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Taką kwotę (dokładnie 17 mln 350 tys. zł) pozyskał burmistrz Marek Długozima w ramach rządowego programu priorytetowego 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” z przeznaczeniem 
na poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy. Chodzi konkretnie o teren rekreacyjny przy ul. Czereśniowej. To kolejny krok 
w stronę przywrócenia Trzebnicy statusu uzdrowiska. W widocznym na zdjęciu powyżej starym budynku Przedszkola nr 1 
planowane jest utworzenie domu zdrojowego dla seniorów.

R E K L A M A

18 milionów dla Trzebnicy

Więcej – str. 4-5

Gościem burmistrza Marka 
Długozimy w Gminnym Cen-

trum Kultury był Premier 
Mateusz Morawiecki. Podczas 

spotkania z mieszkańcami 
przedstawił on plany rządu na 

najbliższą przyszłość. 

Str. 2

W sobotę 26 czerwca oddana 
do użytku została kolejna no-

woczesna świetlica. Tym razem 
cieszyć się nią mogą miesz-

kańcy Skarszyna, o co zabiegał 
m.in. Radny Rady Miejskiej 
w Trzebnicy Kamil Ankier. 

Str. 10-11

otWarcie W SkarSzynie 

ul. Czereśniowa

Termy Uniejów

▶ Tu wykonane będą odwierty geotermalne.

▶ Przykład w ykorzystania wód termalnych.
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Wiz y ta premier a W tr zebnicy

R E K L A M A

 Burmistrz Marek Długozima 
podziękował w imieniu własnym 
oraz mieszkańców Premierowi 
za wizytę wręczając na jego ręce 
książkę „Rok Świętego Józefa”. 
Obecnie w kościele katolickim ob-
chodzimy rok św. Józefa ustano-
wiony przez Papieża Franciszka. – 
Jest on również patronem rodzin, 
a to właśnie na niej ma być budo-
wane polskie państwo przyszłości. 
Zmiany wprowadzane przez rząd 
mają dać rodzinie poczucie bez-
pieczeństwa i możliwości rozwo-
ju. Również w Trzebnicy wiemy, 
jak należy dbać o rodzinę, a na-
sze starania zostały dostrzeżone 
w rządowym konkursie Samorząd 
Pro Familia, gdzie zdobyliśmy wy-
różnienie – powiedział burmistrz 
i dodał: – Jeszcze raz dziękuję Pre-
zesowi Rady Ministrów za wizytę 
w Trzebnicy. Przypomnę, że był on 
naszym gościem również podczas 
jubileuszowego 40. Święta Sadów 
w 2019 roku. W 2020 roku na mój 
wniosek Rada Miejska w Trzebni-

cy nadała pośmiertnie tytuł Hono-
rowego Obywatela naszego miasta 
śp. Kornelowi Morawieckiemu. 
Ojcu Mateusza Morawieckiego, 
twórcy Solidarności Walczącej. 
Wtedy, obowiązki służbowe nie 
pozwoliły być z nami Premierowi, 
jednak przesłał do nas wzruszają-
cy list odczytany przez swoją sio-
strę – Annę Morawiecką. Dziś już 
osobiście odwiedził nasze miasto, 
a w chwili prywatnej rozmowy 
podziękował mi za upamiętnienie 
ojca, doskonale zorganizowane 
spotkanie i kolejne ciepłe przy-
witanie w Trzebnicy – zakończył 
burmistrz.
 Po swoim wystąpieniu Premier 
Mateusz Morawiecki odpowia-
dał na pytania mieszkańców oraz 
zgromadzonych na sali samorzą-
dowców. Po wizycie w Trzebnicy 
udał się do Wrocławia, gdzie ode-
brał Srebrny Krzyż Solidarności 
Walczącej. 

[sh]

W sobotę 26 czerwca gościem burmistrza 
Marka Długozimy był Premier RP Mateusz 

Morawiecki,  który podczas spotkania 
z mieszkańcami w Gminnym Centrum Kultury 

i Sztuki opowiadał o głównych założeniach 
programu „Polski Ład”. Jego fundamenty to 7 

proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 
mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku 

do 30 tys. zł i  podniesienie progu podatkowego 
z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł),  inwestycje, które 

wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; 
mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 m 

kw. bez formalności;  a także emerytura 
bez podatku do 2500 zł. 

▶ Pre mie r M ate u s z M orawie c k i  sp ot k a ł s ię z  mie s z k ańc ami Tr ze b nic y w G minny m Ce nt rum 
Kul t ur y i  Sz t uk i .  Roz m owa dot yc z y ł a r z ądowe go pro gramu „ Po ls k i  Ł ad ”.

▶ Po sp ot k aniu z a wi z y tę p o d z ię kowa ł Pre mie rowi burmist r z M are k D ł u goz im a , k tór y na 
rę ce M ate u s z a M orawie c k ie go p r ze k az a ł k siąż kę „ Rok Świę te go Józe fa”.  Jak p o dk re ś l i ł , 
ś w. Józe f je st  pat rone m ro d z in ,  a to na nic h naj bar d z iej  z ale ż y r z ądowi w konte k śc ie 
pr z ys z ł ośc i  Po ls k i ,  w o g ł os zony m p ro gramie Po ls k i  Ł ad .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a pr z y wit a ł  Pre mie ra M ate u s z a 
M orawie c k ie go w Tr ze b nic y.  War to pr z y p omnie ć ,  że 
na w niose k b urmist r z a ,  p ośmie r t ny t y t u ł  H onorowe go 
O by wate l a Tr ze b nic y zost a ł  nad any Korne lowi 
M orawie c k ie mu . Z a te n ge st Pre mie r p o d z ię kowa ł 
burmist r zowi. 

