż j e d nost k i OSP. N a z dj . now y wóz b oj ow y
z aku p iony na p ot r ze by OSP Skor os z ów.

Komendant Państwowej Straży
Pożarnej w Trzebnicy bryg. mgr
inż. Rafał Przybylok komentując
podpisane porozumienie, podziękował burmistrzowi za dostrzeżenie codziennego trudu pracy strażaka: – Dziękujemy za przekazane
środki, które pomogą doposażyć

naszą jednostkę, a tym samym
zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracy naszych strażaków.
Mam nadzieje, że współpraca pomiędzy naszą jednostką a gminą
będzie nadal układała się tak harmonijnie – podsumował.
[sh]
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Wyjątkowy jubileusz

Wspomnienie ks. Antoniego Kiełbasy

We w torek 3 0 c zer wc a o dbyła się rad a
pedagogiczna w Gminnej Szkole Muzycznej
im. prof. Edmunda Kajdasza, podczas której
miał miejsce wyjątkowy jubileusz – 80 urodzin
Krystyny Kajdasz. W uroczystości udział wziął
burmistrz Marek Długozima, który złożył
życzenia jubilatce. Było gromko odśpiewane
100 lat oraz okazjonalny tort.
– Cieszę się, że już od ponad
dekady jest Pani trzebniczanką,
a także że jest Pani częścią rodziny naszej szkoły muzycznej, która
z mojej inicjatywy nosi imię Pani
męża – śp. prof. Edmunda Kajdasza – wybitnego dyrygenta i chórmistrza. W 2009 roku wystąpiłem
również z wnioskiem do Rady
Miejskiej o nadanie mu tytułu
Honorowego Obywatela Trzebnicy. Tytuł ten został wręczony
na Pani ręce podczas uroczystej
gali w lutym 2009 roku. Osoba
tak znakomitego patrona nadaje właściwy charakter i kierunek
rozwoju edukacyjnego trzebnickiej Szkole Muzycznej – powiedział burmistrz Marek Długozima
i dodał: – Wielki filozof niemiecki XIX wieku Friedrich Nietsche
powiedział, że świat bez muzyki
nie miałby sensu. Mam nadzieję,
że jeszcze przez wiele lat zaszczepiać będzie Pani miłość do muzyki wśród naszych dzieci, a one

będą mogły czerpać z ogromu
Pani wiedzy, talentu, ale także dobroci serca i wielkiej troski, którą
otaczani są wychowankowie. Dla
mnie, to szczególny przywilej, że
losy Pani męża i Pani związały się
z Trzebnicą. Mam nadzieję, że za
dwadzieścia lat spotkamy się na jubileuszu 100. urodzin w tak dobrej
formie i zdrowiu, jakim może się
Pani obecnie cieszyć – zakończył
burmistrz wręczając bukiet kwiatów i drobny upominek. Życzenia
w imieniu całej kadry pedagogicznej przekazała również dyrektor
szkoły Teresa Łuc.
Wzruszona jubilatka podziękowała za pamięć i życzenia: – Zrobiliście mi Państwo tak wspaniałą
niespodziankę, cóż mogę powiedzieć – dziękuję z głębi mojego serca. Dziękuję Pani dyrektor, która
o nas wszystkich pamięta i wszystkim kolegom i koleżankom, również za pamięć i ten wspaniały
tort. Szczególne podziękowania

10 lat temu – 15 lipca 2010 r. – odszedł od nas wielki miłośnik Trzebnicy – śp. ks.
prof. Antoni Kiełbasa. Pamiętam jak dziś nasze wspólne dzieła, które dane nam było
realizować, jak np. budowa Małej oraz Dużej Ścieżki św. Jadwigi wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Trzebnickiej, odbudowę partnerstwa miast między Trzebnicą, a Kitzingen oraz niezliczoną ilość wydarzeń o charakterze religijnym, kulturalnym i edukacyjnym. Szczególnie ważne dla mnie jest to, że mogłem jako burmistrz
zawnioskować o nadanie ks. Antoniemu tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica”
oraz osobiście go wręczyć. Pamiętam również, jak po śmierci ks. profesora, wspólnie
z Panią Jadwigą Janiszewską oraz Zbigniewem Lubicz-Miszewskim zabiegaliśmy
u arcybiskupa wrocławskiego o wyrażenie zgody na pochówek w miejscu, które tak
ukochał – Bazylice św. Jadwigi Śląskiej – w krypcie św. Bartłomieja.
Poniższe słowa, napisane przeze mnie na okoliczność wydania
książki o Księdzu Antonim, są
ciągle aktualne i na zawsze pozostaną w mojej pamięci:

▶ Po d c z as rad y p e d ag o g ic z nej b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a z ł oż y ł s p e cjalne ż yc ze nia z o k a zji
8 0 u r o d z in K r yst y nie Kaj d as z .

kieruję w stronę burmistrza Marka Długozimy. Jest Pan cudownym
człowiekiem, Trzebnica dzięki
Pana działaniu zmienia się w każdym regionie i rozwija w każdej
dziedzinie, czego ta szkoła jest
najlepszym dowodem. Jestem już
od ponad dekady trzebniczanką za
sprawą mojego męża, a co za tym
idzie jestem świadkiem wspaniałych zmian jakie codziennie dokonują się w Trzebnicy – jak miasto

wspaniale rozkwita. Doceniam
również Pańską wrażliwość na
ludzkie sprawy ale i muzykę, bo
dostrzegł Pan potrzebę rozwoju
młodych ludzi w kierunku muzyki i pomimo licznych przeszkód
zrealizował Pan tę misję, by mieli
oni dostęp do profesjonalnej muzycznej edukacji. Jestem dumna,
że szkoła ta nosi imię mojego śp.
męża, a ja mogę być częścią tego
wspaniałego przedsięwzięcia. Ra-

dość wszystkich tych dzieci, które spotykam w naszej szkole jest
dla mnie i zapewne dla Pana największą satysfakcją – powiedziała
wzruszona Krystyna Kajdasz.
Przypomnijmy, że Gminna
Szkoła Muzyczna otwarta została 19 października 2014 roku. Jej
patronem na wniosek burmistrza
został Honorowy Obywatel Trzebnicy śp. prof. Edmund Kajdasz.
[sh]

▶ Bu rmist r z

M ar e k
D ł u goz i m a w yst ąp i ł z w nios k ie m do
R ad y M iej s k iej o nad anie t yt u ł u H o no rowe go O by wate l a
Tr ze b nic y śp. p r o f. Ed mu n d ow i
Kaj d as zowi. Ty t u ł te n zost a ł
w r ę c zony na r ę ce Pani K r yst yny Kaj d as z p o dc z as u r o c z ystej
g ali w lu t y m 20 0 9 r o k u .
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„Wiele pięknych, dobrych i ważnych rozmów. To one pojawiają
się jako pierwsze w zakamarkach
wspomnień. Szczególnie pamiętam te rozmowy, które odbyliśmy
po wieczornych mszach świętych, w czasie spacerów w pobliżu Bazyliki św. Jadwigi. Ten
wspólny czas kształtował mnie
jako człowieka, chrześcijanina.
A potem nagle dotkliwa Nieobecność. Wypełniła moją codzienność po 15 lipca 2010 roku. Tego
dnia śp. ks. prof. Antoni Kiełbasa
powrócił do domu Ojca w Niebie.
Na początku ta Nieobecność była
dla mnie niezrozumiała, pełna
bólu i poczucia straty, ale z czasem wypełniała się pamięcią –
pamięcią twórczą i inspirującą.

wspaniałego kapłana, salwatorianina, czciciela św. Jadwigi
Śląskiej i wielkiego promotora
współpracy międzynarodowej,
ale pozwala nam pobyć w prywatnych mikroświatach ks. Antoniego. Zaglądamy więc do jego
domu rodzinnego, na moment
zasiadamy z nim w szkolnych
ławach, wędrujemy po krajach,
które odwiedzał.
Ks. Ireneuszu, ogromnie dziękujemy za tą możliwość i gratulujemy ważnego dzieła!

Szanowni Państwo,

Ks. prof. Antoni Kiełbasa zasłużył na ten wyjątkowy rodzaj pomnika pamięci. Wydaje się, że
to o nim myślał Horacy pisząc
„Exegi monumentum aere perennius” – Wybudowałem pomnik
trwalszy niż ze spiżu. Wierzę
mocno, że dobrze przeżywana
i kultywowana pamięć jest w stanie ocalić od zapomnienia. I znowu przychodzą na myśl skojarzenia z Horacym: „Nie wszystek
umrę” (Non omnis moriar).

Publikacja, którą właśnie trzymacie w dłoni w sposób niezwykły
wypełnia przestrzeń owej Nieobecności po śmierci ks. Antoniego. Jej autor ks. dr Ireneusz
Kiełbasa SDS, bratanek zmarłego, nie tylko szczegółowy zaznajamia nas z życiem i twórczością

Tak, ks. Antoni, choć nieobecny,
nadal jest wśród nas! Ślady jego
działalności mocno naznaczają
życie w naszej małej Ojczyźnie
– w Trzebnicy. Przede wszystkim
jesteśmy dumni z Bazyliki św.
Jadwigi wyniesionej dzięki jego
staraniom do rangi Międzynaro-

dowego Sanktuarium. Ogromne
wsparcie, które otrzymaliśmy od
niego w staraniach do Rzymskiej
Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz do
Papieża Benedykta XVI, pozwala nam dziś przeżywać kolejne
rocznice uznania św. Jadwigi Śląskiej za Patronkę Trzebnicy. Udało nam się również dokończyć
dzieło, o które tak bardzo zabiegał – Małą Ścieżkę św. Jadwigi.
Honorowy Obywatel Miasta, wyróżniony szczególnym tytułem
Zasłużony dla Gminy Trzebnica,
prekursor owocnej współpracy międzynarodowej z naszym
partnerskim miastem Kitzingen,
miłośnik Ziemi Trzebnickiej, inicjator wielu wspaniałych dzieł,
autor licznych publikacji, które
rozsławiły Trzebnicę w Europie
i na świecie –
ks. Antoni Kiełbasa. Wspaniały
duchowny zaangażowany w prace na polu działalności duszpasterskiej, oświatowej i naukowej,
a także w obszar ochrony dziedzictwa międzynarodowego.
W 2011 roku w uroczysty sposób
dokonaliśmy w Trzebnic otwarcia skweru jego imienia. To malownicze miejsce pełne jest kwiatów i drzew, są tu też ławeczki, na
których można usiąść i odpocząć.

▶ O k ł ad k a k si ąż k i o k s . p r o f. Antonim K ie ł basie au tor st wa
j e go b rat ank a k s . d r. I re ne u s z a K ie ł bas y.

Położenie skweru jest jednak
w pewien sposób symboliczne.
Mieści się on w centrum miasta, przy jednej z głównych ulic
w Trzebnicy, ulicy, która nosi nazwę im. Ks. W. Bochenka... I tak
przyjezdnych do naszego miasta
witają Ci dwaj kapłani:
ks. Wawrzyniec i ks. Antoni. Zapisani w pamięci. Kapłani wierni
swojej posłudze i oddani miastu,
do którego zostali posłani. Przez
lata współpracowali ze sobą,
a teraz są jak drogowskazy, które
wytyczają drogę.
Jestem przekonany, że poniższa publikacja zachęci Państwa

do odwiedzenia Trzebnicy, do
zwiedzenia miejsc, niezwykłych
z punktu widzenia historycznego. Mam jednak również głęboką
nadzieję, że z niejednym z Was
uda mi się usiąść na jednej z ławek owego skweru, usiąść i powspominać, pobyć przez chwilę
z tak drogim nam wszystkim ks.
Antonim.
Do zobaczenia! Jednak za nim
to nastąpi życzę nam wszystkim
pięknie przeżytych chwil w trakcie lektury książki.”
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Pr z y p omnij my, ż e G minna Sz ko ł a M u z yc z na ot war t a zost a ł a 19 pa ź d z ie rnik a 2014 r o ku . Jej pat r one m na w niose k
b u rmist r z a zost a ł H o no row y O by wate l Tr ze b nic y śp. p ro f. Ed mu nd K aj d as z .

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a w nios kowa ł o nad anie t y t u ł u „ Z as ł u ż ony
▶ Wsp ó lne z dj ę c ie nauc z yc ie li i p racow ników G minnej Sz ko ł y M u z yc z nej w raz
z b u rmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą.

▶ Z inicj at y w y b u rmist r z a p owst a ł p omnik w p ost ac i ł awe c z k i , na k tór ej
z asiad ł pat ro n s z ko ł y ś p. p r o f. Ed mu nd K aj d as z .

d l a G miny Tr ze b nic a” d l a k s . p r o f. Antonie go K ie ł bas y oraz w r ę c z y ł go
osob iś c ie u honor owane mu .

▶ K s . p r o f. Antoni K ie ł bas a p o ł oż y ł fu n d am e nt p o d o d b u dowanie par t ne r st wa
miast Tr ze b nic a i K it z inge n .
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Rozrywkowy weekend w Trzebnicy
Lipcowy weekend 25-26.07.2020 upłynął pod znakiem pysznego jedzenia i picia. Trzebnickie Stawy wypełniły się bowiem food truckami, które rozpieszczały mieszkańców
i gości przeróżnymi smakami i aromatami.
Smakosze mogli spróbować
wyśmienitych burgerów z Punktu
G czy Się Je. Nie zabrakło stoisk
z zimnym piwem, które serwowali Chill & Beer oraz trzebnicki
browar Cztery Ściany. Miłośnicy

deserów i słodkości również znaleźli coś dla siebie: lody tajskie od
Tajskiego Misia, Złote Paluchy
Churros czy świeże owoce w czekoladzie od Fruitruck. Dla tych,
którzy chcieli się trochę pobudzić

i orzeźwić, była serwowana pyszna
świeżo palona kawa i lemoniada od
Rubicon Coffee.
Rozpiętość odmian food trucków była spora, więc każdy mógł
posilić się wybraną przez siebie

▶ N a ws z yst k ic h c ze k a ł o mnóst wo at rakcj i , d z ie c i m o g ł y s kor z yst ać
z d muc hań ców, a w ie c z or e m o d by ł s i ę p o k az k ina p l e ne rowe g o.
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K

potrawą z kuchni amerykańskiej
(Food Truck Kurczaki po Amerykańsku), włoskiej (Smaki Ulicy),
greckiej (Souvlaki Greek Truck),
meksykańskiej (Quesadillas Food
Truck) i holenderskiej (Gastro
Faza).
Nie zabrakło także atrakcji dla
dzieci i strefy chill. Smakowity sobotni dzień zakończył się wieczor-

nym kinem plenerowym, podczas
którego wyświetlona została dobrze znana wszystkim polska komedia "Zróbmy sobie wnuka".
Czekamy z niecierpliwością
na kolejną edycję food trucków
w Trzebnicy!
[koc]

▶ Ka ż d y z nal az ł coś d l a sie b ie wś r ó d lic z nyc h f o o d t ruc ków.
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Pożegnanie klas 8 – 2020 r.
SP Ujeździec Wielki
26 czerwca w nietypowych warunkach pożegnano absolwentów
Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu
Wielkim. Obie klasy stawiły się po
odbiór świadectw, nagród za wysokie wyniki w nauce, pracę społeczną, reprezentowanie szkoły
w licznych konkursach i imprezach
okolicznościowych oraz te przyznane przez Grono Pedagogiczne,
które co roku wybiera Najsym-

patyczniejszą Absolwentkę i Najsympatyczniejszego Absolwenta.
Każdy otrzymał wiersz autorstwa
dyrektora, który w humorystyczny
sposób przedstawił każdego ucznia.
Nad organizacją czuwały wychowawczynie Danuta Kowal-Woźniak
oraz Iwona Grochowina. Wszystkim absolwentom życzymy dostania się do wybranych szkół i wielu
sukcesów w dalszym etapie nauki
i życiu osobistym.

Zakończenie roku w przedszkolu
Boleścin
„Zdecydowanie był to wyjątkowy
rok szkolny. Jednak przerwanie
stacjonarnej edukacji zupełnie nie
zniechęciło naszych przedszkolaków do dalszego zdobywania wiedzy. Bardzo dzielnie uczestniczyli
w proponowanych przeze mnie
aktywnościach. Były opowiadania, łamigłówki, konkursy, a nawet

Kącik

teatrzyk. Jestem z Was dumna!
Dziękuję także Rodzicom za zaangażowanie i zaufanie. Starszaczki,
wkrótce rozpoczniecie edukację
w zerówce, zatem lećcie wysoko,
odkrywajcie świat i miejcie głowę
zawsze w górze! Synku, a Ty, byłeś
najlepszym pomocnikiem. Lepszego nie mogłabym sobie wymarzyć.
Sara Al-Kebsi, Andżelina Grzyb

wdzięczności
Nie ma nic cenniejszego niż wdzięczność
PODZIĘKOWANIE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części terenu wsi Raszów, gm. Trzebnica.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020
poz. 293 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 2020 r. poz.
283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwały nr XVIII/202/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części terenu wsi Raszów, gm. Trzebnica.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu.
Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@
um.trzebnica.pl lub za pomocą platformy ePUAP, w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
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.

Serdeczne dziękujemy Panu Burmistrzowi
Markowi Długozimie za kompletną przebudowę
ulicy Grota-Roweckiego. Mamy chodniki, kanalizację
i oświetlenie. Teraz jest pięknie i bezpiecznie.
DZIĘKUJEMY BARDZO!!!!
Irena Rudzińska wraz z mieszkańcami
ulicy Grota-Roweckiego

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 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), w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) informuję, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane 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.trzebnica.pl,
3) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
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 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 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,
10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani wniosku,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Sudoku
Zwany też
Marais,
bratem
polskim
Zwany
też
gwiazda
Marais,
bratem
polskim ekranu
Bill z Microsoftu
gwiazda
Bill z Microsoftu ekranu
Język
dzieł
Język
Homera
4
16
dzieł

Fenkuł Numer
Stały,
Imię
w
dzieła Stały,
cichy filmowej
Fenkuł
Numer
Imię
kuchni
muzyka szelest
lwicy
w
dzieła
cichy filmowej
kuchni muzyka szelest
lwicy

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 9 (179)
Osoby, które dostarczą
rozwiązaną krzyżówkę
do Redakcji Panoramy
Trzebnickiej, ul. Prusicka 12,
pok. 201 lub do skrzynki
korespondencyjnej przy
wejsciu do budynku,
wezmą udział w losowaniu:

• 50 zł

ufundowane przez GCKiS,
do odbioru: ul. Prusicka 12

Rozwiązanie z numeru 8

15
15

Na
życie
Na
z PZU
życie
z PZU

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Krystyna Zych
hasło: ROZRYWKA NA JESIENNE DNI

1

Bawiła
się z
Lolkiem
Bawiła
9
się z
Schuberth ze
Lolkiem
9
"Śpiewających
fortepianów"
Schuberth
ze
"Śpiewających
Ciągle
na
fali
fortepianów"
HodowCiągle
la świń
na fali
Hodowla świń

wpisz: imię, nazwisko, telefon

ny plan,
Pobieżprojekt
ny plan,
projekt Część
twierCzęść
dzenia
twierNa benzynę
dzenia
Dłuższe Frazes
benzynę
odNa
midi
Dłuższe Frazes
od midi

Dion
z mikrofonem
Dion
z mikrofonem

2

11

2

4

6

7

8

9

3

10

4

5

6

7

8

9

10

11

9

3

1

18

Pies o
długiej
sierści
Pies o
długiej
sierści

Rywal
Geanta
Rywal
Geanta

13

– Niczym. Albo pomyłka, albo zajęty,
albo poza zasięgiem...

3
1

6

6

4

18

3

5

– Nie myślał pan o rozpoczęciu
działalności?

9

– Co mógłby pan otworzyć dysponując
pieniędzmi, które ma pan obecnie?

1

Czwarta
litera14
grecka
Czwarta
litera
grecka

nie
mróz

7

7

8

Mama da Jasia:
– Wiesz synku, że kiedyś nie było
internetu?

8
8
9
5

Labirynt

20

3

4

U lekarza:
– Wygląda na to, że jest pani w ciąży.

2
6

7
8

– Nie. Ale wygląda pani, jakby była.
Rozmowa sąsiadek:
– Moja córka będzie studiować drugi
fakultet!

14

15

końcowe.
16

17

18

14

15

16

17

18

19

19

20

Matka krzyczy na córkę:

– Wiem, wiem – przerywa córka. –
Siedziałaś cały czas w domu, bo
miałam pięć miesięcy...
8

20

Gminnego Cen t rum K ult ury i S p or t u

KULTURA
lipiec-sierpień,
wtorki i czwartki

spotkania w sołectwach, g. 10:00-14:00
(szczegóły na plakacie)

lipiec – sierpień,
środy

wakacje na trzebnickiej wyspie, g. 10:0014:00, zapisy (szczegóły na plakacie)

lipiec – sierpień,
wtorki i czwartki

wakacje w sporcie (szczegóły na plakacie)

WYSTAWY
Wystawa malarstwa „Pandemia” dzieci z Pracowni Malarstwa
GCKiS / ostatnie działanie artystyczne najmłodszych twórców
pracowni przed zamknięciem GCKiS z powodu epidemii

artKawiarnia
Miejsce dla Ciebie!

E

K

L

A

M

A

GCKiS ul. Prusicka 12
(wejście od ul. Jana Olszewskiego)
Uwaga! zmieniamy godziny otwarcia:
Pon. – piątek 10:00-20:00,
Sobota 12:00 – 22:00, Niedziela 12:00-20:00
tel. 669 886 997

ZAPRASZAMY DO NASZEGO NOWEGO OGRÓDKA!
W każdą niedzielę
12:00-14:00

promocja: kawa i ciasto za 15zł

W każdą sobotę

grillujemy kiełbaski
i mamy piwo w specjalnej cenie!

– Wiem, co się z tobą stanie, gdy
dorośniesz.

czwartki

studenckie czwartki z promocjami!

– A co, czytałeś mój horoskop?

Rozmowa w sprawie pracy:

KINO
Polonia 3D

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

– W CV napisał pan, że jest pan
tajemniczy. Może pan to rozwinąć?

Bilety online

kinopolonia.bilety24.pl
zachęcamy do zakupu biletu otwartego

Kasy Kina

NIECZYNNE

w każdy piątek

Letnie Kino Plenerowe z polskim filmem.
Seanse będą odbywać się w różnych lokalizacjach (scena między stawami, sołectwa)
Szczegóły na bieżąco na stronie /kinopolonia3d.ue i fb /kinopolonia3dtrzebnica

31 lipca / 21:00

Letnie Kino Plenerowe
Scena Między Stawami – „Testosteron”

SPORT

Hala Sportowa
tel. 71 312 11 71

Nauczyciel pyta:
– Z kim graniczy Rosja?
– Z kim chce...
Kubuś mówi do Prosiaczka:

R

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47 pon. – pt. 7:00-15:00

WAKACJE Z KLIMATEM 2020 w Gminie Trzebnica

– A co, za pierwszym razem męża nie
znalazła?

– Zabraniam ci wracać tak późno
do domu! Masz dopiero 17 lat. Ja
w twoim wieku...
8

Informator

– Taaaak? A ile godzin?

– Jestem w ciąży?!

14
Jeszcze
nie
mróz
Jeszcze

9

1
2

20

12

7
5

6

7

13

– Czym różni się mężczyzna od
telefonu?

– Nie.

gaz
lub kraj

12

9

3

– Hm, okno?

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
3

6

6

4

Rozmowa w urzędzie pracy:

7

Obok
fanty10
i mirindy
Obok
fanty
utworzą
rozwiązanie
i mirindy

11

5
2

10

z pól ponumerowanych
5

6

Buziak
od
Buziak
panny
od
panny

Zatopek
z
bieżni
Zatopek
z
bieżni

3

Litery
Piąte u wozu
1

5

Abonament do
kina
Abonament do
kina

Piąte u wozu
Strumień
powietrza

3

17

2

11

2

12
Hans,
12
filmowy
J-23
Hans,
filmowy
Cenny
J-23 kamień
wprawiony
w pierścionek
Cenny
kamień
wprawiony
Trujący
w pierścionek
gaz
kraj
5 lub
Trujący

osobliwość

Strumień
powietrza

1

17

Cudo,
osobliwość
Cudo,

Rozwydrzeni
ludzie
Rozwydrzeni
ludzie

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 przetwarzaniem 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 zautomatyzowanemu 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.

Bambusowa
Bambuwalka
sowa
walka

19

Owad
świętoOwad
jański
świętojański

7

Imię
OrzeszImię
kowej
Orzeszkowej

przyjęHuczne
cie
przyjęcie

19 Pobież-

Citroën
w
Citroën
garażu
w
garażu

1
Do pieczenia
Do
pieciastek
czenia
ciastek

4 Huczne
16

Droga
pod
Droga
ziemią
pod
ziemią

Strzela
bełtami
Strzela
Rów z
bełtami
13
wałem
Rów z
Simon,
Kotki
13
wałem
rywal z jednej
Simon,
Stocha Kotki
ciąży
rywal z jednej
Stocha
ciąży

(178)

Homera

Lagerfeld
od
Lagermody
feld od
mody

Humor

35
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– Nie, książkę kucharską...