▶ Po dc z as sp ot k ania ob e c ni by l i  nie t y lko mie s z k ańc y Tr ze b nic y,  ale rów nie ż s am or z ądowc y 
z te re nu Do lne go Śl ąs k a ,  w t y m m . in .  wojewo d a Jaros ł aw O b re ms k i ,  p ose ł  Pawe ł H re niak c z y 
p os ł ank a M iros ł awa St ac howiak- Róże c k a .
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powrót do źródła Uzdrowisko Trzebnica-zdrój

Mam dla Państwa bardzo dobrą 
wiadomość. Spełnia się moje ko-
lejne wielkie marzenie związane 
z rozwojem Trzebnicy – powrót 
do jej uzdrowiskowych korzeni. 
Będzie to możliwe dzięki pozyska-
nemu przeze mnie potężnemu do-
finansowaniu w kwocie 17 mln 350 
tys. zł w ramach rządowego pro-
gramu priorytetowego Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej „Udostęp-
nianie wód termalnych w Polsce” 
z przeznaczeniem na poszukiwanie 
wód termalnych w Trzebnicy. Zna-
leźliśmy się w prestiżowym gronie 
piętnastu miast i gmin z całej Pol-
ski, które takie wsparcie otrzymały.
 Dokładnie chodzi o teren rekre-
acyjny przy ul. Czereśniowej, gdzie 
według naszych ekspertyz na głę-
bokości do 3 km występują źródła 
wody termalnej o walorach uzdro-
wiskowych i ciepłowniczych. 
 Dzięki przywróceniu statusu 
uzdrowiska miasto mogłoby czer-
pać konkretne profity. Oprócz 
zwiększenia prestiżu powstałoby 
wiele nowych miejsc pracy w sferze 
obsługi ruchu turystycznego. War-
to zauważyć, że bylibyśmy jedynym 
miastem uzdrowiskowym na pół-
noc od Wrocławia, w dodatku tak 
dobrze skomunikowanym z resztą 
regionu dzięki trasie szybkiego ru-
chu S-5. 
 Jak dowodzą badania jedno miej-
sce w zakładzie lecznictwa uzdro-
wiskowego, generuje kilka miejsc 
pracy w branżach obsługujących 
ruch turystyczny m.in. w gastrono-
mii czy hotelarstwie. Ponadto miej-
scowości uzdrowiskowe pobierają 
opłaty klimatyczne od turystów 
i kuracjuszy, które zasilają ich bu-
dżety. Dodatkowo budżet państwa 
dopłaca gminom uzdrowiskowym 
równowartość całorocznych wpły-
wów z tytułu opłaty klimatycznej, 
jaką udaje im się pozyskać od przy-
jezdnych.
 Wokół wspomnianych odwier-
tów powstałaby cała infrastruktura. 
Gorące źródła zasilą wówczas m.in. 
Gminny Park Wodny Trzebnica

-ZDRÓJ oraz inne budynki uży-
teczności publicznej. Dodatkowo 
zdecydowałem o anulowaniu prze-
targu, w którym sprzedany miał 
zostać stary budynek przedszkola 
nr 1 im. Krasnala Hałabały. Obec-
nie planuję w nim utworzyć dom 
zdrojowy dla seniorów z wykorzy-
staniem wód termalnych oraz tężni 
solankowych. Niedawno odczopo-
waliśmy stary odwiert źródła ter-
malnego w okolicach Willi Zamek, 
przeprowadzone ekspertyzy wody 
potwierdziły wszystkie jej walory 
znane z czasów uzdrowiskowych. 
Sama Willa również znajduje się 
w moich planach dotyczących po-
wstania domów zdrojowych. 
 Pierwsze moje starania doty-
czące przywrócenia statusu uzdro-
wiska sięgają kilkunastu lat wstecz 
i rozmów z ówczesnym podsekre-
tarzem stanu w Ministerstwie Śro-
dowiska prof. Mariuszem Orionem 
Jędryskiem, kiedy to rozpocząłem 
walkę o swoje marzenie – przywró-
cenie świetności uzdrowiskowej 
Trzebnicy. 
 Wspomniane dofinansowanie to 
efekt konsekwentnego dążenia do 
celu pomimo niezliczonych kłód 
rzucanych mi pod nogi przez poli-
tycznych przeciwników, którzy dla 
zaspokojenia swoich ambicji nie 
cofną się przed niczym, w tym m.in. 
są w stanie działać na szkodę swo-
jego miasta i gminy. Najlepszym 
przykładem na to jest właśnie teren 
rekreacyjny przy ul. Czereśnio-
wej, który pozyskałem dla miasta 
od Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, tworząc z zarośniętej, 
zaniedbanej przestrzeni centrum 
sportowej rozrywki i integracji dla 
rodzin. Aż chciałoby się zacytować 
jeden z najsłynniejszych utworów 
braci Golec – „Tu na razie jest ścier-
nisko, ale będzie San Francisco”. 
Z tego ścierniska udało mi się uczy-
nić jeden z najpopularniejszych te-
renów rekreacyjnych w Trzebnicy.
 To właśnie tam świętowaliśmy 
finał 7. Trzebnickich Dni Rodziny, 
to właśnie na tym terenie planowa-
ne są dalsze inwestycje związane 

z uzdrowiskiem, ale też z rozwojem 
naszego miasta. To właśnie ta prze-
strzeń w przyszłości będzie kolej-
nym sercem Trzebnicy. Patrząc na 
rozwój mieszkalnictwa, a w szcze-
gólności przy ul. Oleśnickiej czy 
na tzw. grunwaldzie, zapewne ko-
nieczna będzie tu budowa kolejne-
go żłobka, przedszkola czy szkoły. 
Dzięki moim staraniom powstanie 
tu też nowy komisariat Policji Po-
wiatowej, a w przyszłości budynki 
niskoczynszowego mieszkalnic-
twa. A co robi opozycja z radnym 
Śmiertką i Marcem na czele? Wspie-
rana przez redaktora Długosza 
z gazety reklamowej „Nowa” pisze 
kolejne donosy, których celem jest 
odebranie nam tego terenu. Czy za-
tem myślą oni o przyszłości miasta 
i jego mieszkańców? Oceńcie Pań-
stwo sami. Jestem pewien, że po-
święcą oni wiele uwagi i złośliwości 
również temu projektowi, podobnie 
jak Hali Widowiskowo-Sportowej 
i innym inwestycjom. 

 Mam w sobie jednak wiele deter-
minacji, by pokonać te przeszkody 
i zrealizować cel, którym jest stały 
rozwój Gminy Trzebnica. Pozyska-
ne przeze mnie potężne dofinanso-
wanie to szansa na kolejny skok mi-
lowy w tym rozwoju. Wiem, że jest 
to projekt na lata, jednak chciałbym, 
by był on moją spuścizną, kolejną 
po Gminnym Parku Wodnym, Hali 
Widowiskowo-Sportowej, budowie 
szkół i ponad 800 zrealizowanych 
inwestycjach. Zdrowie mieszkań-
ców jest dla mnie najważniejsze. 
 Chciałem także podziękować 
rządowym partnerom na czele 
z Premierem Mateuszem Mora-
wieckim, za przyznane dofinan-
sowanie. Program „Polski Ład” 
wchodzi w życie i widać, że rządowi 
nie są obojętne sprawy mieszkań-
ców, ale także samorządów. Cieszę 
się, że obdarzono nas zaufaniem 
i wierzę, że już wkrótce Trzebnica 
znajdzie się ponownie na uzdrowi-
skowej mapie Polski.

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica 

▶ Po dob ne 
o dwie r t y 
w y kony-
wane s ą 
ob e c nie 
w L ądku
-Zdroju .

▶ D z ię k i  st araniom b urmist r z a M ark a D ł u goz imy, Tr ze b nic a 
z nal az ł a s ię wśró d 15 s am or z ądów z te re nu c a ł ej  Po ls k i , 
k tóre ot r z y m a ł y do f inansowanie na p os z uk iwanie wó d 
te rm alnyc h .

▶ Świade c t wo p ot wie r d z ające w ł aśc iwośc i  le c z nic ze t r ze b nic k ie go k l im at u . ▶ Sp ot k anie rob o c ze z Wł o d z imie r ze m Śl iwińs k im – N ac ze lnik ie m W yd z ia ł u 
Uz drowisk M iniste r st wa Zdrowia R P.  Rok 2013.
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▶ W d aw ny m bu dy nku Pr ze d s z ko l a nr 1 burmist r z p l anuje u t wor ze nie domu z drojowe go dl a 
se niorów. O dwie r t y z asi l ą rów nie ż w c ie p ł ą wo dę m . in .  G minny Park Wo dny Tr ze b nic a -Z D RÓJ oraz 
inne bu dy nk i u ż y te c z nośc i  p u b lic z nej .

▶ W sąsiedztwie Willi-Zamek odczopowany został stary odwiert, a wszystkie 
ekspertyzy potwierdził y uzdrowiskowe walory wody znane jeszcze z czasów 
uzdrowiskowej Trzebnicy.

▶ O dwie r t w s ąsie d z t wie Wil l i  Z am e k . 

▶ Te m ate m sp ot k ania by ł o p ote ncjalne w yd z ie le nie st re f  u z drowis kow yc h , 
w y kor z yst anie wó d te rm alnyc h oraz m oż liwość p oz ys k ania dof inansowania 
na d z ia ł ania z wiąz ane z t wor ze nie m infrast ruk t ur y le c z nic zej .

▶ Tak że Wil l a Z am e k z naj duje s ię w p lanac h burmist r z a 
dot yc z ąc yc h p owst ania dom ów z drojow yc h .

▶ N a z apros ze nie burmist r z a M ark a D ł u goz imy w Ur zę d z ie M iejs k im o d by ł o 
s ię sp ot k anie z dr B arbarą K ie ł c z awą z Po lite c hnik i  Wro c ł awsk iej .

▶ Te re n re k re ac yj ny pr z y ul .  C ze re śniowej ,  g d z ie z lok ali zowane je st ce nt rum 
ak t y w nej roz r y wk i dl a ro d z in ,  p l anowane s ą t u te ż inwe st ycje z wiąz ane 
z u z drowisk ie m .

▶ Tu w ł aśnie o d by ł s ię te goro c z ny Fina ł  Tr ze b nic k ic h D ni Ro d z iny.  Te re n d alej 
b ę d z ie roz wijany z myś l ą o ro d z inac h .
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Z myślą o pomocy wsparcie dla Zabytków 

 Stosowną umowę dotyczącą 
zakupu burmistrz Marek Długo-
zima podpisał w poniedziałek 28 
czerwca z występującym w imieniu 
Marszałka Województwa Dolno-
śląskiego Cezarego Przybylskiego, 
Dyrektorem Wydziału Mienia Wo-
jewódzkiego w Departamencie In-
frastruktury Urzędu Marszałkow-
skiego Dominikiem Kłosowskim. 
Decyzją Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego budynek został 
sprzedany w trybie bezprzetargo-
wym i z zastosowaniem bonifikaty 
od ceny w wysokości 60% wartości 
nieruchomości. 
 – Dziękuję Panu Marszałkowi 

Cezaremu Przybylskiemu, człon-
kom zarządu Województwa Dol-
nośląskiego oraz radnym Sejmi-
ku Województwa za możliwość 
uzyskania tej nieruchomości po 
preferencyjnej cenie. Utworzenie 
Trzebnickiego Centrum Zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci i Młodzie-
ży ma duże znaczenie, zważyw-
szy na skalę potrzeb związanych 
z leczeniem psychiatrycznym. 
W związku z pandemią jeszcze 
bardziej wzrosło zapotrzebowanie 
na opiekę psychiatryczną ze wzglę-
du na pogłębienie się problemów, 
tj. zaburzenia lękowe czy depre-
sja – powiedział burmistrz Marek 

Długozima i dodał: – Planuję roz-
budowę tej nieruchomości, tak by 
mogła komfortowo zabezpieczać 
potrzeby mieszkańców dotyczące 
szeroko pojętej opieki socjalnej. 
W najbliższym czasie przygoto-
wywany będzie projekt jej moder-
nizacji. W tym miejscu dziękuję 
również Pawłowi Wybierale, który 
jako były członek Zarządu Woje-
wództwa przyczynił się do prze-
kazania tej nieruchomości oraz 
dyrektorowi Dominikowi Kłosow-
skiemu – powiedział burmistrz. 