– Nie.
Z ogłoszeń:
"Sprzedam pozytywny wynik testu na
koronawirusa. Zapewnia 2 tygodnie
spokoju bez odwiedzin żony,
teściowej, kontroli ZUS-u"

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

Godziny otwarcia Obiektów Sportowych od 29.06.2020r
Stadion Miejski
FAIR PLAY ARENA
i bieżnia dla
biegaczy na
Stadionie
Gminny Obiekt
SportowoRekreacyjny
ul. 3 Maja 2
Kompleks Boisk
Orlik
ul. Oleśnicka

BIBLIOTEKA

poniedziałek – piątek: 14:00-21:00,
sobota: 10:00-18:00
niedziela: nieczynne
poniedziałek – piątek: 8:00-20:00
sobota, niedziela: nieczynne
poniedziałek – piątek 13:30-21:30
sobota – niedziela 13:00-20:00
Rynek Ratusz, parter
tel. 669 767 871
pon. 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 /
wt. 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00
śr. nieczynne – prace wewnętrzne
czw. 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 /
pt. 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00
SOBOTA-NIEDZIELA NIECZYNNE

36
5.25
6.20
6.45
7.00
7.35
8.00
8.25
8.55
9.20
9.55

11.45
12.50
13.30
13.55
14.05
15.05
16.05
17.00
17.30
18.30
19.15
19.25
20.10
20.35
HIT

21.55
23.30
1.25

2.55
3.50
3.55
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TVP 1
Sprawa dla reportera
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie Extra - magazyn
Transmisja Mszy Świętej
Wokół mórz. Skarb myszołowa
Pełnosprawni (363) - magazyn
wojsko - polskie.pl (112) - reportaż
Studio Raban
Rodzinny ekspres - Działaj
zawsze na korzyść bliźniego.
Sam Whiskey - ﬁlm fabularny,
USA, reż. Arnold Laven, wyk. Burt
Reynolds, Angie Dickinson, Clint
Walker, Ossie Davis
Fascynujący świat - Borelioza.
Cicha epidemia - ﬁlm dok.
Przyrodnik na tropie - cykl dok.
Okrasa łamie przepisy
Z pamięci - felieton
Pensjonat nad rozlewiskiem (8)
- serial
Ojciec Mateusz s.XV (197)
- Bransoletka - serial
Postaw na milion - teleturniej
Teleexpress, Pogoda
Blondynka s.VII (89) - Festyn
- serial
Jaka to melodia?
Tour de Pologne
Sport, Wiadomości, Pogoda
Alarm! - magazyn
Warszawiacy śpiewają
(nie) zakazane piosenki - koncert
z okazji 76. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego
Powstanie Warszawskie - dok.
Miłość w Nowym Jorku - dramat,
USA, reż. Joan Chen, wyk. Richard
Gere, Winona Ryder, Anthony LaPaglia
Godzina “W” - dramat, reż. Janusz
Morgenstern, wyk. Ewa Błaszczyk,
Jerzy Gudejko, Piotr Łysak, Wojciech
Wysocki, Tomasz Stockinger, Irena
Laskowska, Katarzyna Łaniewska
Zaginiona (7) - Konfrontacja
- serial
Z pamięci - felieton
Zakończenie dnia

TVP SPORT

6.00 Sportowy Wieczór 6.40 Retro TVP
Sport - archiwalne transmisje na życzenie
8.45 Piłka nożna - II liga baraż o awans do
1.ligi ﬁnał 10.45 Stan Futbolu 11.45 Piłka
nożna - Eliminacje EURO 2020 - podsumowanie występów Polaków 13.45 Prezentacja
trasy Tour de Pologne 14.20 Liga Mistrzów
- Skróty meczów, Wielka Brytania 15.00 Liga Mistrzów - Skróty meczów, Wielka Brytania 15.50 Liga Mistrzów - Skróty meczów, Wielka Brytania 16.00 Liga Mistrzów
- Skróty meczów, Wielka Brytania 17.20 Biało - Czerwoni historie niezwykłe 17.50 Piłka
nożna - Eliminacje EURO 2020. Polska - Izrael 18.50 Piłka nożna - Eliminacje EURO 2020.
Polska - Izrael 19.55 Boks 0.10 Dopaść Tysona 1.35 Hokej na lodzie - NHL - przed restartem 2.00 Hokej na lodzie - NHL 2019. 4.50
Boks 5.40 Zakończenie dnia

TVP 1
5.10
6.00
6.35
7.00
8.00
8.30
9.00
9.30
9.55
11.25
11.55
12.00
12.15
12.45
13.10
14.15
14.25
15.05
16.05
17.00
17.30
18.30
19.15
19.25
20.15
21.15
22.15
23.55
1.30

3.25

4.55
5.00

Klan (3634 - 3635) - telenowela
Słownik polsko@polski
wojsko - polskie.pl (112) - reportaż
Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
Zakochaj się w Polsce - magazyn
Ziarno - Wpatrzeni w niebo, tam
nasza Królowa - magazyn
Sekundy, które zmieniły życie
Rodzina Połanieckich (3) - serial
Klasztorne smaki
Między ziemią a niebem
Anioł Pański
Między ziemią a niebem
Wadowickie spotkania ze Świętym Janem Pawłem II - cykl dok.
Błękitna Planeta. Seria II, cz. 3.
Rafy koralowe - ﬁlm dok.
Z pamięci - felieton
Weterynarze z sercem
Komisarz Alex s.XIII (158) - Oblicza miłości - serial
Postaw na milion - teleturniej
Teleexpress, Pogoda
Blondynka s.VII (90) - Trudne
wybory - serial
Jaka to melodia?
Tour de Pologne
Sport, Wiadomości, Pogoda
La Bandida (30) - serial
Ośmiu wspaniałych - reality show
Zakochana Jedynka - Lato
w Wietnamie, cz. 2 - serial
Powstanie Warszawskie - dok.
Carte blanche - ﬁlm obyczajowy,
reż. Jacek Lusiński, wyk. Andrzej
Chyra, Urszula Grabowska, Arkadiusz Jakubik, Eliza Rycembel,
Tomasz Ziętek, Dorota Kolak,
Andrzej Blumenfeld, Maria Chwalibóg, Ewa Bakalarska
Burton i Taylor - dramat, Wielka
Brytania, reż. Richard laxton, wyk.
Dominic West, Helena Bonham Carter, Greg Hicks
Z pamięci - felieton
Zakończenie dnia

TVP SPORT

6.40 Retro TVP Sport - archiwalne transmisje na życzenie 8.45 Hokej na lodzie - NHL
2019. 9.45 Hokej na lodzie - NHL 2019. 10.45
Tenis ziemny - Australian Open 1995, Melbourne - ﬁnał. Andre Agassi - Pete Sampras
11.45 Tenis ziemny - Australian Open 1995,
Melbourne - ﬁnał. Andre Agassi - Pete Sampras 12.55 Siatkówka plażowa - Plaży Open
- Puchar Polski - Kołobrzeg - mecz o III miejsce kobiet 16.15 LA - ME - Amsterdam 17.45
Piłka nożna - Eliminacje EURO 2020. Polska
- Słowenia 19.55 Lekkoatletyka - MŚ - Doha
- podsumowanie 22.00 Sportowy Wieczór
22.40 Super Swede 0.15 Boks - Gala Tymex
Boxing Night - 12 w Pionkach - podsumowanie 1.15 Boks - Gala Tymex Boxing Night
- 12 w Pionkach - podsumowanie 2.00 Boks
- Khan - Judah 3.35 Sporty walki - MMA
ONE Championship - Bangkok

NR 9 / 179

31.07.2020

TVP 2

5.05 Cafe piosenka - talk - show
5.35 Doktor z alpejskiej wioski
- nowy rozdział (74) - Obronić
siebie, część 2 - serial
6.30 M jak miłość (1514) - serial
7.30 Pytanie na śniadanie
11.40 To je Borowicz. Podróże ze smakiem - magazyn kulinarny
12.10 To był Festiwal! - widowisko
muzyczne
13.30 Va Banque (64) - teleturniej
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny - teleturniej
15.15 Szansa na sukces. Opole 2020
- widowisko muzyczne
16.20 Rodzinka.pl (282) - Twardziel
- serial
16.50 Umrzeć za Warszawę - ﬁlm dok.
17.45 Słowo na niedzielę - O granicach
ufania
18.00 Panorama, Pogoda
18.35 Na dobre i na złe (770) - Gloria
- serial
19.35 Lajk!
20.00 Dla ciebie wszystko - ﬁlm obyHIT
czajowy, USA, reż. Michael Hoffman, wyk. Michelle Monaghan,
James Marsden, Luke Bracey, Liana
Liberato, Gerald McRaney
22.05 Bezpieczna przystań - ﬁlm obyczajowy, USA, reż. Bill Corcoran,
wyk. Melissa Gilbert, Brad Johnson,
Katie Walder, Liana Liberato, Ryan
Thomas
0.00 Zanim się rozstaniemy - ﬁlm obyczajowy, USA, reż. Chris Evans, wyk.
Chris Evans, Alice Eve, Emma Fitzpatrick, Mark Kassen
1.45 Dobrzy ludzie - thriller, Szwecja,
Dania, USA, reż. Henrik Ruben
Genz, wyk. Kate Hudson, James
Franco, Omar Sy, Tom Wilkinson,
Diarmaid Murtagh
3.25 Niefortunna transakcja - thriller,
USA, reż. Maureen Bharoocha,
wyk. Dominique Swain, Mike Faiola,
Michael Steger, Tatyana Ali
4.45 Zakończenie dnia

EUROSPORT

5.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda 7.00 Kolarstwo. Strade Bianche, Włochy 8.30 Kolarstwo. Strade Bianche,
Włochy 10.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda 11.00 Snooker. MŚ, Shefﬁeld, Wielka Brytania 1. runda 14.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda
15.30 Kolarstwo. Strade Bianche, Włochy
16.15 Kolarstwo. Strade Bianche, Włochy
16.50 Kolarstwo. World Tour, Siena, Włochy
18.50 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda 19.45 Snooker. MŚ, Sheﬃeld,
Wielka Brytania 1. runda 23.00 Snooker. MŚ,
Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda 0.00 Kolarstwo. World Tour, Siena, Włochy 1.30 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda
3.00 Kolarstwo. World Tour, Belgia 4.00 Kolarstwo. Pro Series, Belgia

TVP 2

5.00 Cafe piosenka - talk - show
5.25 Słowo na niedzielę
5.35 Doktor z alpejskiej wioski
- nowy rozdział (75) - serial
6.30 M jak miłość (1515) - serial
7.15 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
7.30 Pytanie na śniadanie
11.30 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
11.45 Gwiazdy w południe - Szeryf
- western, USA, reż. Michael Winner, wyk. Burt Lancaster, Robert
Ryan, Lee J. Cobb
13.25 Va Banque (65) - teleturniej
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny - teleturniej
15.15 Szansa na sukces. Opole 2020
16.20 Rodzinka.pl (283) - serial
16.50 Zmiennicy (12) - serial
18.00 Panorama, Pogoda
18.30 Na dobre i na złe (771) - Kwestia
wiary - serial
19.25 Na sygnale (265) - serial
20.00 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna Trasa Dwójki - 2020 Chełm
20.45 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna Trasa Dwójki - 2020
Gorzów Wielkopolski - koncert
22.55 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna Trasa Dwójki - 2020 Chełm
23.55 Kino bez granic - Nieracjonalny
mężczyzna - komedia, USA, reż.
HIT
Woody Allen, wyk. Joaquin Phoenix,
Emma Stone, Parker Posey
1.40 Długie łodzie Wikingów - ﬁlm
przygodowy, Wielka Brytania,
JUGOSŁAWIA, reż. Jack Cardiﬀ,
wyk. Richard Widmark, Sydney
Poitiers, Colin Blakely, Russ Tamblyn
3.45 To je Borowicz. Podróże ze smakiem. - magazyn kulinarny
4.10 Zakończenie dnia

EUROSPORT
5.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania
1. runda 7.00 Kolarstwo. Strade Bianche, Włochy Kobiety 7.45 Kolarstwo. Strade Bianche,
Włochy 8.30 Kolarstwo. World Tour, Siena,
Włochy 10.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda 11.00 Snooker. MŚ, Shefﬁeld, Wielka Brytania 1. runda 14.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda
15.30 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda 18.30 Kolarstwo. World Tour,
Siena, Włochy 19.45 Snooker. MŚ, Sheﬃeld,
Wielka Brytania 1. runda 23.00 Snooker. MŚ,
Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda 0.00 Porsche Supercup, Silverstone 0.30 Kolarstwo.
Mediolan - San Remo, Włochy 1.30 Snooker.
MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda 3.00
Kolarstwo. Strade Bianche, Włochy 4.00 Kolarstwo. World Tour, Siena, Włochy

POLSAT

6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.35 Scooby - Doo! Klątwa potwora
z głębin jeziora - komedia familijna, USA, 2010, reż. Brian Levant
10.10 Ewa gotuje
10.40 Nasz nowy dom
11.45 Wakacje z Bałtykiem
12.40 Bogaty dom - Biedny dom
13.40 Rolnicy. Podlasie
15.45 Górale
16.45 Więzienie
17.45 Chłopaki do wzięcia
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Gość Wydarzeń

20.00 Titanic, cz. 1 - melodramat, USA,
1997, reż. James Cameron, wyk.
HIT
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet,
Billy Zane, Kathy Bates
22.10 X - Men: Ostatni bastion - ﬁlm
sci - ﬁ, USA, 2006, reż. Brett Ratner,
wyk. Hugh Jackman, Halle Berry, Ian
McKellen, Famke Janssen
- Wynalezienie lekarstwa odwracającego proces mutowania prowadzi
do odwrócenia biegu historii. Po
raz pierwszy mutanty stają przed
wyborem. zachować swą unikalność, co oznacza skazanie się na
wieczną izolację i alienację, czy też
wyrzec się pozyskanej w wyniku
mutacji mocy. Przeciwstawne
punkty widzenia przywódców
mutantów - Charlesa Xaviera i Erika
Lehnsherra, zostają poddane ostatecznej próbie - dochodzi do wojny.
0.40 Trener - dramat obyczajowy, USA,
Niemcy, 2005, reż. Thomas Carter
3.20 Tajemnice losu

POLSAT 2

6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o kasę
8.00 Nasz nowy dom 9.00 Trudne sprawy
10.00 Dlaczego ja? 11.00 Dlaczego ja? 12.00
Dlaczego ja? 13.00 Dlaczego ja? 14.00 Przyjaciółki 15.00 Nasz nowy dom 16.00 Cztery
wesela 17.00 W rytmie serca 18.00 Zawsze
warto 19.00 Malanowski i Partnerzy 19.30
Malanowski i Partnerzy 20.05 Wydarzenia 20.45 Gość Wydarzeń 21.10 Spis drani
- thriller sensacyjny, USA, 2011, reż. William
Kaufman, wyk. Cuba Gooding Jr, Cole Hauser, Jonathan LaPaglia, Ginny Weirick 23.05
W imię zasad - ﬁlm akcji, USA, 2014, reż. Keoni Waxman, wyk. Steven Seagal, Ron Balicki,
Radu Banzaru, Claudiu Bleont 1.15 Kabaretowa Ekstraklasa 2.00 Wydarzenia 2.45 #JesteśmyDlaDzieci 3.15 Echo lasu 3.45 W bliskim planie 4.35 W bliskim planie 5.20 Górale
5.45 Telezakupy TV Okazje

POLSAT

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.50 Mulan - ﬁlm anim.
9.45 Gwiezdne wojny: Część V
- Imperium kontratakuje - ﬁlm sci
- ﬁ, USA, 1980, reż. Irvin Kershner
12.20 Titanic, cz. 1 - melodramat, USA,
1997, reż. James Cameron, wyk.
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet,
Billy Zane, Kathy Bates
17.40 Nasz nowy dom
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Gość Wydarzeń
20.00 Festiwal Kabaretu w Koszalinie
- Marian i Hela Wakacje 2020

23.00 Dick i Jane: Niezły ubaw - komedia,
USA, 2005, reż. Dean Parisot, wyk.
HIT
Jim Carrey, Téa Leoni, Alec Baldwin,
Richard Jenkins
- Lata ciężkiej pracy Dicka Harpera
wreszcie przynoszą rezultaty, gdy
bohater zostaje wiceprezesem ﬁrmy
Globodyne, światowego lidera na
rynku medialnym. Ale po zaledwie
jednym dniu pracy Dicka na nowym
stanowisku, ﬁrma Globodyne
zostaje zniszczona przez konkurencję, a sam Dick zostaje na lodzie.
Teraz, gdy nadeszły gorsze czasy,
nasz bohater i jego kochająca żona
Jane z przerażeniem obserwują, jak
ich piękny dom, luksusowe samochody oraz ceniący prestiż przyjaciele ulatniają się jak kamfora.
1.00 Iluzja 2 - thriller kryminalny, USA,
2016, reż. Jon M. Chu, wyk. Jesse
Eisenberg, Mark Ruﬀalo, Woody
Harrelson, Dave Franco
3.50 Tajemnice losu

POLSAT 2

6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o kasę 8.00 Nasz nowy dom 9.00 Dlaczego ja?
10.00 Trudne sprawy 11.00 Trudne sprawy
12.00 Trudne sprawy 13.00 Trudne sprawy
14.00 Przyjaciółki 15.00 Nasz nowy dom
16.00 Kabaret na żywo. Przystanek Radość
17.50 Kabaretowa Ekstraklasa 18.00 Cztery
wesela 19.00 Malanowski i Partnerzy 19.30
Malanowski i Partnerzy 20.05 Wydarzenia
20.45 Gość Wydarzeń 21.10 W imię zasad
- ﬁlm akcji, USA, 2014, reż. Keoni Waxman,
wyk. Steven Seagal, Ron Balicki, Radu Banzaru, Claudiu Bleont 23.20 Tylko jeden 0.25
Zdrady 1.25 Kabaretowa Ekstraklasa 2.10
Wydarzenia 2.55 #JesteśmyDlaDzieci 3.25
Oblicza Ameryki 3.55 Santo Subito - Cantobiograﬁa Jana Pawła II. Koncert Wielkanocny
Piotra Rubika 4.55 Drwale i inne opowieści
Bieszczadu 5.20 Ciemna strona miasta

4.35
4.50
7.00
9.00
11.30
12.55
14.25
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.20
19.30
19.40
19.45

TVN

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Wstajesz i wiesz - informacje
Dzień Dobry Wakacje
MasterChef Junior
Ameryka Express
My Way
Dorota inspiruje
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Domowe rewolucje
Patent na dom
Fakty
Uwaga! koronawirus
Sport
Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny

20.00 Gruby i chudszy - komedia, USA
1996, reż. Tom Shadyac, wyk. Eddie
HIT
Murphy, Jada Pinkett Smith, James
Coburn, Larry Miller, Dave Chappelle, John Ales
22.00 Jeszcze dłuższe zaręczyny
- komedia, USA, Japonia 2012, reż.
Nicholas Stoller, wyk. Jason Segel,
Emily Blunt, Rhys Ifans, Chris Pratt,
Alison Brie, Jacki Weaver, Dakota
Johnson
0.40 Ścigani - ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy 2008, reż. Timur Bekmambetow, wyk. James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman, Terence
Stamp, Thomas Kretschmann, Chris
Pratt
2.50 Uwaga! - program interwencyjny
3.10 NOC Magii

5.10
5.40
6.25
6.40
7.40
8.40
9.45
10.00
10.35
11.35
12.20
13.00
14.00
14.45
15.45
16.00
16.45
17.45
18.05
19.00
19.45
20.05
20.50
21.30
22.15
22.55
23.55
0.35
1.20
2.15
3.15
4.15
4.45

4.35
4.50
7.00
9.00
11.30
12.30
13.05
14.50

16.40

19.00
19.20
19.30
19.40
19.45

TVN

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Wstajesz i wiesz - informacje
Dzień Dobry Wakacje
Patent na dom
Co za tydzień - magazyn
W krzywym zwierciadle: Strzelając śmiechem - komedia, USA
1993, reż. Gene Quintano,
Pan niania - komedia, USA 1992,
reż. Michael Gottlieb, wyk. Hulk
Hogan, Sherman Hemsley, Austin
Pendleton, Robert Gorman
Green Lantern - ﬁlm przygodowy,
USA 2011, reż. Martin Campbell,
wyk. Ryan Reynolds, Blake Lively,
Peter Saarsgard, Mark Strong, Tim
Robbins, Jay O. Sanders, Angela
Bassett
Fakty
Uwaga! koronawirus
Sport
Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny

20.00 Od kołyski aż po grób - ﬁlm sensacyjny, USA 2003, reż. Andrzej
HIT
Bartkowiak, wyk. Jet Li, DMX,
Anthony Anderson, Kelly Hu, Tom
Arnold, Marc Dacascos
22.05 Wejście smoka - ﬁlm sensacyjny,
USA 1973, reż. Robert Clouse, wyk.
Bruce Lee, John Saxon, Shih Kien,
Jim Kelly, Bob Wall
0.15 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
1.15 Ameryka Express
2.50 NOC Magii

SUPER POLSAT
6.00 SuperLudzie Extra 6.15 Wydarzenia
7.00 Bąbelkowy świat gupików 7.30 Bąbelkowy świat gupików 8.00 Rycerka Nella
8.30 Psi patrol 9.00 Psi patrol 9.30 Wróżkowie chrzestni 10.00 Świat według Kiepskich
10.40 Dzwoneczek i zaginiony skarb - ﬁlm
anim. 12.30 Nasz nowy dom 13.30 SuperLudzie 14.00 Misja Weteran 14.30 GOPR - na
ratunek 15.00 30 - lecie GROM 16.10 Gale
KSW 17.10 Podróż za jeden uśmiech - ﬁlm
przygodowy 19.00 Zawsze warto 20.00
1000 lat po Ziemi - ﬁlm sci - ﬁ, USA, 2013,
reż. M. Night Shyamalan, wyk. Jaden Smith,
Will Smith, Sophie Okonedo, Zoë Kravitz
22.05 Świat według Kiepskich 23.00 Złap
mnie, jeśli potraﬁsz - komedia kryminalna
1.55 Kapelusz pana Anatola - komedia obyczajowa 4.00 Małe Wielkie Marzenia 5.00
Nasz nowy dom

STOPKLATKA

6.00 Klara i wszystko jasne - serial 8.00 Komisarz Rex - serial 11.05 Stawka większa niż
życie cz. 7 - 8 - serial 13.35 Znachor - melodramat 16.10 Polowanie na hitlerowskiego u - boota - ﬁlm dok. 17.25 Templariusze.
Miłość i krew - melodramat, Dania, Finlandia
20.00 Osadzony - dramat kryminalny 22.10
Champion 3: Odkupienie - ﬁlm sensacyjny
0.05 Omen - horror 2.15 Skazany na bluesa - dramat biograﬁczny 4.30 Lincz - thriller

SUPER POLSAT

6.00 SuperLudzie Extra 6.15 Wydarzenia
7.00 Bąbelkowy świat gupików 7.30 Bąbelkowy świat gupików 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 Małe Wielkie Marzenia 14.00 Pierwsza klasa - short 14.30 Szaleństwa panny Ewy - ﬁlm obyczajowy 16.35
Pieskie życie - komedia 18.20 Dzwoneczek
i zaginiony skarb - komedia 20.05 Terminal
- komedia romantyczna, USA, 2004, reż. Steven Spielberg, wyk. Tom Hanks, Stanley Tucci, Chi McBride, Catherine Zeta - Jones 22.45
1000 lat po Ziemi - ﬁlm sci - ﬁ, USA, 2013, reż.
M. Night Shyamalan 0.50 Przebojowe Opole
4.00 Na ratunek 112 4.30 Na ratunek 112

TTV

Dzieciaki
Usterka
Express - informacje
DeFacto
Patent na kasę
Gogglebox. Przed telewizorem
Express, Pogoda
DeFacto
Żony ekstraklasy - serial
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Luksusowe minidomy - dokument
Usterka
Kanapowcy
Express, Pogoda
Ostre cięcie
Gogglebox. Przed telewizorem
Express, Pogoda
Ekstremalne kampery
Ciężarówką przez Stany
Express, Pogoda
Kto to kupi?
Made in Maroko - serial
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Gogglebox. Przed telewizorem
Gogglebox. Przed telewizorem
Ostre cięcie
Oszuści - serial
Seks - wypadki
Seksowne plaże z Bridget
Mój pierwszy… - magazyn
Mój pierwszy… - magazyn

5.00
6.00
8.05
11.10
12.20
13.30

5.20
5.55
6.50
7.05
8.10
8.55
9.45
10.00
11.00
11.40
12.50
13.30
14.10
14.55
15.45
16.00
17.00
17.45
18.00
18.40
19.25
19.45
20.05
20.55
21.50
22.35
23.20
0.25
1.25
2.10
2.50
3.30
4.10

STOPKLATKA

6.00 Klara i wszystko jasne - serial 7.00 Klara i wszystko jasne - serial 8.00 Komisarz Rex
- serial 11.00 Przygody Merlina - serial 13.50
Gry wojenne - dramat sci - ﬁ 16.00 Spacer
w chmurach - melodramat 18.00 Poirot: Pięć
małych świnek - ﬁlm kryminalny 20.00 Jedz,
módl się, kochaj - melodramat 22.50 Stacja - ﬁlm sensacyjny 0.55 Komornik - dramat 2.55 MiłośćKropka.pl - Miłość ponad
wszystko - program rozrywkowy