[sh]

Burmistrz Marek Długozima pozyskał nieruchomość znajdującą się przy 
ul. Milickiej 23 w Trzebnicy, gdzie do tej pory mieściła się siedziba oddziału 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Planuję utworzyć tam 

Trzebnickie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz 
ogólne centrum wsparcia społecznego mieszkańców, gdzie mieścić się też 

będą biura Ośrodka Pomocy Społecznej – powiedział burmistrz.

▶ Burmist r z M are k D ł ugoz im a p oz ysk a ł bu dy ne k pr z y 
ul .  M il ic k iej  23 w Tr ze b nic y,  g d z ie p l anuje u t wor z yć 
Tr ze b nic k ie Ce nt rum Zdrowia Ps yc hic z ne go dl a D z ie c i 
i  M ł o d z ie ż y w raz z ce nt rum wsparc ia sp o ł e c z ne go. 
Burmist r z p o d z ię kowa ł rów nie ż M ar s z a ł kowi Wojewó d z t wa 
Do lnoś l ąs k ie go Ce z are mu Pr z y by ls k ie mu w raz z Z ar z ąde m 
Wojewó d z t wa z a o k az ane wsparc ie.

▶ Stosow ną um owę burmist r z p o dpis a ł  z  re pre ze nt uj ąc y m M ar s z a ł k a Ce z are go 
Pr z y by ls k ie go, D y re k tore m W yd z ia ł u M ie nia Ur zę du M ar s z a ł kows k ie go, 
Dominik ie m K ł osows k im w k ance lari i  not arialnej  O lgi  Z awad z k iej  we 
Wroc ł awiu .

▶ Dot yc hc z as w bu dy nku mie śc i ł  s ię t r ze b nic k i  o d d z ia ł  AR i M R , Państ wowe 
G osp o d ar st wo Wo dne Wo d y Po ls k ie,  N ad zór Wo dny Tr ze b nic a ,  Wojewó d z k i 
I nsp e k torat O c hrony Roś l in i  N asie nnic t wa o d d z ia ł  Tr ze b nic a ,  Rejonow y 
Związe k Sp ó ł e k Wo dnyc h .

▶ Po dob ne Ce nt rum Zdrowia Ps yc hic z ne go D z ie c i  i  M ł o d z ie ż y p owst aje ob e c nie w Lu b inie.  N a 
z dj .  je go wi z u ali z acja . 

R E K L A M A

 Będzie to już dziewiąty etap prac 
w ostatnim skrzydle wschodnim 
klasztoru. Wymienione zostaną 
zdegradowane podłogi na podda-
szu, wykonane będą prace zabez-
pieczające, wymiana świetlików 
oraz odtworzone czapy komina. 
 – To dofinansowanie pozwo-
li zachować w dobrym zdrowiu 
jeden z najcenniejszych budyn-
ków w Trzebnicy. Przypomnę, że 
klasztor jest wpisany do rejestru 
zabytków, podobnie jak trzeb-
nicka Bazylika, a oba budynki od 
2014 roku uznane są za Pomniki 
Historii. Moim obowiązkiem jako 
burmistrza jest dbać o nasze dzie-
dzictwo, tak by kolejne pokolenia 
mogły czerpać z naszej historii 
i tradycji. Nie możemy też zapo-
minać, że te obiekty generują ruch 
turystyczny, będąc perełką Gminy 
Trzebnica. Stąd to kolejne dofinan-
sowanie i naturalna troska o los 
naszych zabytków – powiedział 
burmistrz Marek Długozima i do-
dał: – W tym miejscu warto dodać, 
że jest to pierwsze z cyklu dofinan-
sowań, a wsparcie otrzymają rów-

nież inne zabytki sakralne z tere-
nu naszej gminy, w tym: Kościół 
w Lesie Bukowym pw. Czternastu 
Świętych Wspomożycieli, Kościół 
parafialny w Koczurkach oraz 
trzebnicka Bazylika. Łącznie kwo-
ta dofinansowania wyniesie 260 
tys. zł. – podsumowuje.
 Klasztor pocysterski w Trzeb-
nicy położony w uroczej pagórko-
watej okolicy, należy do najstar-
szych i najpiękniejszych zabytków 
architektonicznych Śląska, a jego 
budowle sakralne stanowią nie-
zwykle cenną część dorobku kultu-
rowego tego regionu. Opactwo jest 
fundacją książęcej pary: Henryka 
I Brodatego i jego małżonki św. Ja-
dwigi Śląskiej. Fundacja ta powstała 
w 1202 roku z przeznaczeniem dla 
sióstr cysterek i jest najstarszym 
klasztorem żeńskim na ziemi ślą-
skiej. Główną inicjatorką była św. 
Jadwiga. Jej rady skłoniły księcia do 
budowy żeńskiego klasztoru, a re-
alizacja zamiaru Jadwigi, była do-
wodem jej subtelnej miłości bliźnie-
go i troski o zbawienie dusz. Ponad 
600 lat w klasztorze trzebnickim 

żyły, modliły się i pracowały siostry 
cysterki. Przez ten długi czas, każda 
z następnych ksień klasztoru przy-
czyniła się do upiększenia obiektów 
klasztornych i kościoła. 13 stycznia 
1811 roku w wyniku sekularyzacji 
siostry cysterki musiały opuścić 
klasztor. Po kasacie niektóre po-
mieszczenia klasztoru, zajęły ro-
dziny urzędników. W późniejszym 
czasie służył jako szpital dla jeńców 
wojennych, w czasie wojen napo-
leońskich. Następnie urządzono 
w nim przędzalnie wełny i fabrykę 
sukna, okres ten znacznie przy-
czynił się do zniszczenia tej wspa-
niałej budowli. W roku 1861 dzięki 
Opatrzności Bożej pierwsze siostry 
boromeuszki przybyły do Trzeb-
nicy, aby opiekować się chorymi 
i potrzebującymi. Dzięki pomocy 
Zakonu Rycerzy Maltańskich, zaj-
mujących się szpitalnictwem, udało 
się siostrom boromeuszkom nabyć 
klasztor trzebnicki na własność, 
stając się przez to spadkobierczy-
niami św. Jadwigi, jej życia, modli-
twy, miłości i ofiary.

[sh]

Burmistrz Marek Długozima przekazał 60 tys. zł dofinansowania 
na remont i ustabilizowanie konstrukcji dachu dla klasztoru sióstr 

Boromeuszek. Stosowną umowę podpisał w Urzędzie Miejskim  
z Przełożoną Generalną Sióstr Boromeuszek s. Marią Claret Król. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a na dof inansowanie z aby t ków 
s ak ralnyc h z te re nu G miny Tr ze b nic a pr ze z nac z y ł  26 0 
t ys .  z ł .  Pie r ws z y m b e ne f icje nte m by ł a Kongre g acja Sióst r 
M i ł osie r d z ia ś w. Karo l a B orom e u s z a .  Um owę na d z iewiąt y 
e t ap re m ont u d ac hu p o dpis a ł a Pr ze ł ożona G e ne ralna 
s .  M aria Cl are t K ró l .

▶ War to pr z y p omnie ć ,  że z arów no k l as z tor jak i  t r ze b nic k a 
B az y lik a s ą u z nane z a p omnik i  histori i .  Ty t u ł  te n zost a ł 
nad any w 2014 ro ku pr ze z Pre z yde nt a R P. 
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Co autor miał na myśli...?

Prawda „po NOWemu”

 Czego tym razem doszukali 
się redaktor i dziennikarze gazety 
w piosence o Euro? Otóż znaleźli 
w niej krytykę rzekomej megalo-
mani burmistrza. A odnaleźli ją 
w słowach „...i w moim mieście 
burmistrz pomnik mi postawi", 
dodając, że w czasie tych słów na 
wizji pokazana była nowa Hala 
Widowiskowo-Sportowa. Cała sy-
tuacja w piosence dotyczy występu 
jednego z jej bohaterów na Euro. 
Przyznają Państwo, że jest to dość 
absurdalne „czepialstwo” w myśl 
zasady co autor miał na myśli. 
Chyba wspomniani redaktorzy 
mieli problem z zadaniami z inter-
pretacji tekstów w szkole średniej, 
ponieważ nawet ich odbiorcy za-
uważają jak irracjonalne wnioski 
wyciągnęli oni z prostej humory-
stycznej piosenki o reprezentacji 

Polski w piłce nożnej. Doskonale 
widać to w komentarzach na por-
talu Facebook, które jednoznacz-
nie krytykują gazetę. Przytaczamy 
je pod artykułem. 
 – Sam bardzo lubię scenę ka-
baretową w Polsce, w tym wspo-
mniany kabaret Paranienormalni. 
Gdy zwrócili się do mnie z prośbą 
o wykorzystanie naszych obiektów 
jako planu zdjęciowego, udzieli-
łem oczywistej zgody, jako element 
promocyjny gminy. Jest takie po-
wiedzenie, że prawdziwa cnota 
krytyki się nie boi, ale krytyka 
musi być konstruktywna, a nie 
wyssana z palca. Redaktorom ga-
zety nowej przydałaby się odrobina 
rozsądku i cała garść rzetelności, 
a także o wiele więcej zdroworoz-
sądkowego podejścia do sprawy. 
W innym wypadku narażają się na 

niezamierzoną śmieszność, co do-
bitnie pokazują komentarze ludzi 
– skomentował burmistrz Marek 
Długozima i dodał: – Ponad 250 
tys. zł na reklamę w Gazecie Nowej 
przeznaczyły lokalne samorządy. 
Gmina Trzebnica nie wykupuje 
tam przestrzeni reklamowej i jak 
widać jest stałym obiektem ata-
ków, które przybierają już tak ab-
surdalne formy, jak doszukiwanie 
się krytyki burmistrza w piosence 
o Euro. Brzmi to irracjonalnie i ta-
kim jest dla większości z nas, ale 
nie dla Gazety Nowej i redaktora 
Długosza. Komiczna sytuacja – za-
kończył burmistrz.
 Oczywiście zachęcamy do obej-
rzenia wspomnianego klipu, który 
można znaleźć pod linkiem:

Znany kabaret nagrał w Trzebnicy, korzystając z gminnych obiektów, 
teledysk do piosenki „Hymn Euro 2021”. Michał Płaszczyk, jeden z członków 

wspomnianego kabaretu Paranienormalni opublikował go na swoim 
kanale na YouTube, dziękując przy tym za wsparcie i użyczenie obiektów, 
burmistrzowi Markowi Długozimie. W większości film zbiera pozytywne 

opinie, ma już ponad 18 tys. wyświetleń i chyba nikt nie doszukuje się 
w nim krytyki Trzebnicy i burmistrza. Oczywiście nie licząc NOWej gazety 

trzebnickiej – znanej z tego, że wszystko co trzebnickie jest złe.

▶ W y b rane kom e nt ar ze z prof i lu N owej G aze t y 
Tr ze b nic k iej  dot yc z ące wsp omniane go p ost a . 
K r y t y k i  nie w y t r z y m a ł re d ak tor Danie l  D ł u gos z , 
k tór y z ac z ą ł  o d graż ać s ię nie k tór y m z kom e nt u -
jąc yc h . 