TVP INFO
5.55 Serwis Info , Pogoda, Serwis Sportowy
co pół godziny 13.59 Serwis Info weekend
14.29 Serwis Info weekend 14.51 Pogoda
15.00 Debata Senior - program publicystyczny 15.29 Serwis Info weekend 15.53 Pogoda
16.00 Okiem Wiary - magazyn 16.29 Serwis
Info weekend 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Teleexpress na deser
- 17.47 Serwis Info weekend 18.00 Panorama 18.18 Serwis Info weekend 18.30 Studio Zachód - magazyn 19.00 Głębia ostrości
- Znajomy Głos. Z serca dla rodziny - reportaż 19.25 Serwis Info weekend 19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00 W pełnym świetle - magazyn
21.30 Serwis Info weekend 21.50 W tyle wizji
22.25 Serwis Info weekend 22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.21 Nie da się
ukryć Extra 0.00 Serwis Info weekend

PULS

5.50 Na wariackich papierach - serial
6.50 Taki jest świat
7.40 Siedem lat w Tybecie - ﬁlm przygodowy, USA 1997, reż. Jean - Jacques
Annaud, wyk. B.D. Wong, Brad Pitt,
Danny Denzongpa, David Thewlis
10.15 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
12.15 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
14.10 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Likwidator - ﬁlm akcji, USA 2013,
reż. Jee - woon Kim, wyk. Arnold
HIT
Schwarzenegger, Forest Whitaker,
Johnny Knoxville
22.05 Kod 211 - ﬁlm akcji, USA 2018, reż.
York Alec Shackleton, wyk. Dwayne
Cameron, Jr. Michael Rainey, Nicolas
Cage, Sophie Skelton
23.50 American Pie: Księga miłości
- komedia, USA 2009, reż. John
Putch, wyk. Bug Hall, Kevin M. Horton, Brandon Hardesty, Beth Behrs
1.30 Na wariackich papierach - serial
2.45 Taki jest świat
3.20 Na jedwabnym szlaku
4.05 Menu na miarę
4.35 Z archiwum policji
5.00 Dyżur
5.35 Dyżur

6.00 Pękniesz ze śmiechu 7.05 Kacze opowieści 9.00 Galileo 11.05 Policjantki i Policjanci 13.05 Spartakus cz. 2 - ﬁlm historyczny,
USA, 2003, reż. Robert Dornhelm 15.00 STOP
Drogówka 16.00 Policjantki i Policjanci 19.00
Galileo 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 23.00 Zakładnik z Wall Street - ﬁlm
kryminalny, USA, 2016, reż. Jodie Foster, wyk.
George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell
1.05 Ekstremalny ranking zwierząt

6.00 TOP 10 Lista Przebojów 7.00 Nasza klasa 8.00 Miłość na zakręcie 10.00 Księżniczka Łabędzi i niezwykła Gwiazdka - ﬁlm anim.
11.45 Pies na wagę diamentów - ﬁlm familijny 14.00 Columbo 16.00 Detektyw Monk
17.50 Skradzione lata - dramat obyczajowy,
USA, 2018, reż. Michael Feifer 19.45 Galileo
z Domu 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne
zagadki Nowego Jorku 23.00 Córka miliardera, Francja, 2015 0.50 Gwiazdy Kabaretu

15.35

17.50
17.55

20.00
HIT

22.05

0.15
2.40

TV 4

TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Warto zauważyć… 12.50 Porady Medyczne Bonifratrów 13.20 Ocalić od zapomnienia 13.30 Msza Święta 14.30 Przegląd
Katolickiego Tygodnika “Niedziela” 14.35
Apokryfy 15.30 Wierzę w Boga 16.00 Informacje dnia 16.10 Zakazane Piosenki 17.00
Exodus Ochoty 17.25 Kolory Świętości 17.30
Okiem kamery 17.55 Powstanie Warszawskie
- 1 sierpnia 1944 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 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50
100 cudownych miejsc na świecie 21.00 Apel
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Mojżesz - 10 przykazań 22.50 Otto Schimek - wierny sumieniu

TTV

Odlotowy ogród
Oszuści - serial
Express - informacje
DeFacto
Gogglebox. Przed telewizorem
Ciężarówką przez Stany
Express, Pogoda
Potrawy w rozmiarze XXL
Królowe życia - serial
Damy i wieśniaczki. Za granicą
Ostre cięcie
Vlogbox. W necie
Kto to kupi?
Gogglebox. Przed telewizorem
Express, Pogoda
Gogglebox. Przed telewizorem
Kossakowski. Wtajemniczenie
Express, Pogoda
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Patent na kasę - Flesz
Express, Pogoda
Kto to kupi?
Kanapowcy
Kossakowski. Wtajemniczenie
Królowe życia - serial
Damy i wieśniaczki. Ukraina
Najlepszy w mieście
Detektywi. Na zlecenie
Detektywi. Na zlecenie
Detektywi. Na zlecenie
Detektywi. Na zlecenie
Ostre cięcie

TVN 7

Ukryta prawda
Mango - Telezakupy
Ukryta prawda
Przyjaciele - serial
Anna German - serial
Richie milioner - komedia, USA
1994, reż. Donald Petrie, wyk.
Macaulay Culkin, John Larroquette,
Christine Ebersole, Claudia Schiﬀer
Córeczka - ﬁlm obyczajowy, USA
2010, reż. Stan Foster, wyk. LeToya
Luckett, Durrell Babbs, Clifton
Powell, Tammy Townsend
Po pierwsze kino
Farciarz Gilmore - komedia, USA
1996, reż. Dennis Dugan, wyk.
Adam Sandler, Christopher McDonald, Julie Bowen, Frances Bay, Carl
Weathers, Richard Kiel
Akademia policyjna V: Misja
w Miami Beach - komedia, USA
1988, reż. Alan Myerson, wyk. Matt
McCoy, Janet Jones, George Gaynes, G.W. Bailey, René Auberjonois,
Bubba Smith
Wakacje w krzywym zwierciadle
- komedia, USA 1983, reż. Harold
Ramis, wyk. Chevy Chase, Imogene
Coca, Beverly D’Angelo, Randy
Quaid, Eddie Bracken
Zamiana ciał - komedia, USA 2011,
reż. David Dobkin, wyk. Ryan Reynolds, Jason Bateman, Leslie Mann
NOC Magii

TVP INFO
5.55 Serwis Info , Pogoda, Serwis Sportowy
co pół godziny 13.59 Serwis Info weekend
14.22 Pogoda 14.29 Serwis Info weekend
14.52 Pogoda 15.00 Debata TVP INFO - program 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 18.20 Serwis Info weekend 18.30 Kobiecym okiem - magazyn 18.52 Serwis Info weekend 19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 Minęła
20ta 21.00 Nie da się ukryć - magazyn 21.30
Serwis Info weekend 21.50 Studio Polska
- magazyn 23.30 INFO Wieczór 0.00 Wiadomości 0.28 Gość Wiadomości 0.49 Pogoda 1.00 Salon dziennikarski - program publicystyczny 1.40 Minęła 20ta 2.28 Nie da się
ukryć - magazyn 2.53 Kobiecym okiem - magazyn 3.15 Światowiec - Medina Sidonia

TVP 1

SOBOTA, 1 SIERPNIA

TV6

5.10 Przysięga (226) - serial
6.00 Elif (783) - serial
6.50 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
7.00 Transmisja Mszy Świętej
7.30 Okiem Wiary - magazyn
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Kwadrans polityczny
8.35 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
8.45 Ta jedyna (32) - serial
9.20 Ranczo s.VI (69) - serial
10.15 Komisarz Alex s.X (124) - serial
11.05 Ojciec Mateusz s.VIII (105) - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.45 Błękitna Planeta. Seria II, cz. 3.
Rafy koralowe - ﬁlm dok.
14.00 Elif (784) - serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.15 Alarm! - magazyn
15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
16.05 Przysięga (227) - serial
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Jaka to melodia?
17.55 Uśmiech losu (20) - serial
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.20 Tour de Pologne
19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
20.10 Alarm! - magazyn
20.35 La Bandida (31) - serial
21.30 Sanatorium miłości s.II - Niczego
nie żałuję - reality show
22.35 Świat bez ﬁkcji - Dziennik
z Korei Północnej - ﬁlm dok.
23.30 Biały oleander - dramat, USA,
reż. Peter Kosminksy, wyk. Michelle
HIT
Pfeiﬀer, Alison Lohmann, Reenee
Zellweger
1.30 Lato w Wietnamie, cz. 2 - serial
3.10 Zabójcza mamuśka - dramat,
Wielka Brytania, reż. Christine Conradt, wyk. Karen Cliche, Kirby Bliss
Blanton, Richard Roy Sutton
4.40 Notacje - Jolanta Kolczyńska.
Powstanie Warszawskie
4.50 Zakończenie dnia

KULTURA
7.30 Wszystkie stworzenia duże i małe - serial 9.25 Informacje kulturalne 9.40 Muzeum Powstania Warszawskiego 10.05 Opole - koncertowe wspomnienia10.25 Rock
- Opole ‘90 11.10 Słownik ﬁlozoﬁczny Bronisława Wildsteina 11.20 Umrzeć za Warszawę
- ﬁlm dok. 12.25 Chartum - dramat 14.40
Sublokator - komedia 16.15 Koło pióra 16.35
Gwiazda szeryfa - western 18.10 Co dalej?
18.40 Spojrzenie Wolności - koncert 19.00
Spojrzenie Wolności - koncert muzyki 19.25
17 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Opole
‘79 19.40 Z przytupem - Krakowiak - widowisko kameralne 20.00 Sierpniowe niebo. 63
dni chwały - 21.30 Aga Zaryan - Umiera piękno - koncert 22.20 Słownik ﬁlozoﬁczny Bronisława Wildsteina 22.30 Syn Szawła - dramat 0.25 We władzy ojca - ﬁlm obyczajowy
2.15 Fabryka Hitów. Rytm 4 - cykl dok.

TVP SPORT
8.15 Siatkówka plażowa - Plaży Open - Puchar Polski - Kołobrzeg 10.10 Siłacz 10.45
Piłka nożna - Eliminacje EURO 2020. Łotwa
- Polska 12.50 Liga Mistrzów - Skróty meczów, Wielka Brytania 13.35 Liga Mistrzów
- Skróty meczów, Wielka Brytania 14.25 Liga Mistrzów - 1 F. Real Madryt - Manchester City, Wielka Brytania 16.30 Liga Mistrzów
- Skróty meczów, Wielka Brytania 17.15 Liga
Mistrzów - Skróty meczów, Wielka Brytania
18.00 Kolarstwo 71.Tour de Pologne 19.00
Piłka nożna - Eliminacje EURO 2020 - podsumowanie występów Polaków 21.00 4 - 4
- 2 22.00 Sportowy Wieczór 22.40 Kolarstwo - Tour de Pologne 2018 - 7. etap. Bukovina Resort - Bukowina Tatrzańska 0.10 Boks
- Michalczewski - Harmon 1.05 Boks - Wilder
- Ortiz 2.00 Boks - Gala w Ontario, Kalifornia.
Jermell Charlo - Tony Harrison

TVP 1

NIEDZIELA, 2 SIERPNIA
5.00
6.00
8.05
11.05
12.10
13.20
15.20
15.25

TVN 7

PULS

Ukryta prawda
Mango - Telezakupy
Ukryta prawda
Przyjaciele - serial
Anna German - serial
Ślub od pierwszego wejrzenia
Po pierwsze kino
Był sobie łajdak - western, USA
1970, reż. Joseph L. Mankiewicz,
wyk. Kirk Douglas, Henry Fonda,
Hume Cronyn, Warren Oates, Burgess Meredith, John Randolph
Akademia policyjna V: Misja
w Miami Beach - komedia, USA
1988, reż. Alan Myerson, wyk. Matt
McCoy, Janet Jones, George Gaynes, G.W. Bailey, René Auberjonois,
Bubba Smith
Mission: Impossible IV - Protokół
duchów - ﬁlm sensacyjny, USA,
Czechy, Zjednoczone Emiraty Arabskie 2011, reż. Brad Bird, wyk. Tom
Cruise, Jeremy Renner, Paula Patton
Ostatni sprawiedliwy - ﬁlm sensacyjny, USA 1996, reż. Walter Hill,
wyk. Bruce Willis, Christopher Walken, Bruce Dern, Alexandra Powers,
David Patrick Kelly
Czerwona gorączka - ﬁlm sensacyjny, USA 1988, reż. Walter Hill,
wyk. Arnold Schwarzenegger, James
Belushi, Peter Boyle, Ed O’Ross, Gina
Gershon
NOC Magii

6.00 Tajemnice medyczne - serial
7.05 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
9.00 Oz: Wielki i potężny - ﬁlm familijny, USA 2013, reż. Sam Raimi
11.40 Ostatni władca wiatru - ﬁlm
przygodowy, USA 2010
13.45 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Grające drzewko - baśń
14.55 Najpiękniejsze baśnie: Nowe
szaty cesarza - baśń
16.10 Pogromcy duchów - komedia sci
- ﬁ, USA 1984, reż. Ivan Reitman,
wyk. Bill Murray, Dan Aykroyd,
Harold Ramis, Sigourney Weaver
18.25 Taxi - komedia sensacyjna, Francja
1998, reż. Gerard Pires, wyk. Bernard Farcy, Emma Sjöberg, Frédéric
Diefenthal, Manuela Gourary,
Marion Cotillard, Samy Naceri
20.00 John Wick 2 - thriller, USA 2017,
reż. Chad Stahelski, wyk. Ian
HIT
McShane, Keanu Reeves, Laurence
Fishburne, Ricardo Scamarcio
22.20 Obserwator - thriller, USA 2000,
reż. Joe Charbanic, wyk. Ernie Hudson, James Spader, Keanu Reeves
0.20 Ip Man - Ostatnia walka - dramat biograﬁczny, Chiny 2013, reż.
Herman Yau, wyk. Eric Tsang, Gillian
Chung, Wong Anthony Chau - Sang
2.25 Na wariackich papierach - serial
3.35 Taki jest świat
4.15 Z archiwum policji

6.00 Pękniesz ze śmiechu 7.05 Kacze opowieści 9.00 Tom i Jerry: Misja na Marsa - ﬁlm
anim. 10.30 Galileo 12.50 Gwiazdy Kabaretu 13.50 Gwiazdy Kabaretu 14.50 Biały tygrys - ﬁlm wojenny 17.05 Zabójcza obsesja
- thriller 19.00 Galileo 20.00 Skazany na piekło - ﬁlm sensacyjny, USA, 2003, wyk. Jean
- Claude Van Damme, Lawrence Taylor, Marnie Alton, Lloyd Battista 22.00 Konwój - ﬁlm
sensacyjny 0.25 Ameryka pod ostrzałem

6.00 TOP 10 Lista Przebojów 7.00 Detektyw
Monk 8.55 Galileo 11.00 Hero - ﬁlm przygodowy, Hongkong, Chiny, 2002, reż. Yimou
Zhang, wyk. Daoming Chen, Jet Li, Tony Leung Chiu Wai, Maggie Cheung 13.05 Columbo 15.00 Policjantki i Policjanci 20.00 Galileo
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
23.00 Sekretarka, Francja, 2010 0.40 Gwiazdy Kabaretu 1.40 Włatcy móch 2.10 Włatcy
móch 2.40 TOP 10 Lista Przebojów

18.00

20.00
HIT

22.50

0.55

3.10

TV 4

TRWAM
10.40 Cuda Jezusa 11.35 Przyjaciele i bohaterowie 12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12.20 Wieś - to też Polska 13.30
Papież Polak do Rodaków 14.15 Kateri 15.45
Wakacje z Chopinem 16.00 Informacje dnia
16.10 Koncert życzeń 17.00 Tam, gdzie Bóg
płacze 17.30 Okiem kamery 17.55 Powstanie
Warszawskie 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone
19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Opowieści biblijne 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Powstanie Warszawskie 21.00
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40
Retrospekcja 21.45 Santkuarium Maryi Matki Słowa w Kibeho w Rwandzie 22.40 “Od
Oceanu do Oceanu” z Ikoną Częstochowską
przez świat w obronie życia 23.00 Jak my to
widzimy - z daleka widać lepiej 23.30 Galilejczyk - prezentuje Keith Garner

TV6

KULTURA
6.50 Teledyski 6.50 Myśli na ten czas - Paweł Milcarek. Rozważania ze świętym Tomaszem, cz. 2 7.00 Liturgia prawosławna 8.25
Alternatywy 4 - serial 10.40 Zakochaj się
w Polsce - magazyn 11.05 Opole - koncertowe wspomnienia 11.25 Opole na bis 12.25
Ladies and Gentlemen - ﬁlm anim. 12.35
Trzeci punkt widzenia 13.05 Film fabularny
13.45 Nazarin 15.30 Chopin i jego Europa
2017 17.00 Klucz do Wojtyły według Łuczewskiego - Ojciec, Syn i Duch 17.15 Niedziela z…
Krystyną Prońko - 15. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Opole ‘77 19.10 Muzyka łączy
pokolenia - Krystyna Prońko i Novika 20.00
Bitwa o Anglię - dramat wojenny 22.10 Trzeci punkt widzenia 22.45 O zwierzętach i ludziach. - ﬁlm dok. 23.50 KFPP Opole - Opole 2019 0.30 Sierpniowe niebo. 63 dni chwały
- 1.45 Syn Szawła - dramat

5.10
6.00
6.50
7.00
7.30
8.00
8.15
8.35
8.45
9.20
10.15
11.05
12.00
12.10
12.35
12.50
14.00
15.00
15.15
15.35
16.05
17.00
17.25
17.55
18.50
19.20
19.25
20.10
20.35
21.30
22.40
23.45
HIT

2.10

3.55
4.50
5.00

Przysięga (227) - serial
Elif (784) - serial
Spisz się rolniku (1) - felieton
Transmisja Mszy Świętej
Agape - magazyn
Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Spisz się rolniku (2) - felieton
Ta jedyna (33) - serial
Ranczo s.VI (70) - serial
Komisarz Alex s.X (125) - serial
Ojciec Mateusz s.VIII (106)
- Sztuka dojrzewania - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Magazyn Rolniczy
Wielka odwilż w Yellowstone.
Ciężka wiosna
Elif (785) - serial
Wiadomości, Pogoda
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
Przysięga (228) - serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Uśmiech losu (21) - serial
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Tour de Pologne
Sport, Wiadomości, Pogoda
Alarm! - magazyn
La Bandida (32) - serial
To był rok!
Ocaleni - reality show
Olej Lorenza - dramat, USA, reż.
George Miller, wyk. Nick Nolte,
Susan Sarandon, Peter Ustinov,
Kathleen Wilhoite
Nieracjonalny mężczyzna
- komedia, USA, reż. Woody Allen,
wyk. Joaquin Phoenix, Emma Stone,
Parker Posey
Sekrety budapeszteńskich jaskiń
- ﬁlm dok.
Notacje - cykl dok.
Zakończenie dnia

TVP SPORT
6.10 Retro TVP Sport - archiwalne transmisje na życzenie 8.15 Kolarstwo - Tour de Pologne - 7. etap. Bukovina Resort - Bukowina
Tatrzańska 9.45 Boks 10.35 Strongman 11.35
Piłka nożna - Eliminacje EURO 2020. Polska
- Macedonia Północna 12.35 Piłka nożna
- Eliminacje EURO 2020. Polska - Macedonia
Północna 13.35 Liga Mistrzów - 1 F. Liverpool - Atletico Madryt, Wielka Brytania 15.35 Liga Mistrzów - 1 F. Liverpool - Atletico Madryt
16.20 4 - 4 - 2 17.20 Kulisty Tour de Pologne
17.50 Lekkoatletyka - Drużynowe ME - Bydgoszcz - podsumowanie 20.05 Retro TVP
Sport - archiwalne transmisje na życzenie
22.00 Sportowy Wieczór 22.40 Kolarstwo
- Tour de Pologne 2019 - podsumowanie
0.00 Boks - Michalczewski - 0.45 Hokej na
lodzie - NHL 2019. 3.25 Sporty walki - RWC
Mrągowo 5.05 Zakończenie dnia

TVP 2

4.55 Cafe piosenka - talk - show
5.30 Doktor z alpejskiej wioski
- nowy rozdział (76) - serial
6.20 Coś dla Ciebie - magazyn
6.40 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
6.50 Familiada - teleturniej
7.30 Pytanie na śniadanie
11.20 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
11.30 Rodzinka.pl s.X (208) - serial
11.55 Barwy szczęścia (2264) - serial
12.30 Koło fortuny - teleturniej
13.05 Va Banque (63) - teleturniej
13.35 Na sygnale (250) - serial
14.05 Coś dla Ciebie - magazyn
14.35 Operacja Zdrowie - Kręgosłup.
Leczenie bólu kręgosłupa
15.10 Doktor z alpejskiej wioski
- nowy rozdział (88) - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej
16.35 Familiada - teleturniej
17.10 Więzień miłości (357), Turcja
18.00 Panorama, Pogoda
18.30 Va Banque (66) - teleturniej
18.55 Rodzinka.pl s.XI (209) - serial
19.35 Barwy szczęścia (2264) - serial
20.10 Walking on Sunshine. Chodzę
w słońcu - komedia, Wielka BrytaHIT
nia, reż. Max Giwa, Dania Pasquini,
wyk. Annabel Scholey, Greg Wise,
Leona Lewis, Giulio Berruti
21.55 Tajemnice Majorki (4) Największy wielbiciel - serial
22.55 Sierpniowe niebo. 63 dni chwały,
Polska, reż. Ireneusz Dobrowolski, wyk. Anna Nehrebecka, Anna
Romantowska, Jerzy Nowak, Łukasz
Konopka, Stanisław Brejdygant
0.25 Warto kochać (18) - serial
1.25 W dobrej wierze - dramat, Indie,
Kenia, USA, reż. Philippe Falardeau,
wyk. Reese Witherspoon, Arnold
Oceng, Ger Duany, Emmanuel Jal
3.15 To je Borowicz. Podróże ze smakiem - magazyn kulinarny
4.00 Zakończenie programu

EUROSPORT

5.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda 7.00 Kolarstwo. World Tour,
Siena, Włochy 8.30 Formuła E. FIA Championship, Arabia Saudyjska 9.00 Formuła E.
FIA Championship, Arabia Saudyjska 9.30
Porsche Supercup, Silverstone 10.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda
11.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania
1. runda 14.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda 15.30 Snooker. MŚ, Shefﬁeld, Wielka Brytania 1. runda 18.30 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda
19.45 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania
1. runda 23.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka
Brytania 1. runda 23.30 Igrzyska Olimpijskie.
Home of The Olympics 0.30 Igrzyska Olimpijskie. Home of The Olympics 1.30 Snooker.
MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda 3.00
Kolarstwo. Mediolan - Turyn, Włochy

TVP 2
4.55 Cafe piosenka - talk - show
5.25 Doktor z alpejskiej wioski
- nowy rozdział (77) - serial
6.20 Pod opieką świętej Katarzyny
6.40 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
6.50 Familiada - teleturniej
7.30 Pytanie na śniadanie
11.20 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
11.30 Rodzinka.pl s.XI (209) - serial
11.55 Barwy szczęścia (2265) - serial
12.30 Koło fortuny - teleturniej
13.05 Va Banque (66) - teleturniej
13.35 Na sygnale (251) - serial
14.10 Chłopi (10) - serial
15.10 Doktor z alpejskiej wioski
- nowy rozdział (89) - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej
16.35 Familiada - teleturniej
17.10 Więzień miłości (358), Turcja
18.00 Panorama, Pogoda
18.30 Va Banque (67) - teleturniej
19.00 Rodzinka.pl s.XI (210) - serial
19.35 Barwy szczęścia (2265) - serial
20.10 Ranczo Wilkowyje - komedia, Polska,reż. Wojciech Adamczyk, wyk.
HIT
Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski,
Cezary Żak, Artur Barciś, Radoslaw
Pazura, Marta Lipińska, Franciszek
Pieczka, Piotr Pręgowski, Katarzyna
Żak, Sylwester Maciejewski
21.55 Siostry (9) - ﬁlm obyczajowy
23.05 Tacy po prostu jesteśmy - ﬁlm dok.
0.25 Rodzinka.pl (283) - serial
1.00 Paradoks (1) - Czat - serial
TVP, Polska, reż. Greg Zgliński, wyk.
Bogusław Linda, Anna Grycewicz,
Cezary Łukaszewicz, Arkadiusz
Jakubik, Witold Dębicki, Jakub
Dmochowski, Ewa Skibińska
1.55 Bliżej - ﬁlm obyczajowy, USA, reż.
Mike Nichols, wyk. Natalie Portman,
Jude Law, Julia Roberts
3.50 Dian Fossey. Tajemnice we mgle
- Ciemna strona góry - ﬁlm dok.
4.40 Zakończenie programu

EUROSPORT

5.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania
1. runda 7.00 Kolarstwo. Mediolan - Turyn,
Włochy 8.30 Formuła E. FIA Championship,
Santiago 9.00 Formuła E. FIA Championship, Mexico City E - Prix 9.30 Formuła E.
FIA Championship, Marakesz 10.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda
11.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania
1. runda 14.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda 15.30 Snooker. MŚ, Shefﬁeld, Wielka Brytania 1. runda 18.30 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda
19.45 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda 23.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld,
Wielka Brytania 1. runda 23.45 Sporty motorowe 0.00 Formuła E. FIA Championship,
Berlin 0.30 Sporty motorowe 1.00 Kolarstwo.
Mediolan - Turyn, Włochy 1.30 Snooker. MŚ,
Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda

6.00
8.45
9.45
10.45
11.45
12.50
13.25
13.45
14.45
16.25
16.45
17.45
18.50
19.30

POLSAT

Nowy dzień z Polsat News
Malanowski i Partnerzy
Sekrety rodziny
Dlaczego ja?
Gliniarze
Wydarzenia
Interwencja
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Interwencja
Gliniarze
Sekrety rodziny
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Gość Wydarzeń

20.05 MEGA HIT - Iluzja 2 - thriller kryminalny, USA, 2016, reż. Jon M.
HIT
Chu, wyk. Jesse Eisenberg, Mark
Ruﬀalo, Woody Harrelson, Dave
Franco
- Grupa magików, która na wyżyny
wzniosła sztukę scenicznej iluzji
- ukazując ludzkim oczom rzeczy,
o jakich dotąd nikomu się nie śniło
i obdarowując publiczność milionami dolarów z kont niczego nie
podejrzewających bogaczy - tym
razem wpadnie w nie lada tarapaty.
22.55 Eagle Eye - thriller, USA,
Niemcy, 2008, reż. D.J. Caruso, wyk.
Shia LaBeouf, Michelle Monaghan,
Rosario Dawson, Michael Chiklis
1.35 Pasażerowie - dramat sci - ﬁ,
USA, Australia, 2016, reż. Morten
Tyldum, wyk. Jennifer Lawrence,
Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne
3.55 Tajemnice losu

POLSAT 2
6.00 Disco Gramy 7.00 Joker 8.00 Trudne
sprawy 9.05 Drwale i inne opowieści Bieszczadu 9.35 Drwale i inne opowieści Bieszczadu 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 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 Wydarzenia 20.45 Gość Wydarzeń 21.10 Trudne sprawy 22.10 Dlaczego ja? 23.10 Świat według
Kiepskich 23.35 Świat według Kiepskich 0.05
Ślad 1.05 Zdrady 2.05 Wydarzenia 2.50 #JesteśmyDlaDzieci 3.20 Echo lasu 3.50 Trans
World Sport 4.55 SuperLudzie 5.20 Gliniarze
5.45 Telezakupy TV Okazje

6.00
8.45
9.45
10.45
11.45
12.50
13.25
13.45
14.45
15.50
16.25
16.45
17.45
18.50
19.30

POLSAT

Nowy dzień z Polsat News
Malanowski i Partnerzy
Sekrety rodziny
Dlaczego ja?
Gliniarze
Wydarzenia
Interwencja
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Gliniarze
Sekrety rodziny
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Gość Wydarzeń

20.05 Pasażerowie - dramat sci - ﬁ, USA,
Australia, 2016, reż. Morten Tyldum,
HIT
wyk. Jennifer Lawrence, Chris Pratt,
Michael Sheen, Laurence Fishburne
- Podczas międzyplanetarnej podróży
kosmicznej do nowego domu, na
nową planetę, dwoje pasażerów
- wskutek niezrozumiałych, tajemniczych okoliczności - budzi się ze snu
dziewięćdziesiąt lat za wcześnie. Jim
i Aurora zakochują się w sobie, wiedzą, że spędzą na pokładzie resztę
życia. Szybko odkrywają, że statek
kosmiczny znajduje się w śmiertelnym
niebezpieczeństwie…
22.45 Wschodzące słońce - thriller
sensacyjny, USA, 1993, reż. Philip
Kufman, wyk. Wesley Snipes, Sean
Connery, Harvey Keitel
1.35 Dom Hemingway - komedia kryminalna, Wielka Brytania, 2014
3.35 Tajemnice losu

POLSAT 2
6.00 Disco Gramy 7.00 Joker 8.00 Trudne
sprawy 9.05 Drwale i inne opowieści Bieszczadu 9.35 Drwale i inne opowieści Bieszczadu 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 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 Wydarzenia 20.45 Gość Wydarzeń 21.10 Trudne sprawy 22.10 Dlaczego ja? 23.10 Świat według
Kiepskich 23.35 Świat według Kiepskich 0.05
Ślad 1.05 Zdrady 2.05 Wydarzenia 2.50 #JesteśmyDlaDzieci 3.20 Echo lasu 3.50 Trans
World Sport 4.55 SuperLudzie 5.20 Gliniarze
5.45 Telezakupy TV Okazje

TVN

4.15 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
5.10 Nowa Maja w ogrodzie
5.40 Akademia ogrodnika
5.45 Mango - Telezakupy
7.00 Wstajesz i wiesz - informacje
9.00 Szpital - program obyczajowy
10.05 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
11.05 Detektywi - program kryminalny
12.15 Ukryta prawda
13.15 Szpital - program obyczajowy
14.15 Detektywi - program kryminalny
15.25 Efekt Domina
16.00 Fakty po południu
17.00 Kuchenne rewolucje
18.00 Ukryta prawda
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.25 Uwaga! koronawirus
19.55 Uwaga! - program interwencyjny
20.15 Doradca smaku
20.20 Milionerzy

21.00 Władza absolutna - ﬁlm sensacyjny,
USA 1997, reż. Clint Eastwood, wyk.
HIT
Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed
Harris, Laura Linney, Judy Davis, Scott
Glenn, E.G. Marshall, Dennis Haysbert
23.25 Teoria wszystkiego - ﬁlm obyczajowy, Japonia/Wielka Brytania/USA
2014, reż. James Marsh, wyk. Eddie
Redmayne, Felicity Jones, Charlie
Cox, Emily Watson, Simon McBurney, David Thewlis
2.05 Co za tydzień - magazyn
2.40 Zabójcza broń - serial
3.40 NOC Magii

5.15
6.15
6.35
7.00
7.30
8.30
9.30
10.30
11.35
12.20
13.20
14.30
14.50
15.25
15.45
16.00
16.55
17.45
18.00
18.30
19.00
19.45
20.05
20.55
21.45
22.00
23.00
23.45
0.15
0.40
1.20
1.45
2.10
3.05
3.50

TVN

4.30 Uwaga! - program interwencyjny
4.50 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
5.45 Mango - Telezakupy
7.00 Wstajesz i wiesz - informacje
9.00 Doradca smaku
9.05 Szpital - program obyczajowy
10.05 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
11.05 Detektywi - program kryminalny
12.15 Ukryta prawda
13.15 Szpital - program obyczajowy
14.15 Detektywi - program kryminalny
15.25 Milionerzy
16.00 Fakty po południu
17.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
18.00 Ukryta prawda
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.25 Uwaga! koronawirus
19.55 Uwaga! - program interwencyjny
20.15 Doradca smaku
20.20 Milionerzy

21.00 Wszystko, co dobre - ﬁlm senHIT
sacyjny, USA 2010, reż. Andrew
Jarecki, wyk. Ryan Gosling, Kirsten
Dunst, Frank Langella, Lily Rabe,
Philip Baker Hall, Diane Venora, Kristen Wiig
23.10 Kuba Wojewódzki - talk show
0.10 Pula śmierci - ﬁlm sensacyjny, USA
1988, reż. Buddy Van Horn, wyk.
Patricia Clarkson, Clint Eastwood,
Liam Neeson, Evan C. Kim, David
Hunt, Michael Currie
2.15 Uwaga! - program interwencyjny
2.40 NOC Magii

SUPER POLSAT
6.15 Wydarzenia 7.00 Fresh Beat Band. Kapela detektywów 7.30 Bąbelkowy świat
gupików 8.00 Rycerka Nella 8.30 Psi patrol 9.00 Potwory kontra obcy 9.30 Potwory kontra obcy 10.00 Świat według Bundych
10.30 Nasz nowy dom 11.30 Pozytywka SuperMagazyn 12.00 Przyjaciółki 13.00 TOP
CHEF 14.30 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia
16.00 Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami 18.00 Chirurdzy 19.00 Nasz nowy dom
20.00 Droga do zatracenia - dramat gangsterski, USA, 2002, reż. Sam Mendes, wyk.
Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law, Rob
Maxey 22.30 Świat według Kiepskich 23.05
Sex Story - komedia romantyczna, USA, 2011,
reż. Ivan Reitman, wyk. Natalie Portman,
Ashton Kutcher, Kevin Kline, Cary Elwes 1.25
Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami
3.20 Kabaretowa Ekstraklasa 3.30 Gliniarze

STOPKLATKA

6.00 1000 sposobów - serial 6.25 Złotopolscy - serial 6.55 Plebania - serial 7.55 Klara
i wszystko jasne - serial 8.55 Sekret magika
- ﬁlm familijny 10.50 Scena Śmiechu 11.50 Allo, Allo - serial 13.05 Katastrofy w przestworzach 15.00 Burzliwe Seattle - ﬁlm sensacyjny
16.50 Pogodowe Top 10 - serial 17.45 Komisarz Rex - serial 18.45 Allo, Allo - serial 20.00
Święci z Bostonu II - ﬁlm sensacyjny 22.15
Osadzony - dramat kryminalny

SUPER POLSAT
6.00 SuperLudzie Extra 6.15 Wydarzenia
7.00 Fresh Beat Band. Kapela detektywów
7.30 Bąbelkowy świat gupików 8.00 Rycerka
Nella 8.30 Psi patrol 9.00 Potwory kontra obcy 9.30 Potwory kontra obcy 10.00 Świat według Bundych 10.30 Nasz nowy dom 11.30
SuperLudzie 12.00 Przyjaciółki 13.00 TOP
CHEF 14.30 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia
16.00 Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami 18.00 Chirurdzy 19.00 Nasz nowy dom
20.05 Złap mnie, jeśli potraﬁsz - komedia
kryminalna, USA, Kanada, 2002, reż. Steven Spielberg, wyk. Leonardo DiCaprio, Tom
Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen
22.55 Droga do zatracenia - dramat gangsterski, USA, 2002, reż. Sam Mendes, wyk.
Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law, Rob
Maxey 1.25 Dancing with the Stars. Taniec
z Gwiazdami 3.20 Kabaretowa Ekstraklasa

TTV

SOS. Ekipy w akcji
Express - informacje
DeFacto Extra
DeFacto
Ukryta prawda
Damy i wieśniaczki. PL
Gogglebox. Przed telewizorem
Kartoteka
Idealna niania
Kilogramy zbędnej skóry
Damy i wieśniaczki. PL
Luksusowe minidomy
Usterka
Uwaga!
Express, Pogoda
Orzeł czy Reszka
Królowe życia - serial
Express, Pogoda
Patent na kasę
Nauka jazdy
Gogglebox. Przed telewizorem
Express, Pogoda
Królowe życia - serial
Usterka
Express, Pogoda
Gogglebox. Przed telewizorem
Gogglebox. Przed telewizorem
DeFacto
DeFacto Extra
Anatomia głupoty według
Doroty Wellman
Wojny magazynowe
Wojny magazynowe
SOS. Ekipy w akcji
Królowe życia - serial
Kossakowski. Inicjacja
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5.20
6.20
6.35
7.00
7.30
8.30
9.30
10.30
11.35
12.20
13.20
14.30
14.50
15.25
15.45
16.00
16.55
17.45
18.00
18.30
19.00
19.45
20.05
20.55
21.45
22.00
22.50
23.30

6.00 Nash Bridges - serial
7.00 Nash Bridges - serial
8.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
10.00 Zaklinaczka duchów - serial
11.00 Zaklinaczka duchów - serial
12.00 Zaklinaczka duchów - serial
13.00 Zaklinaczka duchów - serial
14.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
16.00 Rodzinny interes - serial
17.00 Rodzinny interes - serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Triumf sprawiedliwości - ﬁlm
kryminalny, USA 2016, reż. Keoni
HIT
Waxman, wyk. Claudiu Bleont, Florian Piersic Jr, Jade Ewen, Jonathan
Rosenthal, Ovidiu Niculescu, Steven
Seagal
21.45 John Wick 2 - thriller, USA 2017,
reż. Chad Stahelski, wyk. Ian
McShane, Keanu Reeves, Laurence
Fishburne, Ricardo Scamarcio, Ruby
Rose
0.05 Życzenie śmierci 2 - ﬁlm sensacyjny, USA 1982, reż. Michael Winner, wyk. Anthony Franciosa, Charles Bronson, J.D. Cannon, Jill Ireland,
Vincent Gardenia
1.55 Taki jest świat
2.30 Niesamowite!
3.55 Na jedwabnym szlaku
4.35 Z archiwum policji

6.00 Strażnik Teksasu 8.00 Nasz nowy dom
9.00 Policjantki i Policjanci 12.00 STOP Drogówka 13.00 Królowie australijskiego lombardu 14.00 Pamiętniki z wakacji 15.00
Septagon 16.00 Słoneczny patrol 17.00 Pamiętniki z wakacji 18.00 Policjantki i Policjanci 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
22.05 Zaginiony w akcji - ﬁlm sensacyjny,
USA, 1984, reż. Joseph Zito 0.20 Śmierć na
1000 sposobów 0.50 Spadkobiercy

6.00 TOP 10 Lista Przebojów 7.00 MacGyver 9.00 Galileo 10.00 Detektywi w akcji 12.00 Miodowe lata 13.40 Sekrety sąsiadów 14.15 Buﬀy, postrach wampirów 16.15
Medicopter 117 17.15 Medicopter 117 18.15
Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 0.00 Zadyma w Bangkoku - komedia sensacyjna 1.50 Benny Hill
2.40 TOP 10 Lista Przebojów

9.30
10.30
11.30
11.50
12.50
13.50
14.50
14.55
15.55
16.55
17.30
18.00
19.00
20.00
21.10
22.30
HIT

0.15

2.30

0.00
1.00
1.55
2.40
3.20
3.45
4.15

STOPKLATKA

6.55 Plebania - serial 7.55 Klara i wszystko
jasne - serial 8.55 Mali agenci Wyścig z czasem - ﬁlm przygodowy 10.50 Scena Śmiechu 11.50 Allo, Allo - serial 13.05 Katastrofy
w przestworzach 15.00 Jadowita cisza - thriller 16.50 Pogodowe Top 10 - serial 17.45 Komisarz Rex - serial 18.45 Allo, Allo - Zaginiony
- przypuszczalnie martwy - serial 19.20 Allo, Allo - serial 20.00 Szkoła czarownic - ﬁlm
fantasy 22.05 Dzikie żądze - thriller

TVP INFO
5.35 Serwis Info , Pogoda, Serwis Sportowy
co pół godziny 13.59 Serwis Info 14.29 Serwis Info 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 18.00 Panorama 18.20 Panorama opinii 18.37 O tym się mówi 19.30 Wiadomości
19.58 Gość Wiadomości 20.13 Minęła 20ta
21.00 Nie da się ukryć - magazyn 21.30 Serwis Info 21.50 W tyle wizji 22.25 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 Wiadomości 0.58 Pogoda
1.02 Minęła 20ta 1.50 W tyle wizji 2.25 Serwis Info 2.30 W tyle wizji Extra 2.54 Pogoda 2.57 Wiadomości 3.25 Gość Wiadomości
3.41 Pogoda 4.00 Taśmy bezpieki - Bezpieka
wobec sportu 4.24 Taśmy bezpieki - Obchody rocznicy wybuchu II WŚ

TV 4

TRWAM
11.50 Kolory Świętości 11.55 Święty na każdy dzień 12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje
dnia 12.20 Jezus - Królestwo bez granic 12.50
Galilejczyk - prezentuje Keith Garner 13.20
100 cudownych miejsc na świecie 13.30
Msza Święta 14.30 Apokryfy 15.25 Ja, głuchy
15.50 Ma się rozumieć 16.00 Informacje dnia
16.10 Sanktuaria polskie 16.30 Zew natury
16.55 Świadkowie 17.30 Spotkanie Rodziny
Radia Maryja w paraﬁi pw. Wniebowzięcia
NMP. Władysławowo 19.25 Powstanie Warszawskie 19.30 Jesteśmy katolikami 20.00
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Powstanie Warszawskie 21.00 Apel Jasnogórski
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Stan bezpieczeństwa państwa
22.10 Mojżesz - 10 przykazań 23.00 Jan Paweł II i Prymas Stefan Kardynał Wyszyński
23.50 100 cudownych miejsc na świecie

TTV

SOS. Ekipy w akcji
Express - informacje
DeFacto Extra
DeFacto
Ukryta prawda
Damy i wieśniaczki. PL
Gogglebox. Przed telewizorem
Kartoteka
Idealna niania
Kilogramy zbędnej skóry
Damy i wieśniaczki. PL
Luksusowe minidomy
Usterka
Uwaga!
Express, Pogoda
Orzeł czy Reszka
Królowe życia - serial
Express, Pogoda
Patent na kasę
Nauka jazdy
Gogglebox. Przed telewizorem
Express, Pogoda
Królowe życia - serial
Usterka
Express, Pogoda
Ostre cięcie
Ostre cięcie
Kossakowski. Szósty zmysł.
Rosja
Kwitnący interes - dokument
Seks - wypadki
Detektywi. Na zlecenie
Detektywi. Na zlecenie
Odezwiemy się…
Odezwiemy się…
Uwaga! po Uwadze

PULS

Szkoła - serial
Mango Telezakupy
Mała piękność - dokument
Po pierwsze kino
Ukryta prawda - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
Mango Telezakupy
Szpital - program obyczajowy
Sąd rodzinny - program sądowy
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Po pierwsze kino
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szkoła - serial
19 + - serial
19 + - serial
Usta Usta - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Anna German - serial
Anna German - serial
Ouija - horror, USA, Japonia 2014,
reż. Stiles White, wyk. Olivia Cooke,
Ana Coto, Daren Kagasoﬀ, Bianca
A. Santos
Zabójcze ciało - horror, USA 2009,
reż. Karyn Kusama, wyk. Megan
Fox, Amanda Seyfried, Johnny Simmons, Adam Brody, Chris Pratt
NOC Magii

5.05
6.05
7.30
8.25
8.30

TVP INFO
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 publicystyczny 18.00 Panorama 18.20 Panorama opinii - magazyn 18.37 O tym się mówi
- magazyn 19.30 Wiadomości 19.58 Gość
Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie da
się ukryć - magazyn 21.30 Serwis Info 21.50
W tyle wizji 22.25 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 Wiadomości 0.58 Pogoda 1.02 Minęła
20ta 1.50 W tyle wizji 2.25 Serwis Info 2.30
W tyle wizji Extra 2.54 Pogoda 2.57 Wiadomości 3.25 Gość Wiadomości 3.41 Pogoda
3.55 Taśmy bezpieki (26) ZSMP
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TV6

KULTURA
7.30 Wszystkie stworzenia duże i małe - serial 8.25 Co dalej? 8.55 Niepospolita - ﬁlm
kr.metr. 9.30 Żywot Mateusza - dramat
11.00 Pogranicze w ogniu - serial 12.05 Pogranicze w ogniu - serial 13.10 Rzecz Polska
- Crystal i Alexis - cykl dok. 13.30 Królowie,
palawary i zapomniany odkrywca 14.30 Jajko - etiuda 14.50 Poznań 56 - dramat 16.45
Wojna światów - następne stulecie - ﬁlm
science ﬁction 18.30 Informacje kulturalne
18.45 Siedem życzeń - Klątwa bogini Bast
- serial 20.00 Rok 2020 - cykl dok. 20.35
Barwy dzieciństwa - Zazie w metrze - ﬁlm
fabularny 22.10 Powidoki - program publicystyczny 22.25 Więcej niż ﬁkcja - RESSACA
0.05 M - Morderca - dramat 1.50 Informacje
kulturalne 2.00 Kino nocne - Bitwa o Anglię
- dramat wojenny 4.05 Gigant - ﬁlm kr.metr.
4.40 Cuba Libre - ﬁlm kr.metr.
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TVN 7
5.05
6.05
7.30
8.25
8.30
11.30
11.50
12.50
13.50
14.50
14.55

PULS

Szkoła - serial
Mango Telezakupy
Mała piękność - dokument
Po pierwsze kino
Ukryta prawda
Mango Telezakupy
Szpital - program obyczajowy
Sąd rodzinny - program sądowy
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Po pierwsze kino
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szkoła - serial
19 + - serial
19 + - serial
Usta Usta - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Chłopak z sąsiedztwa - ﬁlm sensacyjny, USA 2015, reż. Rob Cohen,
wyk. Jennifer Lopez, Ryan Guzman,
Ian Nelson, John Corbett, Kristin
Chenoweth
Keanu - komedia, USA 2016, reż.
Peter Atencio, wyk. Jordan Peele,
Keegan - Michael Key, Method
Man, Darrell Britt - Gibson, Will
Forte
Kości - serial
Druga strona medalu - talk show
Druga strona medalu - talk show
Druga strona medalu - talk show
NOC Magii

6.00 Nash Bridges - serial
7.00 Nash Bridges - serial
8.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
10.00 Zaklinaczka duchów - serial
14.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
16.00 Rodzinny interes - serial
17.00 Rodzinny interes - serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
19.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Po prostu walcz 2 - dramat sensacyjny, USA 2011, reż. Michael Jai
HIT
White, wyk. Michael Jai White, Evan
Peters, Alex Meraz
22.05 Maczeta - ﬁlm sensacyjny, USA
2010, reż. Robert Rodriguez, Ethan
Maniquis, wyk. Danny Trejo, Jessica Alba, Robert De Niro, Michelle
Rodriguez, Steven Seagal, Cheech
Marin, Don Johnson, Lindsay Lohan
0.10 Obserwator - thriller, USA 2000,
reż. Joe Charbanic, wyk. Ernie Hudson, James Spader, Keanu Reeves,
Marisa Tomei
2.10 Na wariackich papierach - serial
3.10 Tajemnice medyczne - serial
4.25 Z archiwum policji
5.00 Rodzinny interes - serial

6.00 Strażnik Teksasu 8.00 Nasz nowy dom
9.00 Policjantki i Policjanci 12.00 STOP Drogówka 13.00 Królowie australijskiego lombardu 14.00 Pamiętniki z wakacji 15.00
Septagon 16.00 Słoneczny patrol 17.00 Pamiętniki z wakacji 18.00 Policjantki i Policjanci 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 22.05 Krew za krew - western, USA,
2006, reż. David Von Ancken 0.30 Śmierć na
1000 sposobów 1.00 Spadkobiercy

6.00 TOP 10 Lista Przebojów 7.00 MacGyver
9.00 Galileo 10.00 Detektywi w akcji 12.00
Miodowe lata 13.40 Sekrety sąsiadów 14.15
Buﬀy, postrach wampirów 16.15 Medicopter 117 17.15 Medicopter 117 18.15 Miodowe
lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 0.00 Zaginiony w akcji 2: Początek - ﬁlm akcji, USA, 1985 2.00 Benny Hill
2.40 TOP 10 Lista Przebojów

15.55
16.55
17.30
18.00
19.00
20.00
HIT

21.55

0.00
1.00
1.30
2.00
2.35

TV 4

TRWAM
11.45 Historia i architektura Polski w rysunkach prof. Ryszarda Natusiewicza 12.00 Anioł
Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 Sanktuaria polskie 12.40 Nieoczekiwana podróż
13.15 Wakacje z Chopinem 13.30 Msza Święta 14.30 Łaski pełna 15.50 Ma się rozumieć
16.00 Informacje dnia 16.10 Jestem mamą
16.30 Kalejdoskop Młodych 16.50 Na grzyby
17.05 Kolory Świętości 17.10 Prosto o gospodarce 17.30 Okiem kamery 17.55 Powstanie
Warszawskie 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 Powstanie Warszawskie 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia
22.00 Yohan - wędrówki dzieci

TV6

KULTURA
7.30 Wszystkie stworzenia duże i małe - serial 8.25 Informacje kulturalne 8.35 Powidoki
8.55 Oh My Darling - ﬁlm anim. 9.15 Wojna
światów - następne stulecie - ﬁlm science ﬁction 11.00 Pogranicze w ogniu - serial 12.05
Pogranicze w ogniu - serial 13.10 Dziadek
- ﬁlm dok. 13.30 Rok 2020 - cykl dok. 13.55
Kalina - ﬁlm dok. 15.15 Przez całą noc - dramat 16.55 O - bi, o - ba. Koniec cywilizacji - ﬁlm science ﬁction 18.30 Teatr na ten
czas - Leszek Mądzik - felieton 18.45 Siedem życzeń - Senemedar - serial 19.45 Muzeum Polskiej Piosenki 20.00 Stulecie Winnych s.I - serial 21.00 Lekkie obyczaje - Lenny
- dramat 22.55 Co dalej? 23.30 Portrety
- Hitchcock/Truﬀaut - ﬁlm dok. 0.55 Hamlet. Bregenz Festival 2016 - opera 3.25 Teatr
na ten czas - Leszek Mądzik - felieton 3.30
Zazie w metrze - ﬁlm fabularny
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TVP 1
5.10
6.00
6.50
7.00
7.30
8.00
8.15
8.35
8.45
9.20
10.15
11.05
12.00
12.10
12.35
12.55
14.00
15.00
15.15
15.35
16.05
17.00
17.25
18.50
19.20
19.25
20.10
20.35
21.30
22.40
23.45
HIT

1.20
2.15
2.40

4.15

Przysięga (228) - serial
Elif (785) - serial
Spisz się rolniku (2) - felieton
Transmisja Mszy Świętej
Rodzinny ekspres - Działaj
zawsze na korzyść bliźniego.
Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Spisz się rolniku (3) - felieton
Ta jedyna (34) - serial
Ranczo s.VI (71) - serial
Komisarz Alex s.X (126) - serial
Ojciec Mateusz s.VIII (107) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Rok w ogrodzie Extra - magazyn
Wielka odwilż w Yellowstone.
Upalne lato
Elif (786) - serial
Wiadomości, Pogoda
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
Kolarstwo - Tour de Pologne
- 1. etap. Chorzów - Katowice
Teleexpress, Pogoda
Kolarstwo - Tour de Pologne
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Tour de Pologne
Sport, Wiadomości, Pogoda
Alarm! - magazyn
La Bandida (33) - serial
To był rok!
Historia bez tajemnic - Rzeź Woli
- ﬁlm dokumentalny
Ktoś chce mnie zabić - thriller,
Kanada, reż. Jason Bourque, wyk.
Sarah Butler, Josh Byer, Karen Holness
Determinator (9) - serial
wojsko - polskie.pl
Lina - dramat obyczajowy, reż.
MIchael Schaerer, wyk. Rabea Egg,
Flurin Giger, Alexander Maeder, Stephane Schaerer
Notacje - Edmund Baranowski.
Powstanie Warszawskie. Walki
na Woli - cykl dok.