▶ Zr z u t e k ranu z Face b o o k a N owej G aze t y Tr ze b nic k iej . 
Jej  re d ak tor z y próbują dos z uk ać s ię w k abare tow y m 
f i lmie o w ystę pie Re pre ze nt acj i  Po ls k i  na Euro,  k r y t y k i 
b urmist r z a i  je go inwe st ycj i .  S ąd z ąc p o kom e nt ar z ac h p o d 
wsp omniany m w y żej p oste m , e fe k t ic h do c ie k ań roz bawi ł 
t r ze b nic z an bar d z iej  ni ż wsp omniany f i lm . 

https://youtu.be/NUgob870YWM 

 Jak powiedział kiedyś ks. Józef 
Tischner „są trzy prawdy: świento 
prawda, tys prawda i gówno praw-
da”. Z pewnością ani tej pierwszej, 
ani tej drugiej nie mamy co szukać 
w lokalnym tygodniku NOWa Ga-
zeta Trzebnicka. Przykładów na 
tak postawioną tezę w każdym wy-
daniu tego tygodnika reklamowe-
go jest wiele. Weźmy choćby pod 
uwagę wydanie nr 16 Nowej Gaze-

ty Trzebnickiej z 2020 roku i arty-
kuł z 7 strony o sensacyjnym tytu-
le „Nasze śledztwo: Jak zapłacisz, 
będziesz nominowany” na temat 
udziału Gminy Trzebnica w Ogól-
nopolskim Konkursie „Moderni-
zacja Roku & Budowa XXI w”. Do 
tego konkursu Gmina Trzebnica 
zgłosiła swoje dwie inwestycje: mo-
dernizację skrzyżowania – Ronda 
Unii Europejskiej oraz Ronda 4 

czerwca 1989 roku. Zgłoszenia te 
zostały dostrzeżone i docenione 
przez organizatorów konkursu, 
który odbywa się pod patronatem 
Ministerstwa Infrastruktury i Bu-
downictwa, Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska, Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlane-
go, Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych czy Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów. Ten 

fakt chyba jednak nie spodobał się 
naszemu lokalnemu redaktorkowi, 
ponieważ w swoim sensacyjnym 
artykule zarzucił mi, że za udział 
w konkursie zapłaciłem z gminnej 
kasy 8895 zł plus vat, celowo wpro-
wadzając odbiorców swojego arty-
kułu w błąd. Jak wynika z ogólno-
dostępnego regulaminu konkursu, 
punkt siódmy – „udział w I Etapie 
Konkursu jest bezpłatny”. Posta-
nowiłem zatem wezwać Pana re-
daktora na podstawie prawa pra-
sowego do publikacji sprostowania 
swojego nierzetelnego artykułu. 
Redaktor jednak usztywnił się – 
nie potrafił przyznać się do błędu, 
stwierdzić mojej racji i odmówił 
publikacji sprostowania. Nie pozo-
stało mi zatem nic innego jak pójść 
w ślady redaktora i wystąpić na 
drogę sądową z pozwem o sądowe 
nakazanie sprostowania omawia-
nego artykułu. Nie ukrywam że 
rozbawiły mnie infantylne tłuma-
czenia redaktora Daniela Długo-
sza, który na ławie sądowej wił się 
jak piskorz, aby nie musieć publi-
kować sprostowania. 

 Oczywiście nic to nie dało i wy-
rokiem Sądu Okręgowego we Wro-
cławiu Pan Daniel Długosz został 
zobowiązany do publikacji spro-
stowania o treści znajdującej się na 
załączonym zdjęciu. Co więcej ku 
rozpaczy redaktora Sąd zasądził 
również zapłatę na moją rzecz kwo-
ty 1337 zł tytułem zwrotu kosztów 
procesu. Oczywiście redaktor Dłu-
gosz odwoływał się od niekorzyst-
nego wyroku i przegranej sprawy, 
ale sąd apelacyjny nie dał wiary 
redaktorowi. Pozostało mi zatem 
czekać na publikację sprostowania 
w NOWej Gazecie Trzebnickiej. Po 
ponad roku od momentu publika-
cji kłamliwego artykułu w końcu 
się doczekałem. W NOWej Gaze-
cie Trzebnickiej z dnia 17.06.2021 
na stronie zatytułowanej Obor-
niki Śląskie/Aktualności małym 
drukiem ukazał się napis „spro-
stowanie” i cytat: „Nieprawdziwa 
jest informacja zawarta w artykule 
opublikowanym na str. 7 NOWej 
Gazety Trzebnickiej (Nr 16, 16-
22.04.2020 r.) jakoby Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima zapłacił za udział trzebnic-
kich inwestycji (dot. modernizacji 
skrzyżowań – Ronda Unii Euro-
pejskiej i Ronda 4 czerwca 1989 r.) 
w konkursie Modernizacja Roku 
& Budowa XXI w, ani że do ta-
kich płatności był zobowiązany 
przez organizatora konkursu, gdyż 
udział w etapie konkursu, w któ-
rym w dacie publikacji artykułu 
uczestniczyły wskazane obiekty, 
jest bezpłatny”. Zaraz koło spro-
stowania ukazał się dopisek: „O co 
chodzi? W kolejnym numerze ga-
zety wyjaśnimy dlaczego prostu-
jemy informację oraz co przy oka-

zji udało się ustalić”. Oczywiście 
w kolejnym numerze NOWej Ga-
zety Trzebnickiej redaktor nie po-
ruszył tematu sprostowania a tym 
bardziej nie wyjaśnił jak zapowia-
dał o co chodzi. Musiałem zatem 
wyręczyć Pana Daniela Długosza 
i przedstawić mieszkańcom o co 
chodzi z tym sprostowaniem. Taką 
prawdę, chciałoby się powiedzieć 
„prawdę po NOWemu” możemy 
znaleźć w każdym numerze NO-
Wej Gazety Trzebnickiej. 

 Nie jest również tajemnicą, że 
redaktor Daniel Długosz zacho-
rował z nienawiści do mojej oso-
by. W każdej prowadzonej przeze 
mnie inwestycji doszukuje się nie-
prawidłowości, pisze donosy do 
wszystkich możliwych instytucji 
kontrolnych, straszy właścicieli 
firm, które chcą wykonywać in-
westycje na rzecz Gminy Trzebni-
ca, straszy prokuratorem również 
pracowników Urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy. Przykładów takich 
działań Pana Daniela Długosza 
jest kilkadziesiąt. Wszystko po to 
aby Burmistrzowi się nie udało, 
aby obrzydzić mieszkańcom moją 
osobę, tak jak udało się to zrobić 
już z wcześniejszymi Burmistrza-
mi Gminy Trzebnica. Dlaczego 
jednak Pan Długosz wybrał do 
hejtowania moją osobę, a pozo-
stałe samorządy z terenu Powia-
tu Trzebnickiego opisuje jedynie 
w samych superlatywach? 