TVP SPORT
5.35 Sportowy Wieczór 6.10 Retro TVP Sport
- archiwalne transmisje na życzenie 8.15 Kolarstwo - Tour de Pologne 2019 - podsumowanie 9.35 Jeździectwo - Cavaliada Kraków
- konkurs Speed & Music - relacja 11.05 Pełnosprawni 12.25 Piłka nożna - Eliminacje
EURO 2020. Izrael - Polska 11.25 Piłka nożna - Eliminacje EURO 2020. Izrael - Polska
13.30 Kolarstwo - Tour de Pologne - 1. etap.
Chorzów, Stadion Śląski - start 13.55 Prezentacja trasy Tour de Pologne 14.30 Kolarstwo
- Tour de Pologne - 1. etap. Chorzów - Katowice 14.40 Kolarstwo - Tour de Pologne - 1.
etap. Chorzów - Katowice 19.30 Boks 20.30
Boks 21.30 Kamerą TVP Sport 22.00 Sportowy Wieczór 22.40 Kolarstwo - Tour de Pologne - 1. etap. Chorzów - Katowice 0.00 Boks
- Gala Suzuki Boxing Night 2.10 Boks - Gala
w Chicago 3.55 MMA 5.20 Zakończenie dnia

TVP 1
5.10 Mosty Ameryki. Historia Rudolfa
Modrzejewskiego
6.00 Elif (786) - serial
6.50 Spisz się rolniku (3) - felieton
7.00 Transmisja Mszy Świętej
7.30 Coś dla Ciebie - magazyn
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Kwadrans polityczny
8.40 Ta jedyna (35) - serial
9.15 Ranczo s.VI (72) - Przeciek kontrolowany - serial
10.15 Komisarz Alex s.X (127) - serial
11.05 Ojciec Mateusz s.VIII (108)
- Obrączka - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.40 To się opłaca - magazyn
13.00 Niezwykli przyjaciele zwierząt
14.00 Elif (787) - serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.15 Alarm! - magazyn
15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
16.05 Kolarstwo - Tour de Pologne
- 2. etap. Opole - Zabrze
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Kolarstwo - Tour de Pologne
- 2. etap. Opole - Zabrze
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.20 Tour de Pologne
19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
20.10 Alarm! - magazyn
20.35 La Bandida (34) - serial
21.30 Sprawa dla reportera
22.25 Sekundy, które zmieniły życie
22.50 Magazyn śledczy
23.30 Magazyn kryminalny 997
0.20 Tylko jedno spojrzenie (3) - serial
1.25 Przystań (10) - Sens życia - serial
2.20 Sprawa dla reportera
3.15 Magazyn śledczy
3.45 Urosłam kiedy spałaś
4.35 Notacje - Julian Kulski. Orzeł nad
ciszą - cykl dok.
4.50 Zakończenie dnia

TVP SPORT

5.35 Sportowy Wieczór 6.10 Retro TVP Sport
- archiwalne transmisje na życzenie 8.15
Kolarstwo - Tour de Pologne - 1 etap 9.15
Kolarstwo - Tour de Pologne - 1 etap 10.35
Strongman 11.35 PN - Eliminacje EURO 2020
- Polska - Słowenia 12.35 PN - Eliminacje EURO 2020 - Polska - Słowenia 13.35 PN - Eliminacje EURO 2020 - Polska - Słowenia 14.35
Kolarstwo - Tour de Pologne start 15.05 Kolarstwo - Tour de Pologne 2 etap 16.05 Kolarstwo - Tour de Pologne 2 etap 17.05
Kolarstwo - Tour de Pologne 2 etap 18.05 Kolarstwo - Tour de Pologne 2 etap 19.05 Kolarstwo - Tour de Pologne 2 etap 19.30 Tenis
WTA - Palermo 22.55 Kolarstwo - Tour de Pologne 2 etap 0.00 Piłka parzy 0.15 PN - Liga
Mistrzów - skróty 1.00 PN - Liga Mistrzów skróty 1.45 Boks - Gala w Los Angeles 3.35
Kickboxing 5.40 Zakończenie dnia
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TVP 2
4.55 Cafe piosenka - talk - show
5.25 Doktor z alpejskiej wioski
- nowy rozdział (78) - serial
6.15 Pożyteczni.pl - magazyn
6.40 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
6.50 Familiada - teleturniej
7.30 Pytanie na śniadanie
11.20 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
11.30 Rodzinka.pl s.XI (210) - serial
11.55 Barwy szczęścia (2266) - serial
12.30 Koło fortuny - teleturniej
13.05 Va Banque (67) - teleturniej
13.35 Na sygnale (252) - Czas się
żegnać - serial
14.05 Chłopi (11) - Scheda - serial
15.05 Doktor z alpejskiej wioski
- nowy rozdział (90) - Outsider,
Część 2 - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej
16.35 Familiada - teleturniej
17.10 Więzień miłości (359), Turcja
18.00 Panorama
18.20 Pogoda
18.30 Va Banque (68) - teleturniej
19.00 Rodzinka.pl s.XI (211) - serial
19.35 Barwy szczęścia (2266) - serial
20.10 Kino relaks - Duﬀ [ta brzydka
HIT
i gruba] - komedia, USA, reż. Ari
Sandel, wyk. Mae Whitman, Robbie
Amell, Bella Thorne, Skyler Samuels
22.00 Zemsta o jasnych oczach s.II (2)
- serial
23.50 Ranczo Wilkowyje - komedia, Polska, reż. Wojciech Adamczyk, wyk.
Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski,
Cezary Żak, Artur Barciś, Radoslaw
Pazura, Marta Lipińska, Franciszek
Pieczka, Piotr Pręgowski, Katarzyna
Żak, Sylwester Maciejewski
1.40 Tancerz - ﬁlm dok.
3.15 Trzeci oﬁcer (7) - Twarzą
w twarz - serial
4.05 To je Borowicz. Podróże ze smakiem - magazyn kulinarny
4.30 Zakończenie dnia

TVP 2
4.55 Cafe piosenka - talk - show
5.25 Doktor z alpejskiej wioski
- nowy rozdział (79) - serial
6.15 Operacja Zdrowie - Kręgosłup.
Leczenie bólu kręgosłupa
6.40 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
6.50 Familiada - teleturniej
7.30 Pytanie na śniadanie
11.20 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
11.30 Rodzinka.pl s.XI (211) - serial
11.55 Barwy szczęścia (2267) - serial
12.30 Koło fortuny - teleturniej
13.05 Va Banque (68) - teleturniej
13.35 Na sygnale (253) - serial
14.05 Chłopi (12) - Powroty - serial
15.10 Doktor z alpejskiej wioski
- nowy rozdział (91) - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej
16.35 Familiada - teleturniej
17.10 Więzień miłości (360), Turcja
18.00 Panorama, Pogoda
18.30 Va Banque (69) - teleturniej
18.55 Rodzinka.pl s.XI (212) - serial
19.30 Barwy szczęścia (2267) - serial
20.05 Filmowe czwartki - Wiesław Kot
(35) - felieton
20.10 Filmowe czwartki - Droga do
szczęścia - dramat obyczajowy,
HIT
Wielka Brytania, USA, reż. Sam Mendes, wyk. Kate Winslet, Leonardo
diCaprio, Christopher Fitzgerald
22.15 Rozgrywka - thriller, USA, Wielka
Brytania, Francja, reż. Hossein
Amini, wyk. Kirsten Dunst, Viggo
Mortensen, Oscar Isaac
0.05 Akta Odessy - ﬁlm sensacyjny,
Niemcy, Wielka Brytania, reż. Ronald
Neame, wyk. Jon Voight, Maxymilian Schell, Maria Shell, Mary Tamm,
Derek Jacobi
2.20 Midnight Sun (1) - serial
3.25 Art Noc - Festiwal Kultury
Żydowskiej w Krakowie - koncert
4.20 To je Borowicz. Podróże ze smakiem - magazyn kulinarny
4.40 Zakończenie dnia

EUROSPORT
5.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, 6.30 Kolarstwo. Pro Series, Włochy 8.00 Formuła E.
TOP 10 sezonu 2018 1. część 8.30 Formuła E. TOP 10 sezonu 2018 2. część 9.00 Formuła E. FIA Championship, Berlin 10.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda
11.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 2. runda 14.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld,
Wielka Brytania 2. runda 15.30 Snooker. MŚ,
Sheﬃeld, Wielka Brytania 2. runda 18.30 Formuła E. FIA Championship, Berlin 19.00 Formuła E. FIA Championship, Berlin 20.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 2. runda
23.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 2. runda 0.00 Formuła E. FIA Championship, Berlin 1.00 Kolarstwo. World Tour, Polska
2. etap 1.30 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka
Brytania 2. runda 3.00 Kolarstwo. World Tour, Polska 1. etap 4.00 Kolarstwo. World Tour

Nowy dzień z Polsat News
Malanowski i Partnerzy
Sekrety rodziny
Dlaczego ja?
Gliniarze
Wydarzenia
Interwencja
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Gliniarze
Sekrety rodziny
Wydarzenia, Sport, Pogoda

20.00 Duże dzieci - komedia, USA, 2010,
reż. Dennis Dugan, wyk. Adam SanHIT
dler, David Spade, Rob Schneider,
Kevin James
22.30 Czego dusza zapragnie - komedia sci - ﬁ, Wielka Brytania, USA,
2015, reż. Terry Jones, wyk. Simon
Pegg, Kate Beckinsale, Sanjeev Bhaskar, Rob Riggle
- Zwyczajny z pozoru nauczyciel
gimnazjum Neil Clarke, pewnego
dnia odkrywa w sobie magiczne
moce. Dzięki swoim nowo nabytym
umiejętnościom może np. sprawić,
że grupa rozkrzyczanych dzieci
nareszcie zamilknie lub że jego najlepszy kumpel z brzydkiego nudziarza zmieni się w obiekt kobiecych
westchnień na wzór niejakiego
Greya o wielu twarzach.
0.10 Nasz nowy dom
2.10 Tajemnice losu

4.30 Uwaga! - program interwencyjny
4.50 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
5.45 Mango - Telezakupy
7.00 Wstajesz i wiesz - informacje
9.00 Doradca smaku
9.05 Szpital - program obyczajowy
10.05 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
11.05 Detektywi - program kryminalny
12.15 Ukryta prawda
13.15 Szpital - program obyczajowy
14.15 Detektywi - program kryminalny
15.25 Milionerzy
16.00 Fakty po południu
17.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
18.00 Ukryta prawda
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.25 Uwaga! koronawirus
19.55 Uwaga! - program interwencyjny
20.15 Doradca smaku
20.20 Milionerzy

21.00 60 sekund - ﬁlm sensacyjny, USA
2000, reż. Dominic Sena, wyk.
HIT
Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, T.J. Cross, William Lee
Scott, Scott Caan, Will Patton,
Delroy Lindo, Robert Duvall, Christopher Eccleston, Vinnie Jones
23.25 Duch - horror, USA 1982, reż. Tobe
Hooper, wyk. JoBeth Williams, Craig
T. Nelson, Beatrice Straight, Dominique Dunne, Oliver Robbins
1.55 My Way
2.25 Nie z tego świata - serial
3.20 NOC Magii

POLSAT 2

EUROSPORT
5.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania
1. runda 7.00 Kolarstwo. Mediolan - Turyn,
Włochy 8.30 Formuła E. FIA Championship
Podsumowanie sezonu 2019 9.30 Snooker.
MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda 11.00
Formuła E. Historia Formuły E 1 13.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda
14.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda 17.00 Kolarstwo. Pro Series,
Włochy 18.45 Formuła E. FIA Championship,
Berlin 19.00 Formuła E. FIA Championship,
Berlin 20.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka
Brytania 1. runda 23.00 Snooker. MŚ, Shefﬁeld, Wielka Brytania 2. runda 0.00 Formuła E. FIA Championship, Berlin 1.00 Kolarstwo.
World Tour, Polska 1. etap 1.30 Snooker. MŚ,
Sheﬃeld, Wielka Brytania 1. runda 3.00 Kolarstwo. Pro Series, Włochy 4.00 Kolarstwo.
World Tour, Polska 1. etap

TVN

POLSAT
6.00
8.45
9.45
10.45
11.45
12.50
13.25
13.45
14.45
15.50
16.25
16.45
17.45
18.50

6.00 Disco Gramy 7.00 Joker 8.00 Trudne
sprawy 9.05 Drwale i inne opowieści Bieszczadu 9.35 Drwale i inne opowieści Bieszczadu 10.00 Na ratunek 112 10.30 Sekrety rodziny 11.30 Dlaczego ja? 12.30 Nasz nowy dom
13.30 Świat według Kiepskich 14.00 Świat
według Kiepskich 14.30 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
Gość Wydarzeń 21.10 Trudne sprawy 22.10
Dlaczego ja? 23.10 Świat według Kiepskich
23.35 Świat według Kiepskich 0.05 Ślad 1.05
Zdrady 2.05 Wydarzenia 2.50 #JesteśmyDlaDzieci 3.20 Echo lasu 3.50 Magazyn Atleci 4.20 Magazyn Atleci 4.55 Magazyn Atleci 5.20 Gliniarze 5.45 Telezakupy TV Okazje

6.00
8.45
9.45
10.45
11.45
12.50
13.25
13.45
14.45
15.50
16.25
16.45
17.45
18.50
19.30

POLSAT

Nowy dzień z Polsat News
Malanowski i Partnerzy
Sekrety rodziny
Dlaczego ja?
Gliniarze
Wydarzenia
Interwencja
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Gliniarze
Sekrety rodziny
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Gość Wydarzeń

20.00 Nie kłam, kochanie - komedia
romantyczna, Polska, 2008, reż. Piotr
HIT
Wereśniak, wyk. Marta Żmuda Trzebiatowska, Piotr Adamczyk, Beata
Tyszkiewicz, Magdalena Schejbal
22.15 Ojciec panny młodej - komedia,
USA, 1991, reż. Charles Shyer, wyk.
Steve Martin, Diane Keaton, Kimberly Williams, Kieran Culkin
- Małżonkowie George Banks
i Nina mieszkają na przedmieściach
Los Angeles, w dużym rodzinnym
domu, w którym zawsze panuje
harmonia i spokój. Mają dwoje
dzieci - syna Matty’ego i starszą, 22
- letnią, córkę Annie, która właśnie
wraca z Europy, gdzie wyjechała
na studia. Annie zaskakuje rodzinę,
a zwłaszcza ojca wiadomością o jej
zaręczynach z Bryanem Mackenzie,
Amerykaninem, którego poznała
we Włoszech.
0.40 Chirurdzy
1.50 Tajemnice losu

POLSAT 2
6.00 Disco Gramy 7.00 Joker 8.00 Trudne
sprawy 9.05 Drwale i inne opowieści Bieszczadu 9.35 Drwale i inne opowieści Bieszczadu 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 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
Gość Wydarzeń 21.10 Trudne sprawy 22.10
Dlaczego ja? 23.10 Świat według Kiepskich
23.35 Świat według Kiepskich 0.05 Ślad 1.05
Zdrady 2.05 Wydarzenia 2.50 #JesteśmyDlaDzieci 3.20 Echo lasu 3.50 SuperLudzie 4.20
SuperLudzie 4.55 SuperLudzie 5.20 SuperLudzie 5.45 Telezakupy TV Okazje

TTV
5.15
6.20
6.35
7.00
7.30
8.30
9.30
10.30
11.35
12.20
13.20
14.30
14.50
15.25
15.45
16.00
16.55
17.45
18.00
18.30
19.00
19.45
20.05
20.55
21.45
22.00
23.00
23.30
0.00
0.30
1.30
2.25
3.25
3.50
4.20
4.50

4.30
4.50
5.45
7.00
9.00
9.05
10.05
11.05
12.15
13.15
14.15
15.25
16.00
17.00
18.00
19.00
19.25
19.55
20.15
20.20
21.00

TVN

Uwaga! - program interwencyjny
Kuchenne rewolucje
Mango - Telezakupy
Wstajesz i wiesz - informacje
Doradca smaku
Szpital - program obyczajowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Detektywi - program kryminalny
Ukryta prawda
Szpital - program obyczajowy
Detektywi - program kryminalny
Milionerzy
Fakty po południu
Kuchenne rewolucje
Ukryta prawda
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - program interwencyjny
Doradca smaku
Milionerzy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy

22.00 Na pewno, być może - komedia,
USA, Francja, Niemcy, Wielka BryHIT
tania 2008, reż. Adam Brooks, wyk.
Ryan Reynolds, Isla Fisher, Abigail
Breslin, Elizabeth Banks, Rachel
Weisz, Kevin Kline
0.20 Gruby i chudszy II: Rodzina
Klumpów - komedia, USA 2000,
reż. Peter Segal, wyk. Eddie Murphy,
Janet Jackson, Larry Miller, John
Ales, Richard Gant
2.35 Uwaga! - program interwencyjny
3.00 NOC Magii

SUPER POLSAT
6.00 SuperLudzie Extra 6.15 Wydarzenia
7.00 Fresh Beat Band. Kapela detektywów
7.30 Bąbelkowy świat gupików 8.00 Rycerka
Nella 8.30 Psi patrol 9.00 Potwory kontra obcy 9.30 Potwory kontra obcy 10.00 Świat według Bundych 10.30 Nasz nowy dom 11.30
GOPR - na ratunek 12.00 Przyjaciółki 13.00
TOP CHEF 14.30 Hell’s Kitchen - Piekielna
Kuchnia 16.00 Dancing with the Stars. Taniec
z Gwiazdami 18.00 Chirurdzy 19.00 Nasz nowy dom 20.05 Krokodyl Dundee 2 - komedia
przygodowa, Australia, 1988, reż. John Cornell, wyk. Paul Hogan, Gerry Skilton, Linda
Kozlowski, John Meillon 22.30 Salt - thriller,
USA, 2010, reż. Phillip Noyce, wyk. Angelina
Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Daniel
Olbrychski 0.40 Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami 2.40 Kabaretowa Ekstraklasa 3.00 Gliniarze 4.00 Na ratunek 112

STOPKLATKA

5.55 1000 sposobów na - serial 6.20 Złotopolscy - serial 6.50 Plebania - serial 7.50
Klara i wszystko jasne - serial 8.50 Spacer w chmurach - melodramat 10.50 Scena
Śmiechu 11.50 Allo, Allo - serial 13.05 Katastrofy w przestworzach 15.00 Burzowy armagedon - ﬁlm sci - ﬁ 16.50 Pogodowe Top
- serial 17.45 Komisarz Rex - serial 18.45 Allo,
Allo - serial 20.00 Metro - thriller 22.45 Proza
życia - komediodramat 0.50 Narcos - serial

SUPER POLSAT
6.00 SuperLudzie Extra 6.15 Wydarzenia
7.00 Fresh Beat Band. Kapela detektywów
7.30 Bąbelkowy świat gupików 8.00 Rycerka Nella 8.30 Psi patrol 9.00 Potwory kontra obcy 9.30 Potwory kontra obcy 10.00
Świat według Bundych 10.30 Nasz nowy
dom 11.30 Przyjaciółki 12.30 TOP CHEF 14.00
Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 16.00 Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami 18.00
Chirurdzy 19.00 Nasz nowy dom 20.00 Sex
Story - komedia romantyczna, USA, 2011, reż.
Ivan Reitman, wyk. Natalie Portman, Ashton
Kutcher, Kevin Kline, Cary Elwes 22.20 Świat
według Kiepskich 23.00 Krokodyl Dundee 2
- komedia przygodowa, Australia, 1988, reż.
John Cornell, wyk. Paul Hogan, Gerry Skilton,
Linda Kozlowski, John Meillon 1.25 Dancing
with the Stars. Taniec z Gwiazdami 3.20 Kabaretowa Ekstraklasa 3.30 Gliniarze

SOS. Ekipy w akcji
Express - informacje
DeFacto
DeFacto
Ukryta prawda
Damy i wieśniaczki. PL
Gogglebox. Przed telewizorem
Kartoteka
Idealna niania
Kilogramy zbędnej skóry
Damy i wieśniaczki. PL
Luksusowe minidomy
Usterka
Uwaga!
Express, Pogoda
Orzeł czy Reszka
Królowe życia - serial
Express, Pogoda
Patent na kasę
Nauka jazdy
Gogglebox. Przed telewizorem
Express, Pogoda
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Express, Pogoda
Gogglebox. Przed telewizorem
Patent na…
Patent na…
Betlejewski. Prowokacje
Seks - wypadki
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Handlarze. Na zlecenie
DeFacto
DeFacto
DeFacto
DeFacto

ŚRODA, 5 SIERPNIA

TVN 7
5.05
6.05
7.30
8.25
8.30
11.30
11.50
12.50
13.50
14.50
14.55
15.55
16.55
17.30
18.00
19.00
20.00
HIT

23.00

1.15
2.15
2.45

5.20
6.20
6.35
7.00
7.30
8.30
9.30
10.30
11.35
12.20
13.20
14.30
14.50
15.25
15.45
16.00
16.55
17.45
18.00
18.30
19.00
19.45
20.05
20.55
21.45
22.00
22.45
23.25
0.10
1.10
1.55
2.50
3.20
3.50
4.20

SOS. Ekipy w akcji
Express - informacje
DeFacto
DeFacto
Ukryta prawda
Damy i wieśniaczki. PL
Gogglebox. Przed telewizorem
Kartoteka
Idealna niania
Kilogramy zbędnej skóry
Damy i wieśniaczki. PL
Luksusowe minidomy
Usterka
Uwaga!
Express, Pogoda
Orzeł czy Reszka
Królowe życia - serial
Express, Pogoda
Patent na kasę
Nauka jazdy
Gogglebox. Przed telewizorem
Express, Pogoda
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Express, Pogoda
Vlogbox. W necie
Ciężarówką przez Stany
Made in Maroko - serial
Seksowne plaże z Bridget
Usterka
SOS. Ekipy w akcji
DeFacto
DeFacto
DeFacto
DeFacto

STOPKLATKA

6.20 Złotopolscy - serial 6.50 Plebania - serial
7.50 Klara i wszystko jasne - serial 8.50 Gry
wojenne - dramat sci - ﬁ 11.00 Scena Śmiechu 12.00 Allo, Allo - serial 13.15 Katastrofy w przestworzach 15.05 Fala uderzeniowa:
Odliczanie ku tragedii - ﬁlm sci - ﬁ 16.50 Pogodowe Top - serial 17.45 Komisarz Rex - serial 18.45 Allo, Allo - serial 20.00 Dziewczyna
mojego kumpla - komedia romantyczna 22.10
Predator - ﬁlm sci - ﬁ 0.25 Narcos - serial

TVP INFO
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 publicystyczny 18.00 Panorama 18.20 Panorama opinii - magazyn 18.37 O tym się mówi
- magazyn 19.30 Wiadomości 19.58 Gość
Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie da
się ukryć - magazyn 21.30 Serwis Info 21.50
W tyle wizji 22.25 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 Wiadomości 0.58 Pogoda 1.02 Minęła
20ta 1.50 W tyle wizji 2.25 Serwis Info 2.30
W tyle wizji Extra 2.54 Pogoda 2.57 Wiadomości 3.25 Gość Wiadomości 3.41 Pogoda
3.55 Taśmy bezpieki - Czesław Kiszczak, cz. 1

TV 4

TRWAM
10.00 Audiencja Generalna 11.00 Świat na
wyciągnięcie ręki. Podróż na Polinezję 11.25
W góreckim domku ogrodnika 11.40 Prosto o gospodarce 12.00 Anioł Pański 12.03
Informacje dnia 12.20 Dzieci Andersa - Powrót do Afryki 13.25 Kolory Świętości 13.30
Msza Święta 14.30 Pochodzenie świata cz. 1
15.30 Syria 15.50 Ma się rozumieć 16.00 Informacje dnia 16.10 Na zdrowie 16.30 Regał
17.00 Po stronie prawdy 17.30 Okiem kamery 17.55 Powstanie Warszawskie 18.00
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15
Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na
każdy dzień 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 Paweł VI. Papież czasów burzy 23.40
Ivato 23.55 Kolory Świętości

TTV

PULS

Szkoła - serial
6.00
Mango Telezakupy
7.00
Mała piękność - dokument
8.00
Po pierwsze kino
Ukryta prawda
10.00
Mango Telezakupy
11.00
Szpital - program obyczajowy
13.00
Sąd rodzinny - program sądowy
14.00
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Po pierwsze kino
16.00
Ukryta prawda
17.00
Szkoła - serial
18.00
19 + - serial
19 + - serial
20.00
Usta Usta - serial
HIT
Ukryta prawda - program obyczajowy
Raport Pelikana - ﬁlm sensacyjny,
22.00
USA 1993, reż. Alan J. Pakula, wyk.
Julia Roberts, Denzel Washington,
Sam Shepard, John Heard, Tony
Goldwyn, James Sikking, William
Atherton, Robert Culp, Stanley
0.15
Tucci, Hume Cronyn, John Lithgow
Sufrażystka - ﬁlm obyczajowy,
Wielka Brytania 2015, reż. Sarah
Gavron, wyk. Carey Mulligan,
Helena Bonham Carter, Meryl
2.10
Streep, Brendan Gleeson, Anne
3.10
- Marie Duﬀ, Ben Whishaw
3.50
Kości - serial
4.35
Druga strona medalu - talk show
5.00
NOC Magii

6.00 Strażnik Teksasu 8.00 Nasz nowy dom
9.00 Policjantki i Policjanci 12.00 STOP Drogówka 13.00 Królowie australijskiego lombardu 14.00 Pamiętniki z wakacji 15.00
Septagon 16.00 Słoneczny patrol 17.00 Pamiętniki z wakacji 18.00 Policjantki i Policjanci 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
22.10 Skazany na piekło - ﬁlm sensacyjny,
USA, 2003 0.20 Śmierć na 1000 sposobów
0.45 Tuż przed tragedią 1.50 STOP Drogówka

TVP INFO
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 18.00 Panorama 18.20
Panorama opinii 18.37 O tym się mówi 19.30
Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13
Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć 21.30 Serwis Info 21.50 W tyle wizji 22.25 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 Wiadomości 0.58 Pogoda
1.02 Minęła 20ta 1.50 W tyle wizji 2.25 Serwis
Info 2.30 W tyle wizji Extra 2.54 Pogoda 2.57
Wiadomości 3.25 Gość Wiadomości 3.55 Taśmy bezpieki (28) Wywiad wobec Watykanu
i Jana Pawła II 4.20 Taśmy bezpieki - Wywiad
PRL wobec Watykanu, cz. 2
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Nash Bridges - serial
Nash Bridges - serial
Lombard: Życie pod zastaw
- serial
Zaklinaczka duchów - serial
Zaklinaczka duchów - serial
Zaklinaczka duchów - serial
Lombard: Życie pod zastaw
- serial
Rodzinny interes - serial
Rodzinny interes - serial
Lombard: Życie pod zastaw
- serial
Trzynasty wojownik - ﬁlm przygodowy, USA 1999, reż. John
McTiernan, wyk. Antonio Banderas,
Vladimir Kulich, Diane Venora, Dennis Storh?i
Żelazny rycerz - ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania 2011, reż.
Jonathan English, wyk. Brian Cox,
Derek Jacobi, James Purefoy, Kate
Mara, Paul Giamatti
Życzenie śmierci 5 - ﬁlm sensacyjny, USA 1994, reż. Allan A. Goldstein, wyk. Charles Bronson, Lesley
- Anne Down, Michael Parks,
Robert Joy
Na wariackich papierach - serial
Przypadki Cezarego P. - serial
Taki jest świat
Z archiwum policji
Rodzinny interes - serial

TVN 7

KULTURA
7.30 Wszystkie stworzenia duże i małe - serial 8.25 Trzeci punkt widzenia 9.00 Którędy po sztukę - Mirosław Bałka 9.10 A - B
- ﬁlm anim. 9.20 O - bi, o - ba. Koniec cywilizacji - ﬁlm science ﬁction 11.00 Pogranicze w ogniu - serial 13.15 Pies Schroedingera - ﬁlm anim. 13.30 Japonia z góry Odc. 5
Wyspy skarbów - serial dok. 14.25 Doradcy króla Hydropsa - ﬁlm anim. 14.55 Portret rodzinny we wnętrzu - ﬁlm obyczajowy
17.00 Ga, ga. Chwała bohaterom - ﬁlm science ﬁction 18.30 Informacje kulturalne 18.45
Awantura o Basię - serial 19.45 Muzeum Polskiej Piosenki 20.00 W trzy miesiące dookoła świata - Przed północą - ﬁlm obyczajowy,
Grecja 21.55 Geniusz - serial 22.55 Dokument w podróży - Znikająca wyspa - ﬁlm
dok. 0.15 Powidoki - program publicystyczny
0.30 Lekkie obyczaje - Lenny - dramat

PULS

Szkoła - serial
Mango Telezakupy
Mała piękność - dokument
Po pierwsze kino
Ukryta prawda
Mango Telezakupy
Szpital - program obyczajowy
Sąd rodzinny - program sądowy
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Po pierwsze kino
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szkoła - serial
19 + - serial
19 + - serial
Usta Usta - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Totalna magia - komedia, USA
1998, reż. Griﬃn Dunne, wyk.
Sandra Bullock, Nicole Kidman,
Stockard Channing, Dianne Wiest,
Goran Visnjic, Aidan Quinn
Mission: Impossible IV - Protokół
duchów - ﬁlm sensacyjny, USA,
Czechy, Zjednoczone Emiraty Arabskie 2011, reż. Brad Bird, wyk. Tom
Cruise, Jeremy Renner, Paula Patton
Kości - serial
Druga strona medalu - talk show
Druga strona medalu - talk show
NOC Magii

6.00 Nash Bridges - serial
7.00 Nash Bridges - serial
8.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
10.00 Zaklinaczka duchów - serial
11.00 Zaklinaczka duchów - serial
12.00 Zaklinaczka duchów - serial
13.00 Zaklinaczka duchów - serial
14.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
16.00 Rodzinny interes - serial
17.00 Rodzinny interes - serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Taxi 2 - komedia sensacyjna, Francja
2000, reż. Gérard Krawczyk, wyk.
HIT
Bernard Farcy, Frédéric Diefenthal,
Marion Cotillard, Samy Naceri
21.45 Zwariowane wesele - komedia,
Ukraina 2018, reż. Vladyslav Klimchuk, wyk. Jimmy Woha Woha,
Lesya Samaeva, Nazar Zadneprovskiy, Polina Vasylyna
23.30 Miłość z przedszkola - komedia
romantyczna, Niemcy 2009, reż. Til
Schweiger, wyk. Alwara Höfels, Jürgen Vogel, Matthias Schweighöfer,
Nora Tschirner, Til Schweiger
1.50 Na wariackich papierach - serial
2.50 Tajemnice medyczne - serial
3.50 Taki jest świat
4.25 Menu na miarę
5.00 Rodzinny interes - serial

6.00 Strażnik Teksasu 8.00 Nasz nowy dom
9.00 Policjantki i Policjanci 12.00 STOP Drogówka 13.00 Królowie australijskiego lombardu 14.00 Pamiętniki z wakacji 15.00
Septagon 16.00 Słoneczny patrol 17.00 Pamiętniki z wakacji 18.00 Policjantki i Policjanci 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 22.05 Inny czas - ﬁlm sci - ﬁ, USA, 2017,
reż. Mark Dennis, Ben Foster 23.55 Śmierć na
1000 sposobów 0.25 Tuż przed tragedią

6.00 TOP 10 Lista Przebojów 7.00 MacGyver
9.00 Galileo 10.00 Detektywi w akcji 12.00
Miodowe lata 13.40 Sekrety sąsiadów 14.15
Buﬀy, postrach wampirów 16.15 Medicopter 117 17.15 Medicopter 117 18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00 Zakładnik z Wall Street - ﬁlm
kryminalny, USA, 2016, reż. Jodie Foster, wyk.
George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell,
Dominic West 1.00 STOP Drogówka

15.55
16.55
17.30
18.00
19.00
20.00
HIT

22.15

1.00
2.00
2.25
2.55

TV 4

TRWAM
11.25 Myśląc Ojczyzna 11.35 Przyroda i ludzie 12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Po stronie prawdy 12.50 Moja Fatima 13.20 100 cudownych miejsc na świecie
13.30 Msza Święta 14.30 Pochodzenie świata cz. 2 15.20 100 cudownych miejsc na świecie 15.30 Syria 15.45 Przegląd katolickiego
tygodnika “Niedziela” 15.50 Ma się rozumieć
16.00 Informacje dnia 16.10 Z wędką nad
wodę 16.35 Porady Medyczne Bonifratrów
17.00 Modlitwa w intencji rodzin i obrony
życia poczętego 19.25 Akademia pro - life
19.30 Moja katolicka rodzina 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Powstanie
Warszawskie 21.00 Apel Jasnogórski 21.20
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia
22.00 Fryderyk Chopin i jego muzyka 22.30
Z wędką nad wodę 23.00 Katedra w Chartres - święta geometria

LINIA A
P.T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TV6

6.00 TOP 10 Lista Przebojów 7.00 MacGyver
9.00 Galileo 10.00 Detektywi w akcji 12.00
Miodowe lata 13.40 Sekrety sąsiadów 14.15
Buﬀy, postrach wampirów 16.15 Medicopter 117 17.15 Medicopter 117 18.15 Miodowe
lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 0.00 Eden Lake - thriller, Wielka
Brytania, 2008, reż. James Watkins 1.55 Benny Hill 2.40 TOP 10 Lista Przebojów

CZWARTEK, 6 SIERPNIA
5.05
6.05
7.30
8.25
8.30
11.30
11.50
12.50
13.50
14.50
14.55

LINIA D

TV6

KULTURA
7.30 Wszystkie stworzenia duże i małe - serial 8.25 Informacje kulturalne 8.35 Studio
Kultura - Rozmowy - Janusz Olejniczak 8.50
Sen Leocadii - ﬁlm dok. 9.25 Ga, ga. Chwała bohaterom - ﬁlm science ﬁction 11.00
Pogranicze w ogniu - serial 12.05 Pogranicze w ogniu - serial 13.10 Locus - ﬁlm anim.
13.30 Ikony muzyki - Queen - cykl dok. 14.15
Katarzyna - ﬁlm anim. 14.35 Sportowe życie
- dramat 16.55 Zmruż oczy - ﬁlm obyczajowy 18.30 Teatr na ten czas - Tadeusz Kornaś
18.45 Awantura o Basię - serial 19.45 Muzeum Polskiej Piosenki 20.00 Kobra - Alicja
prowadzi śledztwo - spektakl teatralny 21.35
Koło pióra - magazyn 21.45 Kino Mistrzów
- Zagubiona autostrada - ﬁlm fabularny
0.05 Woman To Woman at Nice Jazz Festival
- koncert 1.20 Sztuka natury. Fotograﬁe Rosamond Purcell - ﬁlm dok.

Dworce i przystanki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

Kurs 4

Kurs 5

Kurs 6

Kurs 7

Kurs 8

6:06
6:08
6:10
6:12
6:14
6:16
6:18
6:22
6:24
6:26
6:27
6:28
6:30
6:32
6:34
6:36
6:39
6:41
6:43
6:45

6:58
7:00
7:02
7:04
7:06
7:08
7:10
7:14
7:16
7:18
7:19
7:20
7:22
7:24
7:26
7:28
7:31
7:33
7:34
7:36

7:36
7:38
7:40
7:42
7:44
7:46
7:48
7:52
7:54
7:56
7:57
7:58
8:00
8:02
8:04
8:06
8:09
8:11
8:13
8:15

8:16
8:18
8:20
8:22
8:24
8:26
8:28
8:32
8:34
8:36
8:37
8:38
8:40
8:42
8:44
8:46
8:49
8:51
8:53
8:55

9:04
9:06
9:08
9:10
9:12
9:14
9:16
9:20
9:22
9:24
9:25
9:26
9:28
9:30
9:32
9:34
9:37
9:39
9:41
9:43

10:00
10:02
10:04
10:06
10:08
10:10
10:12
10:16
10:18
10:20
10:21
10:22
10:24
10:26
10:28
10:30
10:33
10:35
10:37
10:39

11:25
11:27
11:29
11:31
11:33
11:35
11:37
11:41
11:43
11:45
11:46
11:47
11:48
11:50
11:52
11:54
11:56
11:59
12:01
12:03
12:05

12:15
12:17
12:19
12:21
12:23
12:25
12:27
12:31
12:33
12:35
12:36
12:37
12:38
12:40
12:42
12:44
12:46
12:49
12:51
12:53
12:55

Nowy Dwór (Pętla)
Szpital (Kierunek Miasto)
Biedronka (Kierunek Miasto)
Targowisko
PKS / Urząd Miejski
Rynek/Fontanna
Stadion
Intermarche
Dworzec Kolejowy
Wrocławska
Armii Krajowej
Aquapark N/Ż
Przedszkole Nr 1
Bar Gwiazdka
Rynek/Biblioteka
Polna
Szkoła Podst. Nr3
Piwniczna/Targ
Biedronka (Kierunek Szpital)
Szpital (Kierunek Nowy Dwór)
Nowy Dwór

LINIA B
P.T

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

Dworce i przystanki
Szczytkowice I
Szczytkowice II
Księginice (3 domki)
Jaszyce
Księginice, ul. Sportowa
Księginice II
Targ
Urząd Miejski
Świątniki
ul. Czereśniowa
ul. Czereśniowa Rotunda
ul. Polna
Szpital
Urząd Miejski
Rynek
Stadion
ul. Chrobrego/Deleżak
Węgrzynów
Intermarche
ul. Bochenka/Kolejowa
ul. Wrocławska
ul. Armii Krajowej
Sp nr 2/Przedszkole nr1
Bar Gwiazdka
Rynek/Księgarnia
ul. Polna
Szkoła Podstawowa nr3
Tesco
Szpital
Urząd Miejski
ul. Piwniczna
Księginice I
Księginice, ul. Sportowa
Jaszyce
Księginice (3 domki)
Szczytkowice II
Szczytkowice I

Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13
13:07
13:09
13:11
13:13
13:15
13:17
13:19
13:23
13:25
13:27
13:28
13:29
13:30
13:32
13:34
13:36
13:38
13:41
13:43
13:45
13:47

13:48
13:50
13:52
13:54
13:56
13:58
14:00
14:04
14:06
14:08
14:09
14:10
14:11
14:13
14:15
14:17
14:19
14:22
14:24
14:26
14:28

14:30
14:32
14:34
14:36
14:38
14:40
14:42
14:46
14:48
14:50
14:51
14:52
14:53
14:55
14:57
14:59
15:01
15:04
15:06
15:08
15:10

15:12
15:14
15:16
15:18
15:20
15:22
15:24
15:28
15:30
15:32
15:33
15:34
15:35
15:37
15:39
15:41
15:43
15:46
15:48
15:50
15:52

16:00
16:02
16:04
16:06
16:08
16:10
16:12
16:16
16:18
16:20
16:21
16:22
16:23
16:25
16:27
16:29
16:31
16:34
16:36
16:38
16:40

Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3S Kurs 3H Kurs 4

Kurs 5

Kurs 6

Kurs 7

09:15
09:17
09:19
07:08
07:10
07:12
06:05
06:15
06:20
06:22
06:27
06:32
06:36
06:39
06:41

06:43
06:45
06:47
06:49
06:51
06:53
06:55
06:57
06:59

07:04
07:06
07:08

07:16

08:07
08:09
08:11
08:14

08:07
08:09
08:11
08:15

09:22
09:25

07:20
07:22

08:18
08:20

08:19
08:21

09:29
09:31

08:24

08:25
08:28
08:30
08:32 / 8:48
08:40

09:35

07:27
07:30
07:33
07:35

07:37
07:39
07:41
07:43
07:45
07:47
07:49
07:51
07:53
07:56
08:00
08:03
08:05
08:07

Kurs 8

Kurs 9

14:20
14:22
14:24
15:28
15:30
15:32

10:25
10:27
10:29
10:32

14:27
14:30
14:40

Kurs Cmentarz – U.M.
m-ce III – X – pn, śr, pt.
m-ce XI – II – wt, pt
09:55 – Urząd Miejski
09:58 – Rynek

Kurs Cmentarz – U.M.
m-ce III – X – pn, śr, pt.
m-ce XI – II – wt, pt
13:35 – Urząd Miejski
13:38 – Rynek

10:00 – Cmentarz Obornicka

13:40 – Cmentarz Obornicka

14:50

15:36

P.T
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica
Przystanki

Trzebnica nr 12
Księginice 1
Księginice 2
Ligota
Masłów 1
Masłów 2
Kałowice
Masłów 2
Masłów 1
Ligota
Księginice 2
Księginice 1
Trzebnica nr 18
Marcinowo
Trzebnica nr 12

LINIA C

08:27
08:29
08:31
08:33
08:35
08:39
08:42

08:44
08:46
08:48

08:51
08:53
08:55
08:58
09:00
09:04
09:07

09:09
09:11
09:13

Rozkład Szynobusów

09:38
09:40
09:42
09:45
09:47
09:51

10:07 – ul. Bochenka – UPT

13:47 – ul. Bochenka – UPT

ul. Daszyńskiego – U.M. 10:10

ul. Daszyńskiego – U.M. 13:50

10:16
10:19
10:21
10:23

13:50
13:53

13:55
13:57
13:59

źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

KURS
3

KURS
4

KURS
5

KURS
6

7:15
7:18
7:21
7:25
7:29
7:32
7:35
7:38
7:41
7:44
7:47
7:50
7:53
7:57
8:01
8:05
8:09

10:05
10:08
10:12
10:16
10:20
10:23
10:26
10:29
10:32
10:35
10:38
10:41
10:44
10:48
10:52
10:55
10:58

16:02
15:59
15:56
15:52
15:48
15:45
15:42
15:39
15:36
15:33
15:30
15:27
15:24
15:20
15:16
15:13
15:10

17:06
17:01
16:58
16:54
16:50
16:47
16:44
16:41
16:38
16:35
16:32
16:29
16:26
16:22
16:18
16:14
16:10

18:02
17:59
17:56
17:52
17:48
17:45
17:42
17:39
17:36
17:33
17:30
17:27
17:24
17:20
17:16
17:13
17:10

Obowiązuje w dni robocze
Trzebnica nr. 23 – oznacza przystanek na ul. W. Witosa

POCZĄTEK TRASY

INFORMACJE OGÓLNE
Trzebnica –Boleścin – Siedlec
PKP – Trzebnica

13:45 – Bar Gwiazdka

KURS
2

POCZĄTEK TRASY
6:10
6:13
6:16
6:20
6:24
6:27
6:30
6:33
6:36
6:39
6:42
6:45
6:48
6:52
6:56
7:00
7:04

Trzebnica nr 23
Raszów skrzyżowanie
Raszów wieś
Taczów
Głuchów Górny
Skarszyn
Boleścin
Piersno
Boleścin
Skarszyn
Godzieszowa
Siedlec PKP
Godzieszowa
Skarszyn
Głuchów Górny
Taczów
Raszów skrzyż.
Raszów wieś
Trzebnica nr 23

13:43 – Inter marche

10:05 – Bar Gwiazdka

KURS
1

ważny od 16.12.2019r.

kierunek
10:03 – Inter marche

Kurs 2
16:15
16:17
16:19
16:20
16:22
16:24
16:26
16:37
16:44
16:50

Trzebnica – Głuchów Górny – Piersno – Siedlec Trzebnicki – Trzebnica
PRZYSTANKI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kurs 1
12:05
12:08
12:10
12:13
12:15
12:17
12:19
12:21
12:23
12:25
12:27
12:29
12:32
12:41 (W T+PT)
12:47 (W T+PT)

14:52
14:54
14:57
15:01 / 15:15
15:18
15:20
15:22
15:25

godzina odjazdu
6:10 / 7:15/ 10:05 / 15:15 /
16:15 / 17:15
ważny od 3.06.2020r.

przystanki
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–
12:05 / 16:15
Trzebnica
12:32
kursuje wtorek i piątek
Trzebnica – Marcinowo

Trzebnica– Ujeździec
Mały

16:35 kursuje od poniedziałku
do piątku oprócz dni ustawowo
wolnych od pracy
14:15 /

15:15 A

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

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
A – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdźca Wielkiego

40
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chirurgia i Medycyna
estetyczna
Lek. med. Maciej Paruzel

31.07.2020

/////

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

terapia
pijawką lekarską
różnych schorzeń

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

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

Prywatne
WIZYTY DOMOWE

PEDIATRA
NEONATOLOG

lek. med. Anna

lek. med.

Czy pijawki mogą Ci pomóc?
Zadzwoń Zapytaj!

wizyty domowe-lekarskie
konsultacje telefoniczne

specjalista chorób dzieci
i neonatologii

Trzebnica ul. Jagiełły 9
przyjmuje codziennie
po rejestracji telefonicznej

Trzebnica i okolice

tel. 71 312 11 62

www.lekarzdomowy.pl

502 670 316

tel. 690 931 579

lek. med. Agata Kot

• BEZPŁATNE
BADANIA SŁUCHU
• APARATY SŁUCHOWE
• DYPLOMOWANY
PROTETYK SŁUCHU
Z 20 -LETNIM
DOŚWIADCZENIEM

Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc
ul. Wrocławska 8D

Trzebnica

Trzebnica ul. Kościuszki 10

www.viltismedica.pl

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ
II piętro, pokój 29
wizyty domowe tel. 601 760 888

Rejestracja telefoniczna:

tel. 505

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

• Dobór aparatów słuchowych
u dzieci i dorosłych
• Bezpłatne testowania
i wypożyczenia
• Konsultacje profesorskie

686 165

LARYNGOLOG
praktyka
laryngologiczna

Anna Puchała

Dr nauk med. Piotr Pastuszek

specjalista pediatrii i alergologii
TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
w ProVicie
od godz. 16:00

• choroby uszu, nosa, gardła i krtani
• badania videoendoskopowe
• zabiegi operacyjne
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

• Dofinansowania NFZ,
PCPR, raty

ul. Wincentego Witosa 2

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

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602

NEO
CENTRUM SŁUCHU

PULMONOLOG

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

Stanisława Marcjoniak

Paleczek-Różewicz
SPECJALISTA
MEDYCYNY RODZINNEJ

INTERNISTA
KARDIOLOG

HIRUDOTERAPIA
Gabinet terapii Naturalnych

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

/////

159 230

tel. 71 740 50 12

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

Kinesiology Taping

Podolog

mgr Paweł Stelmaszczyk

plastrowanie dynamiczne

Gabinet Zdrowe Stopy

fizjoterapia
osteopatia
więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl
Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2

• iniekcje okołostawowe
kolagenem medycznym
• konsultacje
fizjoterapeutyczne
• terapia manualna
• chiropraktyka
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1/2
www.aktiv-reahabilitacja.pl

tel. 693 280 758

•
•
•
•
•

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

tel. 504 234 127

Agnieszka
Franieczek-Madalińska

Trzebnica

Usługi stacjonarne
dojazd do klienta
•
•
•
•

Zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne stóp
Pedicure podologiczny
Usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek
Obcięcie i opracowanie paznokci
problematycznych, grzybiczych i wrastających

APTEKI
dyżury nocne
31-07

Pod
Bazyliką

ul. Kościelna 6

01-08

Herbena

ul. Prusicka 1

309 502

02-08

DOZ
Świętej
Jadwigi

ul. Świętej
Jadwigi 13A

Przy
Ratuszu

ul. Obornicka 1

ul. Polna 27/A

gabinet numer 6 / 1 piętro
tel. 516

41

31.07.2020

TERAPEUTA MANUALNY

rejestracja tel. 503 195 870

ul. Daszyńskiego 67/11

UROLOG

FIZJOTERAPEUTA

Fizjoterapia

03-08

lek. Waldemar BONCZAR

Gabinet Fizjoterapii

MP Fizjo

04-08

Lege Artis

ul. Ks. Dziekana
W. Bochenka 49

– rehabilitacja neurologiczna
– rehabilitacja ortopedyczna
– masaże

05-08

Lege Artis

ul. Tadeusza
Kościuszki 10

TRZEBNICA

z dojazdem do pacjenta

06-08

Panaceum

ul. Ignacego
Daszyńskiego 65

ul. Świętej Jadwigi 1/2

Możliwość terapii w ramach NFZ

628 276

07-08

Pod
Bazyliką

ul. Kościelna 6

PRZYCHODNIA

08-08

Lege Artis

ul. Tadeusza
Kościuszki 10

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

09-08

Panaceum

ul. Ignacego
Daszyńskiego 65

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 16:00
tel. 606 454 887
oferujemy teleporady

10-08

Pod
Bazyliką

ul. Kościelna 6

11-08

Herbena

ul. Prusicka 1,

Poradnia neurologiczna

12-08

Lege Artis

ul. Tadeusza
Kościuszki 10

13-08

DOZ
Świętej
Jadwigi

ul. Świętej
Jadwigi 13A

14-08

Przy
Ratuszu

ul. Obornicka 1

15-08

Lege Artis

ul. Ks. Dziekana
W. Bochenka 49

16-08

Panaceum

ul. Ignacego
Daszyńskiego 65

17-08

Przy
Ratuszu

ul. Obornicka 1

18-08

Lege Artis

ul. Ks. Dziekana
W. Bochenka 49

19-08

Herbena

ul. Prusicka 1

20-08

Pod
Bazyliką

ul. Kościelna 6

21-08

Herbena

ul. Prusicka 1

22-08

DOZ
Świętej
Jadwigi

ul. Świętej
Jadwigi 13A

23-08

Pod
Bazyliką

ul. Kościelna 6

24-08

DOZ
Świętej
Jadwigi

ul. Świętej
Jadwigi 13A

25-08

Pod
Bazyliką

ul. Kościelna 6

26-08

Herbena

ul. Prusicka 1

27-08

DOZ
Świętej
Jadwigi

ul. Świętej
Jadwigi 13A

USG NARZĄDU RUCHU
mgr Łukasz Łagoda
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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

mgr

Mateusz Marszycki

• Masaż Leczniczy
• Terapia Manualna
• Igłoterapia

tel. 501 676 986

Magdalena Pietrykowska

tel. 697

godziny przyjęć

gabinet
ortodontyczny

lek. stom.