 Domyślam się, że może chodzić 
o prywatny interes Pana redaktora. 
Jak bowiem udało mi się ustalić za-
sięgając języka w sąsiednich gmi-
nach, z samych tylko publikacji 
gmin: Prusice, Żmigród, Oborniki 
Śląskie, Wisznia Mała i Powiatu 
Trzebnickiego od 2018 roku Pan 
Daniel Długosz zarobił przeszło 
ćwierć miliona złotych. Oczywi-
ście Pan Daniel Długosz ma do ta-
kiej choroby prawo, szkoda tylko, 
że na jego uprzedzeniach cierpią 
również mieszkańcy naszej gminy. 
Redaktor Długosz nie tylko psuje 
budowany latami pozytywny wi-
zerunek naszej gminy, ale swoim 
zachowaniem robi wszystko, aby 
w Gminie Trzebnica jak najmniej 
dobrego udało się zrobić dla miesz-
kańców. 

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica ▶ W y ro k S ądu O k rę gowe go we Wro c ł awiu nie p ozost awi ł  z ł u d ze ń co do konie c z nośc i 
sprostowania pr ze z re d ak tora D ł u gos z a fa ł s z y wej inform acji  op u b likowanej w N owej 
g aze c ie t r ze b nic k iej .

▶ M are k D ł u goz im a – 
Burmist r z G miny Tr ze b nic a

Subiektywnym okiem burmistrza
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Nowa świetlica oficjalNie otwarta Skarszyn

 Wszystko jednak rozpoczęło 
się od oficjalnego przecięcia wstę-
gi, którego dokonali: burmistrz 
Marek Długozima, Radny Rady 
Miejskiej Kamil Ankier, Radna 
Rady Miejskiej Małgorzata Wójcik, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mateusz Stanisz, ks. proboszcz Le-
szek Urban, sołtys Mirosław Ma-
zur oraz przedstawiciele dzieci. 
 Następnie nastąpił moment po-
święcenia budynku, którego doko-
nał ks. Leszek Urban. Burmistrz 
w podziękowaniu za zrealizowa-
ne zadanie otrzymał z rąk sołtysa 
dyplom oraz specjalnie wykonane 
przez lokalnego artystę Abdulwa-
haba Al – Kebsiego serce z drewna, 
a także tytuł Honorowego Przyja-
ciela Skarszyna. – Wiemy ile pracy 
wymaga rozwój całej naszej gminy, 
która liczy 42 sołectwa. Każdy z ich 
mieszkańców oraz sołtysów ma 
plany i oczekiwania. Cieszymy się, 
że przy wsparciu radnych z nasze-
go regionu, tym razem zdecydował 
Pan o zrealizowaniu naszych ma-
rzeń dotyczących miejsca spotkań, 

integracji i rozwoju. Bardzo dzię-
kujemy – powiedział sołtys Miro-
sław Mazur. 
 Następnie głos zabrał gospo-
darz Gminy Trzebnica: – Dzięku-
ję za to wyróżnienie. Ta inwesty-
cja nie byłaby możliwa bez ludzi, 
bez mieszkańców, bez radnych. 
To przecież śp. Jan Janusiewicz 
zwrócił pierwszy moją uwagę na 
potrzebę zbudowania tu świetlicy, 
później jego dzieło kontynuował 
obecny Radny Rady Miejskiej, wie-
loletni działacz sportowy, były soł-
tys Kamil Ankier, który również 
zabiegał o powstanie tej inwestycji, 
co przyniosło ten piękny skutek 
w postaci budynku, który służyć 
będzie wszystkim mieszkańcom. 
Dziękuję też moim radnym, którzy 
popierają moje pomysły i inicja-
tywy. Dziękuję też radnej Małgo-
rzacie Wójcik z PiS, która popiera 
nasze uchwały w głosowaniach 
w przeciwieństwie do pozostałych 
radnych z PIS i KO w naszej ra-
dzie – powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima i dodał: – Jestem 

pod wielkim wrażeniem tego jak 
wszystko zostało przygotowane, że 
dodatkowo możemy się dziś zapo-
znać z pracami lokalnych twórców 
z sołectwa. Nie każdy mógł wie-
dzieć, że żyje tu tylu utalentowa-
nych ludzi. To wszystko pokazuje, 
że sołtysi działają coraz prężniej, 
coraz więcej chcą i robią dla miesz-
kańców. Jest to bardzo budujące – 
podsumował burmistrz wręczając 
sołtysowi Mirosławowi Mazurowi 
Akt Przekazania Świetlicy i gratu-

lując przygotowania uroczystości 
oraz życząc dalszego zaangażowa-
nia w życie sołectwa.
 Kolejnym punktem programu 
było odsłonięcie herbów Gminy 
Trzebnica oraz Skarszyna, które 
zawisły w nowej świetlicy. Wy-
konane one zostały przez Abdul-
wahaba Al – Kebsiego. Później 
przyszedł czas na zwiedzanie świe-
tlicy, gdzie na wszystkich chętnych 
czekała oprawa muzyczna przy-
gotowana przez wnuczki śp. Jana 

Janusiewicza, kawiarenka z pro-
duktami lokalnymi, stoiska z pra-
cami skarszyńskich twórców oraz 
księga pamiątkowa. 
 Na specjalnie ustawionej scenie 
odbyły się koncerty zespołu Mo-
zaika, Justyny Kubiak z zespołem 
oraz Kwartetu Smyczkowego Fun-
dacji Forum Artis imienia Mar-
ka Tracza. Impreza towarzysząca 
otwarciu świetlicy trwała do póź-
nego wieczora. 