Trzebnica
ul. J. Korczaka 1E

Lidia Korczyk
Trzebnica

(wejście od strony parkingu przy
ul. A. Krajowej na osiedlu Zdrój)
• stomatologia zachowawcza
• stomatologia dziecięca

TECHNIK
DENTYSTYCZNY

AKUPUNKTURA
Łagoda

Trzebnica
ul. Św. Jadwigi 1/2

Leczymy:
• bóle głowy • migreny
• zatoki • bóle kręgosłupa
• urazy sportowe

www.aktiv-rehabilitacja.pl

Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent
naprawa protez
zębowych

TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna
pon. – pt. 9:00 – 16:30
tel. 602

tel. 693 280 758

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ

Tomasz Ciba

ul. Kościuszki 10

TRZEBNICA
ul. Polna 27A/1

Przyjmuje we wtorki
w godz. 15.00 – 19.00

wizyty prywatne

rejestracja telefoniczna

694 723 900

tel. 665

38 38 58

LOGOPEDA KLINICZNY

LOGOPEDA

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

Katarzyna Matyasik

504 234 127

OKULISTA

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

i PRACOWNIA OPTYCZNA

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz

specjalista chorób oczu

specjalista chorób oczu i optometrysta

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

pon. – pt. 10 – 18
soboty 10 – 14
rejestracja

optyk czynny:
dr przyjmuje:

880 583

TRZEBNICA

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

519 580 771
OKULISTA

tel. 601

754 974

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

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

Psycholog
Psychoterapeuta

Psycholog
Psychoterapeuta

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

wizyty psychiatryczne
wizyty domowe

tel.
mgr Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

tel.

mgr

Anita Szlęzak

– psychoterapia osób dorosłych
– konsultacje psychologiczne
– wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
– wsparcie i psychoterapia seniorów
– wizyty domowe
umawianie wizyt:
tel. 660

688 738

lub e-mail:
kontakt@psychoterapia-trzebnica.pl

PSYCHOLOG
P OZ Y T Y W- Ka

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego
•
•
•
•
•
•

psycholodzy dzieci i młodzieży
psycholodzy osób dorosłych
konsultacje online
psychoterapia dzieci i młodzieży
psychoterapia osób dorosłych
grupy rozwojowo-terapeutyczne dla
dzieci i młodzieży
• EEG biofeedback
• terapeuci ręki

Trzebnica ul. Polna 33
rejestracja tel. 503 901 757
w w w.poz y t y w-ka.pl

ASC SŁUCHMED
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Trzebnica

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

telefon
665 086 997

• stomatologia zachowawcza
z endodoncją
• stomatologia dziecięca

PSYCHIATRA

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

tel.

(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)

www.arodent.net.pl

PSYCHIATRA

lek.

ul. J. Korczaka 1E

tel. 607 636 024

tel. 604 095 455

mgr Łukasz

Adam Wesołowski
Trzebnica

NOWY GABINET

lek. stom.
specjalista ortodonta

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

lek. stom.

Ewa Zgliczyńska-Duda

Leczenie wad zgryzu

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

STOMATOLOG

STOMATOLOG

tel. 71

387 12 76

Gabinet czynny

pon. – pt. 8:00 – 16:00
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

psychologtrzebnica.pl

BY POCZUĆ SIĘ LEPIEJ

PSYCHOTERAPIA

PSYCHIATRA
DZIECIĘCY

poznawczo-behawioralna

Anna Łączniak
anna.laczniak@gmail.com
www.psychoterapia-annalaczniak.com

• zaburzenia depresyje, lękowe,
obsesyjno-kompulsyjne,
odżywiania, osobowości, ptsd
• konsultacje, wsparcie, diagnoza

Centrum Medyczne ZDRÓJ
Gabinet 301A
tel. 725 208 147

lek. Natalia

Kucharczyk
Centrum REH4U

ul. Wrocławska 8c/13
Trzebnica
rejestracja telefoniczna

570 909 292
736 857 206

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

71 387 27 78
605 175 050

tel.

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

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

ul. Daszyńskiego 67/16

TRZEBNICA

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

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 dermatologiczne, tel. 669 070 396
• porady lekarskie, dermatoskopia, światłolecznictwo (AZS,
łuszczyca) usuwanie brodawek
i włókniaków (kriochirurgia)
elektrokoagulacja.

Z abiegi
leczniczo-kosmetyczne
mgr Anna Binek tel. 726 162 805
kosmetolog, podolog

• pedicure leczniczy, pielęgnacja
stopy cukrzycowej i zmienionych
chorobowo paznokci, usuwanie odcisków i modzeli, oczyszczanie i pielęgnacja twarzy, peelingi medyczne

Chirurgia Ogólna
lek.med.

Tomasz Główka

1. Konsultacje i kwalifikacje do
zabiegów chirurgicznych:

• usunięcia pęcherzyka żółciowego, laparoskopowo i klasycznie
• plastyki przepuklin pachwinowych,udowych, brzusznych,
pępkowych , laparoskopowo
i klasycznie
• usunięcia żylaków kończyn dolnych
(klasycznie, wewnątrzżylna terapia
laserowa, kleje EVLT)
• usunięcia torbieli włosowej
• badania USG Doppler żył i tętnic kończyn dolnych

2. Małe zabiegi chirurgiczne (usunięcie oraz badanie histopatologiczne):

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

REH4U Trzebnica
ul. Wrocławska 8c/13

Rejestracja:

570 909 292
71 308 46 46

Onkolog
dr n. med.

Mariusz Krawczyk

Specjalista Chirurg – Onkolog
• Usg piersi, tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek, jąder.
• Biopsje cienko i gruboigłowe piersi
i tarczycy.
• Dermatoskopia-badanie znamion
barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
czwartki godz. 11-15

rejestracja tel.

606 456 454

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

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

Ewa
Okręglicka – Langner
lek. wet.

Trzebnica
ul. Kolejowa

1b
rejestracja wizyt:
tel. 601

061 222

GINEKOLOG

LOGO-SPEKTRUM

J. Rakowska-Stefanidis

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

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

GINEKOLOG

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA

gabinet ginekologiczny

w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

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

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

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

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

606 882

logospektrum.trzebnica@gmail.com
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ogłoszenia
drobne
Ogłoszenia drobne są bezpłatne.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy:
osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie
tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com

Działka(9) budowlana, o numerze 52/ 7,
położona w centrum miejscowości Szczytkowice. Prąd na działce, woda w drodze oraz
dojazd drogą asfaltową, powierzchnia 1038
mkw, cena 70 tys. zł, tel. 535 432 495.
.

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 25.08.2020 r.

NIERUCHOMOŚCI
Spr zedam
mieszkanie (9) własnościowe, w Trzebnicy, 40 mkw, we wspólnocie, kamienica, 2
piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, piwnica, strych, cena 95 tysięcy, tel. 660 068 098.
mieszkanie (6) 57 mkw, na 2-piętrze,
w centrum Trzebnicy, tel. 609 293 011.
mieszkanie (3) w Trzebnicy, na osiedlu Panorama, przy ul. Wrocławskiej, powierzchnia
56,6 mkw, drugie piętro, dwa pokoje, osobno 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.
dom (6) we Wrocławiu, osiedle Maślice,
120 m; na parterze garaż, pomieszczenia gospodarcze, pralnia, kotłownia; na wyższych
kondygnacjach salon z jadalnią i wyjściem na
taras, kuchnia, 3 sypialnie, 2 łazienki; działka
6,8 a; budynek gospodarczy; cena 700 tys, tel.
512 439 298.
dom (3) szeregowy, (działka skrajna), 160 mkw
użytkowych, w Trzebnicy, tel. 607 431 604.
dom (1) w Trzebnicy na osiedlu domków
jednorodzinnych, blisko centrum, wolnostojący 260mkw ( 7 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie,
kotłownia, garaż) +działka 450m, pomieszczenie do użytku handlowo-usługowego,
możliwość zamieszkania dwóch rodzin, tel.
790 607 745.
pół bliźniaka(16) w Machnicach, zabudowania gospodarcze nadające na mały zakład, garaż, ładna działka, malownicza miejscowość, wyciąg narciarski, tor saneczkowy,
szkółka jazdy konnej, wyjątkowa restauracja,
stawy do łowienia rybek, korty tenisowe, tel.
71 312 41 32, 794 131 037.
lokal(5) handlowo – użytkowy, w centrum
Trzebnicy, tel. 601 733 810.
lokal(6) w Trzebnicy o powierzchni 117
mkw z przynależącą działką 4,4 ar, wewnątrz znajduje się toaleta, pomieszczenie
gospodarcze oraz kotłownia, lokal idealny
na usługi lub gastronomię, tel. 724 820 669.

Lokal(3) lub wynajmę handlowo-usługowy 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.
Sad(9) jabłoniowy o pow. 0,98 h, przy drodze Trzebnica Węgrzynów, tel. 535 145 266.
działka(9) 0,85 h, Morzęcin Wielki, k.
Obornik Śląskich, tel. 71 312 55 60.
działka(9) malutka, w miejscowości Ujeździec Wielki, powierzchnia działki 622 mkw,
numer działki 249/5, cena: 25 tys. zł, tel. 535
432 495.
pole (9) orne w Piekarach 2,5 hektara w połowie zalesione, świerki, dęby, brzozy, czereśnie, wiśnie, jabłonie, w środku jest staw,
altana, do której doprowadzony jest prąd.
Teren jest pagórkowaty, częściowo ogrodzony, oferta dla szukających ciszy i spokoju,
tel 502 379 351.
Posiadłość(9) 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 samodzielne mieszkania, garaż
z użytkowym poddaszem, piękny ogród,
fontanna, kaskada, oczko wodne, strumyk,
ogrodzenie z piaskowca i żywopłot z cisów,
miejsce na ognisko i grill, parking, tel. 665
886 993.
działka(9) usługowa (46 arów) Wrocław,
Nowe Żerniki (w pobliżu stadionu) z możliwością np.: budowy obiektu hotelowego,
gastronomia, usługi zdrowia, parki rozrywki,
obiekty wystawienniczo-targowe, obiekty
kongresowe i konferencyjne, obiekty sakralne, zabudowa zamieszkiwania zbiorowego
i wspólnot religijnych i innych,cena 1 300
000,00 zł. Do negocjacji, tel. 665 886 993.
działki (9) ostatnie dwie, bliźniaczo położone, budowlane po 1801 i 1759 m, na nowo
wybudowanym osiedlu graniczące ze ścianą lasu, Ligota Trzebnicka 80 zł/mkw, tel. 665
886 993.
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działka(8) budowlana w Trzebnicy, 1840
mkw, ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego, znajdująca się na nowym osiedlu
w okolicach stadionu, tel. 505 334 186.
działka(8) w Pierwoszowie, 1300 mkw,
nowe osiedle, blisko lasu, tel. 782 532 519.
działki (8)
budowlane
usytuowane
w centrum Małuszyna o łącznej powierzchni 0,4919 ha. Podzielone na 4 działki: 19/1
o pow. 1037 mkw, 19/2 o pow. 1130 mkw,
19/3 o pow. 1442 mkw. Media oraz przekształcanie w trakcie, cena 110 zł/mkw. Oraz
działka budowlana 19/4 o pow. 1310 mkw,
na działce znajduje się domek do kapitalnego remontu, może służyć jako magazyn,
podłączony prąd, woda w trakcie, cena 125
zł/mkw, tel. 508 080 712, 661 053 856.
.

18 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową w MPZP. Media w drodze. Droga
utwardzona oświetlona.103 zł/mkw – do
negocjacji, tel. 785 233 402.
działka(4) budowlana, o powierzchni 11,5
ara w Brzykowie, wydane warunki zabudowy z niezbędną infrastrukturą, położone
bezpośrednio przy drodze asfaltowej, tel.
601 708 438.
działka(3) 0,85 h, w Morzęcinie Wielkim,
ul. z Obornikami Śląskimi, tel. 713 125 560.
działki (3) budowlane, nie daleko centrum
Trzebnicy, wjazd od ulicy Piskowskiego oraz
od ulicy Marcinkowskiej, tel. 602 761 832.
działka(2) budowlana, w gminie Wisznia
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.
działka(2) budowlana, 29 arów, Trzebnica
ul. Młynarska 16, tel. 608 285 421.
działki (8) budowlane 4 sztuki, w Kałowicach, gmina Zawonia, lub zamienię na
mieszkanie we Wrocławiu lub w Trzebnicy,
tel. 798 263 003.
działka(7) rolno-budowlana, w planie
przestrzennym, Złotów 86a, tel. 783 668 462.
działka(1) z zabudowaniami (budynki gospodarcze), koło Trzebnicy, tel. 780 136 307.
działka(20) budowlana w Mienicach,
pow. 15,80 ara, gmina Wisznia Mała, tel. 728
482 555.
działki (19) budowlane, 10 i 11 arów, Mienice, tel. 506 954 021.
Działka(18) budowlana, 0,5 ha, w dolinie
Baryczy, w starej hucie, przy samym lesie,
blisko drogi asfaltowej, wszystkie media dostępne, tel. 609 936 972.

ziemia(2) 1,5 h, klasa II, III, w miejscowości
Czachowo, Gmina Zawonia, tel. 888 409 049.
działka(18) siedliskowa, w Trzebnicy, o powierzchni 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(16) siedliskowa, o powierzchni 39
arów, w miejscowości Raszów, tel. 785 807 160.
działka(16) budowlana w Małuszynie, 21
Arów, tel. 508 845 375.

kupię
sad(5) około 1ha, chętnie z wodą i prądem,
tel. 601 711 262.
Przyjmę działkę(3) ogrodową z wymurowaną altanką, studnią, za opłatą do uzgodnienia, 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 (6) w Trzebnicy, w cenie do 170
tyś, może być do remontu, tel. 785 799 380.
ziemie (20) rolną, do 1,5 hektara, okolice
Trzebnicy i Obornik, tel. 502 483 031.

z amienię
działka(7) tanio, ogrodowa o powierzchni
5 arów w Nowym Dworze, cena do uzgodnienia, tel. 713 120 303 lub 608 434 616.
Działka(6) budowlana o powierzchni 1080
metrów przy ul. Ogrodowej z bezpośrednim
dostępem do drogi gminnej, usytuowana na
wzgórzu, z pięknym widokiem na Trzebnice,
wśród nowo, powstającego osiedla domków
jednorodzinnych, w pięknym słonecznym
miejscu, cena 230 tys. zł, tel. 535 432 495.
.

Działka(5) jest 25 km od Wrocławia, 6 km
od Trzebnicy, przy drodze asfaltowej, chodnik, ścieżka rowerowa, tel. 501 722 594.

działka(5) budowlana, Gmina Wisznia
Mała, pow. 15,80 ara, tel. 728 482 555.
działka(4) budowlana w Trzebnicy, atrakcyjna, 1600 mkw, decyzja o warunkach zabudowy, media obok, tel. 798 283 228.
działka(4) o pow. 1,14 Ha, 3 km od Trzebnicy, uzbrojona z budynkiem mieszkalnymi
i budynkami gospodarczymi, tel. 798 283 228.
działka(4) 10 ar, w Piotrkoawiczach,
gm.Wisznia Mała, przy ul. Akacjowej 16 lub

Zatrudnię do pracy przy remontach w Berlinie i Magdeburgu.
Zapewniamy dojazd oraz nocleg. Zjazdy do Polski co tydzień lub
dwa. Umowa o pracę lub działalność. Zarobki od 5500 do 9000
tyś w zależności od przepracowanych godzin i umiejętności.

tel. 530 494 646 email: mk@trzebnica.net
lokal(5) handlowo – użytkowy, w centrum
Trzebnicy, tel. 601 733 810.
lokal(4) usługowy, 9 mkw, w centrum
Trzebnicy, przy Deptaku, cena 650 zł + opłaty za prąd, kaucja zwrotna 1200 zł, dzwonić
po godz. 16-ej, tel. 692 681 305.
lokal(4) handlowo – biurowy w Trzebnicy,
centrum Rynek 18, 35 mkw; WC; CO; 2 witryny, parking przed lokalem, tel. 604 210 198.
mieszkanie (1) w centrum Trzebnicy, 2
pokoje, tel. 609 498 676.
mieszkanie (1) w Trzebnicy , 52 mkw, częściowo umeblowane, czynsz + kaucja, tel.
609 293 011.
Powierzchnie biurowo(3) – usługowe, 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 posiada własny parking, tel. 663 844 847.

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.

.

łąka(7) 0,45 h, nadającą się na działkę rekreacyjną, z dala od zabudowań, Kobylice
-Szczytkowice, tel. 726 265 222.
sad(7) wiśniowy, 1h Brzyków, tel. 661 851 943.
Działka(7) budowlana, o pow. 1861 mkw,
w miejscowości Komorowo, oddalona 6 km
od Trzebnicy, położona na nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych,
okolica bardzo piękna i spokojna, w pobliżu
sklep, świetlica wiejska, boisko sportowe,ścieżka rowerowa, prąd, woda, atrakcyjna
cena! Tel. 661254377.

PRACE REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE
NA TERENIE NIEMIEC

kawalera(2) w Trzebnicy (2 pokoje), Rynek, IV piętro, wyremontowana – zamienie
na większe na niższym piętrze, może być
do remontu, tel. 693 539 079

Mam do wynajęcia
pole / przyczepa(9) campingowe/ campingowa w Sianożętach, 150 m od morza,
toalety, natryski, zmywalnia naczyń, do wynajęcia w terminach lipiec i wrzesień 2020,
informacja i tel. 609 884 881.
mieszkanie (9)
Ligocie
k/Trzebnicy,
(80mkw) – 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
osobne wejście. Parking, miejsce na grill
i ognisko, cena najmu 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(9) W Ligocie k/Trzebnicy –
pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście,
parking, miejsce na grill i ognisko, cena najmu 1300,00 zł, ogrzewanie w cenie, kaucja
1300,00 zł. (traktowana jest jako zapłata za
ostatni miesiąc wynajmu), tel. 665 886 993.
miejsce postojowe (9) w garażu podziemnym przy ul. Obrońców Pokoju 16,
w Trzebnicy, tel. 601 753 590.
mieszkanie (9) 57 mkw, 2 pokojowe +
garderoba przy ul. Obrońców Pokoju 16,
w Trzebnicy, tel. 601 753 590.
mieszkanie (8) 48 mkw, w Trzebnicy, ul.
Korczaka, przy stawach, dwa pokoje umeblowane w bloku z windą, cena 1500 zł +
opłaty, wymagana dwumiesięczna kaucja,
tel. 693 220 512.
garaż(8) w zabudowie szeregowej,
w Trzebnicy, przy ul. Wałowej, tel. 607 816
936.
Mieszkanie (7) w Trzebnicy o pow. 60
mkw – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, tel. 695
572 672.

volkswagen (9) passat B7, w pełni wyposażony, tel. 531 303 316.
.

sprzątanie, sprzedawca, itp. tel. 519 185 795.
Sprzątanie (9) domów i mieszkań, mycie
okien, tel. 510 773 825.
Sprzątanie (16) posprzątam mieszkanie
i dom, tel. 662 985 388.
Skoszę trawę(7) o dużych powierzchniach, wywiozę pokost, tel. 726
626 423.

KOREPETYCJE
matematyka (6) Jestem studentem
Politechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej,
gimnazjów 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. Preferuję 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 prowadzi 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 pomoże w nauce języka niemieckiego, tanio już
od 20 zł, tel. 783 164 357.
Nauka komputera(11) dla osób starszych i nie tylko, tel. 663 799 153.

MOTORYZACJA / rolnicze
Spr zedam

szukam do wynajęcia
mieszkanie (6) niedrogiego w Trzebnicy,
tel. 730 777 907
pokój(2) w Trzebnicy dla jednej osoby, tel.
575 167 257.

volkswagen (7) Turan 1,6 benzyna; 102KM,
rok 2004, hak + koła zimowe, cena 9900 zł do
negocjacji, tel. 697 290 885.
.

skuter inwalidzki (9) elektryczny,
dziecięcy, , cena 1000 zł, tel. 662 992 226.
Żuk (9) rok 1988, Diesel, tel. 570 598 676.
WV PaSSAT(9) 1,9 TDI disel, 1999 rok,w bardzo dobrym stanie, bez kolizji, w ciagłej
eksploatacji, cena 5 tys. Trzebnica, tel. 726
953 689.

Renault(6) OKAZJA!!! Modus, rok 2008,
benzyna, 75 KM, pojemność silnika 1149
cm3, przebieg 206000 km, w pełni sprawny, w bardzo dobrym stanie, oryginalne radio z odtwarzaczem CD, elektryczne szyby
przednie, oryginalne koło zapasowe, poduszka powietrzna, ABS, wspomaganie kierownicy, Zakupiony w salonie w 2010 roku,
jedyny kierowca, cena do uzgodnienia, tel.
663 280 261.

Daewoo(6) Nexia, rok 1996, cena: 1500 zł
(do negocjacji), tel. 723 538 238.
Renault(9) Twingo, rok 1995, przebieg 18
tyś, pierwszy właściciel, blacharka idealna,
szyberdach, szyby elektryczne, komplet kół
letnich, ubezpieczenie, przegląd, cena 1300 zł,
734 302 552.
Toyota(4) Corolla, rok prod. 1998, pojemność 1,4 benzyna, przebieg 190 tyś. przegląd ważny do 22.01.2021, dobra cena, opony zimowe gratis, tel. 503 032 094.
honda(6) Shadow 600, przebieg 25 tyś, rok
1998, opony nowe, łańcuch nowy, zębatka
nowa, świece nowe, cena 11 tyś zł, tel. 601
426 609.

działka(9) przy ul. Obornickiej, osobna
furtka, z altanką, cena 1000 zł, tel. 666 451 684.

DAM PRACĘ

Kelnerka/kierowca(7) Pizzeria Palermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15
zatrudni osobę na stanowisko kierowcy
oraz kelnerkę. Praca na wakacje, weekendy lub na stałe. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny grafik. Informacje pod, tel.
509 617 118.

SZUKAM PRACY
pracownik budowlany(7) wykonam
drobne prace ogólnobudowlane, czy przy
domowe jak „złota rączka”, tel. 883 753 474.
opiekunka(7) niania do dziecka z doświadczeniem, dorywczo lub na pół etatu
od 1 września w trzebnicy, tel. 724 139 529
sprzątanie (3) posprzątam ogród, tel. 669
526 136.
praca na weekend(2) uczennica LO, 17
lat – szuka pracy, np.: opieka nad dzieckiem,

Seat(9) Ibiza IV 1.2 Tdi, 75 km, 2015 rok, silniczek bardzo oszczędny, jednoczenie dynamiczny średnie spalanie ok 4 litrów ON, bardzo dobrze utrzymany w zasadzie jak nowy,
zawieszenie bez jakichkolwiek stuków. Silnik
bez wycieków, nie bierze ani grama oleju
oraz płynu chłodzącego,Auto fabrycznie
bez Dwumasy, AUTO BEZWYPADKOWE!!!
PRZEBIEG 100% AUTENTYCZNY!!! Cena 18
tys zł, tel. 535 432 495.
.

yamaha(8) motor SR 125, rok 1991, czarny
czoper, nowe kufry, roczny akumulator, kask,
cena 3100 zł do uzgodnienia, Koniowo, tel,
535 686 279.
Volkswagen (7) Polo 1.2 benzyna, rok
2004, serwisowany na bieżąco, bardzo
oszczędny, stan dobry, cena 5500 zł do negocjacji, tel. 508 193 070.

samochód(4) KIA Venga, 1,4, benzyna, rok
2010, tel. 607 214 965
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.
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.

fiat(2) punto, l 1999 rokm, przegląd do
maja, OC do lipca, nowy akumulator, chłodnica, 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.
BMW(9) czarne, rok 2003, diesel, 2L, tel. 792
409 540.
przyczepka(9) rolnicza, ze skrzynią ładunkową, na kołach żuka, tel. 781 839 841.
.

PANDA TRZEBNICA sp. z o.o.
Lider rynku o ustabilizowanej pozycji z ponad 25-letnim doświadczeniem,
polski producent mebli do salonów fryzjerskich, kosmetycznych,
gabinetów SPA, medycyny estetycznej, realizujący sprzedaż krajową
i międzynarodową, zatrudni Osobę na stanowisko:

Stolarz – Montażysta mebli
wyciskarka(7) wolnoobrotowa, HUROM
HU200, cena 700 zł, tel 534 666 552.
.

Pralka(7) Amica, z funkcją Aqua Stay, 800
obr., elektr. wyświetlacz, cena 50 zł, tel. 697
730 903.
golarka(7) z wyświetlaczem, LE Philips
RQ 1175/16, Senso Touch 2D, komplet wraz
z trymerem, cena 130 zł, tel. 534 666 552.
.

Obowiązki:
– Tworzenie wyjątkowych, luksusowych produktów
– Realizowanie zadań produkcyjnych w sposób gwarantujący osiągnięcie wymaganej jakości i terminowości
– Czytanie rysunku technicznego
– Bieżąca kontrola wyrobów
– Przestrzeganie procedur jakościowych
– Rygorystyczne przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ
– Ścisła współpraca z zespołem produkcyjnym: pomocnikami, liderami, działem kontroli jakości i utrzymania ruchu
Wymagania:
– Minimum trzy lata doświadczenia w zawodzie stolarza – montażysty mebli
– Znajomość rysunku technicznego
– Samodzielność w działaniu
– Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów natury technicznej
– Wykształcenie kierunkowe – mile widziane;
– Rzetelność, dokładność, zdolności manualne, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole;
– Umiejętność obsługi elektronarzędzi
– Dobra dyscyplina pracy oraz orientacja na jakość wykonywanych zadań
– Otwartość na nowe wyzwania i wysoka motywacja do pracy
– Dyspozycyjność

Oferujemy:

kojec(7) z siatki tkanej dla psa o wymiarach:
szerokość – 2 m, długość – 3 m, wysokość
– 2 m, oraz budę ocieplaną, kojec jest zadaszony, cena do uzgodnienia, tel. 713 120 303
lub 608 434 616.
butle (7) na wino, tel. 883 394 355.
słoma(7) w kostakach, cena 3,5 zł / szt, Biedaszków Wielki, tel. 697 489 139, 605 322 201.
króliki (6) do dalszego chowu, tel. 721 900 693.
sieczkarnia(8) ręczna antyk, sprawna,
tel. 798 263 003.
drzewo(6) kominkowe oraz do wędzenia
jak śliwka, czereśnia, tel. 605 451 032.
ziemniaki (6) sadzeniaki, tel. 507 834 555.
drewno(3) opałowe, pocięte z palet, dowiozę 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 remoncie, tel. 723 270 982.
Maszyna(20) do siekania kapusty, elektryczna /szczotkownica/, tel. 713 123 677.
orkan (8) II, maszyna rolnicza, tel. 500
326 862.
łuparka(4) do drzewa, tel. 607 214 965.
słoma(8) w kostkach, pszenna, tel. 500
326 862.
drewno(8) z rozbiórki stodoły, tel. 500
326 862.
dmuchawa(9) do zboża z silnikiem KW +
rury, tel. 792 409 540.
opielacz(9) 5 rzędowy, obsypnik, Wisznia
Mała, tel. 792 409 540.
siewnik (8) do nawozu KOS, zawieszany,
tel. 500 326 862.
narzędzia(8) rożnego rodzaju, do tokarek, frezarek, do metalu, tel. 500 326 862.
Pług (8) pięcio-skibowy do podorywki, tel.
500 326 862.
przyczepy(8) rolnicze: wywrotka i skrzyniowa, tel. 500 326 862.
sortownik (8) napędzany silnikiem elektrycznym, tel. 500 326 862.
ciągniki (8) ZETOR, 4 cylindrowy, tel. 500
326 862.

BUDOWLANE / agd, rtv
Spr zedam

kwiat(9) Benjamin, cena 50,00 zł, tel 607
431 604.
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cegła(8) klinkierowa, 1000 sztuk., maszyna Cyklop oraz żmijka do zboża, 5 m, tel. 71 310 75 14.
termomix(7) TM31, wraz z kompletnym
dodatkowym naczyniem, tel. 534 666 552.
.

butle (9) gazowe, 2 sztuki, turystyczne, 2
kg, Trzebnica, cena 45 zł za sztukę, tel. 603
283 075.
.

orzechy(7) włoskie, nie łuskane, ok. 25 kg,
cena 5 zł/1 kg, tel. 502 433 986.
rozsiewacz (7) nawozów, VICON B75
– kompletny, sprawny, z wałkiem napędowym, cena: 700 zł, tel. 603 629 727.

odstąpię

dekarz(9) Firma dekarska specjalizująca
się w dachach płaskich zatrudni osobę z doświadczeniem, tel. 500 266 161.
zbiór porzeczek (8) przyjmę do zbioru
porzeczek, tel. 604 236 690.
pracownik (8) ogólnobudowlany, wymagana sumienność i rzetelność, tel. 667 362 909.
murarz(8) może być do przyuczenia, wymagana sumienność i rzetelność, tel. 667
362 909.
do zbioru śliwek (8) zatrudnię w Nowym Dworze od około 5 lipca, płacę codziennie, zapewniam transport, tel. 690 949
293, 607 307 669.
do zbioru(7) wiśni – przyjmę, Brzyków,
tel. 661 851 943.
osoby do pracy przy elewacji (6)
praca na terenie Trzebnicy i okolic, dobre
zarobki, tel. 539 928 352.
do zbioru(6) truskawek, zatrudnię osoby,
tel. 661 556 464.
do sprzedaży(6) truskawek , zatrudnię
osoby, tel. 661 556 464.
opiekunka(4) poszukuję opiekunki do
ośmiomiesięcznego dziecka, praca dorywcza – 3 lub 4 dni w tygodniu po ok. 5 godzin,
tel. 504 173 792.

przyczepa(3) Piława, drewniana, zarejestrowana, tel. 668 302 127.
koła(3) 4 sztuki, letnie, w bardzo dobrym
stanie, z głębokim bieżnikiem. Zestaw jeździł 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 zimowych, 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 stalowymi 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) drewniana Piława Górna
D44B, w pełni sprawna, ważne dokumenty,
tel. 723 270 982.
alufelgi (1) „15” szt 4, do Mazdy 3, na zimowych oponach, 195 x 65, cena 550 zł, tel.
697 120 620.

31.07.2020

Bramka-barierka(9)
rozporowa
SAFETY, rozstaw 73-80 cm, możliwość dokupienia rozszerzenia max do 136 cm, brak
śrub w zestawie – 60 zł, tel.696 304 043.
piła(9) spalinowa, ogrodowa, nieużywana,
niemiecka, 200 zł, tel. 518 981 037.
folia(9) firmy Gullfiber, 4 arkusze po 140 m,
paroizolacyjna, wiatroszczelna, wymiary: 50
m x 2,8 m, tel. 601 849 555.

szczoteczka(7) elektryczna, marki
BRAUN, wraz z timerem, cena 65 zł, tel. 534
666 552.
.

łyżka(6) do minikoparki, cena 550 zł, tel. 609
341 999.
.

wieszaczki (9) nadają się np. na witrynę
do sklepu, regulowana wysokość, cena 12
zł /szt, przy zakupie większej ilości cena do
uzgodnienia, tel. 691 141 985.

– Stabilne zatrudnienie
– Atrakcyjne wynagrodzenie
– Premię zależną od wyników produkcyjnych
– Pracę w firmie będącej liderem w swojej branży
– Miłą atmosferę
– Profesjonalne wdrożenie
– Możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenie kwalifikacji
– Czynny udział w rozwoju firmy
– Praca w systemie jedno zmianowym

Operator
stolarskich masz yn CNC
Obowiązki:
– Obsługa urządzeń CNC sterowanych ręcznie i automatycznie (5-osiowych
i 3-osiwych)
– Czytanie rysunku technicznego
– Bieżąca kontrola oraz utrzymanie dobrego stanu technicznego maszyn
i urządzeń
– Przeprowadzanie przeglądów i drobnych napraw zapewniających wysoką
jakość produkcji
– Przestrzeganie procedur jakościowych
– Wypełnianie dokumentacji związanej ze stanowiskiem pracy
– Monitorowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń
– Rygorystyczne przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ
– Ścisłej współpracy z zespołem produkcyjnym: pomocnikami, liderami, działem kontroli jakości i utrzymania ruchu
Wymagania:
– Minimum rok doświadczenia w zawodzie operatora stolarskich maszyn CNC
w firmie produkcyjnej z branży drzewnej/meblarskiej
– Znajomość rysunku technicznego
– Samodzielność w działaniu
– Dokładność
– Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów natury technicznej
– Umiejętność przygotowania i obsługi maszyn skrawających do pracy
– Dobra dyscyplina pracy oraz orientacja na jakość wykonywanych zadań
– Umiejętność pracy zespołowej
– Otwartość na nowe wyzwania i wysoka motywacja do pracy
– Dyspozycyjność
Dodatkowe atuty:
– Doświadczenie z materiałami: mdf, sklejka, textolit, drewno, styropian, pom,
pasty modelarskie

Oferujemy:
wiata(7) drewniana, skręcona, tel. 883 394 355.
krajzega(7) tel. 883 394 355.
kosiarka(7) czołowa, tel. 883 394 355.
płachta(7) z plandeki TIRA, tel. 883 394 355.
narzędzia(7) rolnicze: płuszki, śrutownik,
glebogryzarka i inne, tel. 883 394 355.
kostka(7) brukowa, około 32 mkw, z rozbiórki oraz 25 szt krawężników – stan bardzo dobry, cena 750 zł, tel. 795 256 489.
wanna(7) żeliwna na wodę na działkę, tel.
883 394 355.
palenisko(7) kowalskie, tel. 883 394 355.
stoły(7) robocze nadające się do garaży,
szafy metalowe, rożne średnice rur, kątownika
prętów oraz kształtownika, tel. 883 394 355.

– Stabilne zatrudnienie
– Atrakcyjne wynagrodzenie
– Premię zależną od wyników produkcyjnych
– Pracę w firmie będącej liderem w swojej branży
– Miłą atmosferę
– Profesjonalne wdrożenie
– Możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenie kwalifikacji
– Czynny udział w rozwoju firmy
– Praca w systemie jedno zmianowym

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji
na adres: bok@panda.trzebnica.pl
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ważne telefony
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45

betoniarka(2) poj.150 L, 3-fazowa, stan
bardzo dobry, cena 1000 zł, tel. 662 956 114.
okno(9) plastikowe 157 x 67 cm i drzwi balkonowe plastikowe 242 x 67 cm Trzebnica,
tel. 603 283 075.

rowerek (3) dziecięcy cena 30 zł, tel. 501
956 199.

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

stół(9) antyk, w kolorze ciemnego brązu,
zestaw z krzesłami, tel. 601 849 555.
Biurko(9) Black Red White, kolor jasny klon,
stan bdb, wymiary w cm: wys.74, szer.100,
gł.49, cena 100 zł, tel. 505 526 895.
Szafa(9) dwudrzwiowa, stan bdb, wyposażenie: 2 półki i drążek; kolor jasny klon. Wymiary w cm: wys.183, szer.66, gł.51, cena 250
zł, tel. 505 526 885.
kanapa(8) skórzana w kolorze kremowym,
bez funkcji spania, cena: 220 zł, tel. 602 605 666.
witryna(8) narożna z litego drewna sosnowego, cena 220 zł, tel. 602 605 666.
starocie (8) książki z przed 1900 r, może
ktoś potrzebuje dodatkowej gotówki, rozważę każdą propozycję, tel. 884 706 610.
stoliki (6) 2 sztuki, nocne w bardzo dobrym
stanie, ikea, hemnes, 90 zł/szt. Do obejrzenia
w Trzebnicy, tel. 669 399 579.

stół(4) + cztery krzesła, do pokoju, tel. 607
214 965.
stół(4) +cztery krzesła do kuchni, tel. 607
214 965.
szafa(4) do pokoju 2 – drzwiowa, tel. 607
214 965.
ŁÓŻKO(4) sypialniane, dwuosobowe, 200
x140, z pojemnikiem na pościel, cena do negocjacji, tel. 604 259 577.
STÓŁ(4) brązowy, do kuchni, 75 x 75 + dwa
krzesła, cena do negocjacji, tel. 604 259 577.
meble (3) kuchenne i pokojowe, tel. 607
214 965.
zegar(3) stary, ścienny, cena 40 zł, tel. 502
677 578.

Profile (5) stalowe 25 x 25 x 1,5 mm; o długości 2 m, cena 18 zł/szt, oraz 20 x 20 x 1,5
mm o długości 2 m, cena 15 zł/szt, tel. 607
816 936.
kabina(5) prysznicowa z hydromasażem, 2 –
letnia, stan dobry, Trzebnica , tel. 504 310 914.
telewizor(6) Sony Bravia 43 KDL-40EX720
cal 3D, plus okulary x 1, stan bdb, cena 500 zł
do negocjacji, tel. 733 801 544.
.

rower(3) damski, fioletowy, Peugeot, przerzutki, hamulce, koszyk, cena 490 zł, tel. 660
440 377.
fotelik(3) na rower, cena 40 zł, tel. 501 956 199.

wyciąg, wydajność [m3/h]: 181, poziom
hałasu [dB]: 51, oświetlenie: tradycyjne,
Sterowanie: mechaniczne, cena 100 zł,
tel. 693 790 106.
klosze (3) szklane, trzy sztuki, do żyrandola, cena 10 zł /sztuka, tel. 501 956 199.

cegła(8) rozbiórkowa, około 1500 sztuk,
cena 1 zł / sztukę, tel. 500 326 862.
radio(3) lampowe, Rumba, odbiera na falach długich, cena 100 zł, tel. 502 677 578.

ROWERY / WÓZKI
Spr zedam
wózek (7) dziecięcy, gondola + spacerówka, stan dobry, tel. 502 433 986.

rower(2) koła 24 cale, cena 250 zł, Trzebnica, tel. 603 283 075.
wózek (4) 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, wiatrówko+lornetka,tel. 713 123 677.
rower(20) młodzieżowy, tanio, plus hulajnoga, tel. 723 538 107.
ROWER(4) DZIECIĘCY, MUDDY FOX AVENGER, koła "20", przednie teleskopy, shimano
equipped, cena 150 zł., tel. 604 259 577.
Rower (4) turystyczny, męski czarny, błotnik,
bagażnik, cena 70 zł,tel. 604 259 577.

MEBLE
Spr zedam

radio(3) lampowe, Olympia, cena 170 zł,
tel. 502 677 578.
pralka(8) Frania , tel. 798 263 003.
pralka(3) wirnikowa, Frania, stan bdb,
cena 110 zł, tel. 502 677 578.

okap(3) Amica OSC521, srebrny, niezniszczony, podszafkowy, szer.: 50 cm,
gł.: 47 cm, tryb pracy: pochłaniacz/

wózek (6) bliźniaczy, spacerowy, firmy baby
jogger city mini, cena 200 zł, odbiór osobisty trzebnica, tel. 733 801 544.

WYDZIAŁ GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254

łóżko(9) dziecięce, młodzieżowe, Caps, firmy BRW, ze stelażem i materacem, cena 300
zł do negocjacji, tel. 505 83 1848.
meble (9) komplet, z PRL, stan bardzo dobry, cena 1000 zł, tel. 607 431 604.
.

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

karuzela(9) do kołyski, nie używana, przyjemna, duża ilość melodyjek, efekt świetlny,
Trzebnica, cena 50 zł, tel. 691 141 985.

gazówka(1) na butlę, cena 50 zł, Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.
pralka(1) automat, Bosch, tel. 668 302 127.
stemple (3) budowlane, sosnowe w ilości
ok 120 szt, Trzebnica, tel. 601 377 892.
Ościeżnica(3) drewniana, „90”, prawa,
nieużywana, tel. 660 440 377.
kominek (3) żeliwny 9 KW, tel. 514 399 495.

Biurko(9) używane, niezniszczone, kolor
jasny klon, wymiary w cm: wys. 74, szer. 100,
gł. 49, cena 100 zł,tel. 505 526 895.
.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
71 388 75 00, 71 388 75 80

Szafka(9) szafka RTV, niezniszczona, kolor olcha miodowa, wymiary w cm: szer.68,
gł.50, wys.49,5; cena 40 zł, tel. 505 526 895.
.

www.drewno-betonowe.pl biuro@drewno-betonowe.pl

WYROBY GIPSOWE: stara cegła – szara, czerwona, biała,
trawertyny, imitacja desek drewnianych, imitacje kamienia, panele ażurowe na wymiar, panele 3D, zegary gipsowe
(kwadraty, koła). Wszystkie produkty mają zastosowanie
do wewnątrz pomieszczeń. Możliwość uzgodnienia indywidualnej kolorystyki.

Trzebnica ul. Chrobrego 26
R
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Regał(9) + 2 szafki Black Red White, stan
bdb, każda szafka i regał ma ten sam wymiar
w cm: wys.92, szer.67, gł.33, cena 250 zł, tel.
505 526 895.
M

A

kufer(8) antyk, tel. 798 263 003.
regał(6) cena do uzgodnienia, tel 514 399 495.

KASK (7) dla dziecka, rozmiar M, cena 20 zł
tel. 732 244 683.

meble (7) komplet stylowych mebli, kupione w salonie mebli Gawin, kolor orzech
ciemny 5 elementów, cena 1200 zł, do negocjacji, tel. tel. 505 831 848.

łóżeczko(6) w bardzo dobrym stanie,
cena 150 zł, do negocjacji, tel. 733 801 544.
.

Rolki (6) dla dziecka, rozmiar 31-34, cena 50
zł tel. 732 244 683..

meble (9) ogrodowe, świeżo odmalowane,
wyglądają jak nowe, Trzebnica, cena 950 zł,
tel. 603 283 075.
.

KASK (7) dla dziecka, rozmiar M, cena 15 zł
tel. 732 244 683.

meble (8) tanio, holenderskie, tel. 798 263 003.
materac(4) piankowy do łózka LUNA2 RG
35, francuski, na gwarancji, tel. 667 320 349.
Łóżko(4) rehabilitacyjne LUNA 2, VERMEIREN, rude, tel. 667 320 349.

Kupię / ODDAM / przyjmę
Kupię szyld(9) poniemieckie, metalowe, emaliowane, tel. 503 032 094.
KUPIĘ koncentrator tlenu(9) tel.
798 263 003
ODDAM złom (6) tel. 607 817 909.
Kupię motocykl(19) Simson, WSK, SHL,
Motorynka, Romet itp, tel. 600 340 996.
nieodpł atnie pole (1) wydzierżawię
nieodpłatnie! w Kałowicach, gmina Zawonia o pow, 0,5 h, tel. 798 263 003.

DLA DZIECI / różne
Spr zedam
rowerek (9) z rączką + boczne kółka (można zdemontować), cena 200 zł, tel. 604 445
624.
Huśtawka(9) dziecięca w bardzo dobrym
stanie – 100 zł, dodam folię p.deszczową na

Huśtawka(5) dziecięca, w bardzo dobrym
stanie, cena 100 zł, (dodam folię p.deszczową
na wózek, 2 nocniki,ortalionową podkładkę
do przewijania), tel. 696 304 043.
R

Hala Sportowa 71 312 11 71

Sąd Rejonowy 71 312 12 13

Rower(4) Giant split, cena 600 zł, tel. 577
757 184.

wanienka(9) stojak oraz wkład do wanienki, używane, Trzebnica, cena 50 zł, tel.
691 141 985.

Biblioteka Miejska 669 767 871

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

drewno betonowe

tel. 697 011 953
609 514 915

45

Ochraniacze (7) dla dziecka, rozmiar XS
25-40 kg, łokieć 17-21, nadgarstek 12-14, kolano 25-31, cena 30 zł, tel. 732 244 683.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
71 388 81 42 wew 242 lub 243

kino(9) domowe Philips, cena 280 zł, Trzebnica, tel. 603 283 075.

wózek, 2 nocniki, osłonki na brodawki do
karmienia, tel. 696 304 043
buty(9) skórzane, ECCO brązowe, roz. 42,
cena 60 zł, tel. 692 804 988.
buty(9) skórzane, sportowe Tommy Hilfiger
roz. 42, cena 120 zł, tel. 692 804 988.
.

buty(9) skórzane, ECCO GORE TEX w kolorze czarnym, roz. 42, cena 70 zł, tel. 692 804
988.
.

WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281

kocioł(7) na ekogroszek, marki STALMARK
z 2008r, wraz ze sterownikiem, pierwszy
właściciel, zadbany i w ciągłym użytku, cena
1000 zł, tel. 600 232 545.

31.07.2020

NR 9 / 179

31.07.2020

łóżko(9) rehabilitacyjne (masaż kręgosłupa), firmy Nuga-Best, tel. 601 849 555.
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Bar przy Witosa 2 w Trzebnicy
codziennie pyszne obiady / czynne: pon.-pt. 10-17
potrawy na zamówienie: wesela, urodziny, komunie, święta
telefon

601 333 148

NR 9 / 179

serwis olejowy
naprawa
skrzyń biegów

Paweł Miklas

automatycznych i manualych

pmserwis90@gmail.com

czynne: pon – pt 9 – 17 Księginice, ul. Trzebnicka 67
Maciej Nowak

PSS "Społem"

w Trzebnicy wydzierżawi:

lokal

o powierzchni
572 mkw
na działalność
gastronomiczną,
usługową itp.

tel. 71 312 09 36

693 749 567

miejsce
na Twoją
reklamę
tel. 66 50 86 997

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

883 38 03 96

Wycena usługi bezpłatna

także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

SALON MEBLOWY
wyprzedaże z ekspozycji
mega rabaty
Trzebnica ul. Wrocławska 3
zapraszamy pon.-pt. 9-17 sob. 9-14
rzasa-meble@wp.pl / tel. 71 714 24 56

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

oczyszczalnia
Ścieków
Gwar anc ja
na zbiornik
i montaż

Zbiorniki
na deszczówkę
piwniczki betonowe
odwodnienia
i drena ż
paweł madaliński
sk arsz yn 48 trzebnica

Luzem lub w workach

trzebnica ul. Chrobrego 26
nowa lokalizacja – dawny araj
tel. 609

514 915 / 697 011 953

TAXI 1
TRZEBNICA

przewóz 6 osób

telefon

601 270 514

Auto

DETAILING

spa dla Twojego samochodu

czyszczenie skóry / polerowanie
lakieru / odświeżanie i zabezpieczanie lakieru / odświeżanie
i zabezpieczanie plastików / polerowanie reflektorów / czyszczenie aut do sprzedaży / usuwanie
naklejek reklamowych
/ pranie tapicerki samochodowej

600 588 484

Księginice, ul. Łabędzia 30

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

602 728 266

• docieplanie budynków
• malowanie elewacji i wnętrz
• gładzie
• płyty kartonowo-gipsowe
• podwieszanie sufitów

721 767 978
505 719 540

tel.

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO

WULKANIZACJA SERWIS OPON

Krzysztof Kawecki

� Komputerowe wyważanie kół
� Wymiana opon

BĘDKOWO 166

Serwis klimatyzacji

TEREN SKŁADU WĘGLA

SPAWANIE
-aluminium
-stopów aluminiowych
-stali, stali nierdzewnej
-stali miekkich

tel.

883 485 324

Tr zebnic a
ul. Prusicka 39

miejsce
na Twoją
reklamę

betonowe

605 331 903

tel. 66 50 86 997

taekwon-do

TRZEBNICA

godz pracy: pon.-pt. 8:00-17:00 sob. 8:00-14:00
telefon:

602 523 956 / 713 870 407

Rachunkowe

pełna obsługa firm,
pośrednictwo kredytowe

PRĄD
ZE SŁOŃCA
ZA DARMO

elektryk
drobne
prace

Fotowoltaika dla Ciebie

gwarantujemy terminowość,
profesjonalizm i dyskrecję

713 870 274
502 749 540
602 571 613

tel.

w w w.o c z ys zc z a ln i e- s z a m b a .co m . pl

do domu lub firmy
instalacje wyspowe oraz
z przyłączeniem do sieci

elektryczne
i elektroniczne

w w w. p r a d z e s l o n c a . e u

tel. 693 925 835
513 986 986

ANGIELSKI

tel. 513

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

zapraszamy
do nowo
otwartego
biura
obrońców pokoju 18 b
trzebnica

OBNIŻYMY RATY
TWOICH KREDYTÓW
NAWET o 30%

Piotr Jankowski

SERWIS OPON

PROSTOWANIE I REGENERACJA FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
W SPRZEDAŻY OPONY NOWE I UŻYWANE
Geometria 3D

GODZINY PRACY:

CZYSZCZENIE

poniedziałek – piątek 8 – 20

- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

sobota 8 – 14

SERWIS KLIMATYZACJI
SAMOCHODOWEJ już od 249zł

Konkurencyjne ceny!

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA

FHU

metali kolorowych	makulatury	wywóz gruzu budowlanego

podstawiamy kontenery | transport gratis | najlepsze ceny w mieście

Milicka 32 tel. 71 312 05 03
godziny otwarcia skupu
poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00
sobota 8:00 – 13:00

Nakład 8 000 egzemplarzy
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TYLKO U NAS
SZYBKO
TANIO
I SOLIDNIE

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408

tel. 693 431 523

Jakub

atrakcyjne cenY!

206 280

785 233 408

pon-Pt 8-17 / SOBOTA 8-14

PROFESJONALNE

781 608 200

Trzebnica

tel. 669

tel.

Firma TOMIK oferuje

Kredyty | ubezpieczenia | nieruchomości | inwestycje

Skup złomu

• nauka dzieci, młodzieży
i dorosłych
• pomoc w odrabianiu lekcji
• konwersacje
• gramatyka

986 986

Szczytkowice 91

TRZEBNICA

697 689 359

Kostka / Orzech / Ekogroszek
drewno rozpałkowe

www.schodex.net

szamba

- 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

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

DĄB JESION
BUK SOSNA

REMONTOWO
BUDOWL ANE

Biuro

OCIEPLANIE PIANKĄ PUR

Sprzedaż Węgla

DREWNIANE

BEZPŁ ATNA
w ycena
profesjonalne
dor adztwo

Firma DOM-BUD oferuje

tel

100 %

us ługi

TOLL-SPAW

e-mail: firmablyskmn@wp.pl

694-057-540

609 794 991

Firma

SCHODY
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Gabinet
Medycyny Estetycznej
lek. med.

Anna Paleczek – Różewicz
• toksyna botulinowa
• powiększanie ust kwasem hialuronowym
• wolumetria twarzy, nici liftingujące
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1/2
tel. 690

931 579

meble ogrodowe
donice , huśtawki, piaskownice ,
stojaki na rowery, lampiony,
warzywniaki, kompostowniki,
TANI OPAŁ
polski tani węgiel – od 770 zł
ekogroszek – od 800
pellet / miał / koks / brykiet / drewno
kominkowe i opałowe / kruszywo / kora sosnowa
i dębowa / ziemia do kwiatów / zrębka kolorowa
tel.

695 934 148 ◆ 663 693 820
GŁUCHÓW GÓRNY 1 TARTAK