[sh]

W Skarszynie dopełniła się obietnica dana 
mieszkańcom przez burmistrza Marka Długozimę 

oraz radnego Rady Miejskiej Kamila Ankiera. 
Oficjalnie otwarta została nowoczesna świetlica. 

Zwiedzanie inwestycji za ponad milion złotych, 
to nie jedyne atrakcje jakie tego dnia czekały na 

biorących udział w wydarzeniu.

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

▶ O f icjalne go p r ze c ię c ia wstę gi do konali :  burmist r z M are k D ł u goz im a , R adny R ady M iejs k iej 
Kamil  Ank ie r,  R adna R ady M iejs k iej  M a ł gor z at a Wójc ik ,  Pr zewo dnic z ąc y R ady M iejs k iej 
M ate u s z St anis z ,  k s .  prob os zc z Le s ze k Urban , so ł t ys Sk ar s z y na M iros ł aw M az ur oraz 
p r ze d st awic ie le d z ie c i .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a w p o d z ię kowaniu z a z re ali zowaną inwe st ycję 
ot r z y m a ł o d mie s z k ańców t y t u ł  „ Pr z yjac ie l a Sk ar s z y na” w raz z pamiąt kową 
st at ue t k ą i  p o d z ię kowanie m . 

▶ Je dny m z p unk tów pro gramu by ł o o d s ł onię c ie drew nianyc h he rb ów G miny 
Tr ze b nic a oraz So ł e c t wa Sk ar s z y n w y konanyc h p r ze z lo k alne go ar t ystę 
Ab dulwahaba Al - Ke bsie go.

▶ W uro c z ystośc i  u d z ia ł  w z ię l i  mie s z k ańc y oraz z apros ze ni gośc ie.

▶ W ot warc iu u d z ia ł  w z ię l i  t r ze b nicc y radni ,  a t ak że so ł t ysi  s ąsie dnic h 
miejscowośc i . 

▶ Pie r ws ze go w pisu do k siąż k i  pamiąt kowej dokona ł burmist r z M are k 
D ł ugoz im a . Po grat ulowa ł w nim mie s z k ańcom , radne mu Kamilowi 
Ank ie rowi ,  k tór y z ab ie g a ł o p owst anie ś wie t l ic y oraz so ł t ysowi M iros ł awowi 
M az urowi. 

▶ O oprawę mu z yc z ną z ad ba ł y w nuc z k i  śp.  Jana Janu siewic z a . 

▶ N a sce nie w yst ąpi ł  ze sp ó ł M oz aik a ze Sk ar s z y na .  Świe t l ic a st anie s ię m . in . 
miejsce m ic h prób i  pr z ygotowań do w ystę p ów. 

▶ W ś wie t l ic y na o dwie d z ając yc h c ze k a ł o c a ł e b o g ac t wo r ze c z y w y konanyc h 
pr ze z rę ko d z ie lników ze Sk ar s z y na .

▶ Ab dulwahab Al - Ke bsi  pr ze k az a ł burmist r zowi w y r ze ź b iony pr ze z s ie b ie 
wi ze rune k ś w. Jadwigi . 

▶ N a sce nie w yst ąpi ł  t ak że Kwar te t Smyc z kow yFund acji  Forum Ar t is  imie nia 
M ark a Trac z a .
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 – Te inwestycje wynikają z wiel-
kiej troski o komfort i bezpieczeń-
stwo mieszkańców – podkreślił 
burmistrz Marek Długozima, któ-
ry dokonał oficjalnego przecięcia 
wstęgi wraz z europosłanką Beatą 
Kempą, posłem Pawłem Hrenia-
kiem, wicewojewodą Bogusławem 
Szpytmą, prezesem WFOŚ Łuka-
szem Kasztelowiczem, z-cą komen-
danta Wojewódzkiego PSP Bogu-
sławem Brudem, prezesem OSP 
Cerekwica Andrzejem Grochalą, 
przewodniczącym Rady Miejskiej 
Mateuszem Staniszem, sołtysem 
Cerekwicy Edwardem Sikorą oraz 
członkiem rady sołeckiej z Masło-
wa Damianem Werbickim. Obie 
inwestycje poświęcił ksiądz Jacek 
Tomaszewski proboszcz parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Czeszowie, kapelan strażaków. 
 O głos poproszona została eu-
roposłanka Beata Kempa: – Dzisiaj 
nas wszystkich łączy radość i wielka 
troska o bezpieczeństwo. Radość, bo 
mamy nową drogę oraz nowy wóz 
bojowy dla OSP Cerekwica. Może-
my bezpiecznie dojechać z miejsca 
na miejsce co też jest wielką ulgą 
dla mieszkańców. To, że powstają 
takie małe lokalne drogi, jest naj-
lepszym dowodem na poziom roz-
woju naszego kraju, ale też i Gminy 
Trzebnica. Dlatego w tym miejscu 
chciałabym serdecznie podzięko-
wać i pogratulować Panu burmi-
strzowi Markowi Długozimie oraz 
jego współpracownikom. Gratuluję 
skuteczności. Tylko burmistrz wie, 
ile starań należy poczynić, by te 
wszystkie dofinansowania zamie-
niły się w taki piękny owoc jak ten 
wóz czy ta droga. Tych inwestycji, 
z których mogliśmy się cieszyć było 
tu w Trzebnicy przez lata mądre-
go i skutecznego rządzenia wiele. 
I wierzę, że jeszcze wiele przed Pań-
stwem i Panem burmistrzem, a ta 
droga jak i ten samochód pokazują, 
że Pan burmistrz doskonale orien-
tuje się w potrzebach mieszkańców 
i z wielką troską podchodzi do ich 
komfortu i bezpieczeństwa. Na ko-
niec chciałam życzyć wszystkim 
strażakom tyle wyjazdów, ile po-
wrotów. To co robicie, często po-

święcając swoje zdrowie i życie jest 
niesamowite i za to wielkie dziękuję 
– powiedziała. 
 Głos zabrał również poseł na 
sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pa-
weł Hreniak: – Chciałbym Panu 
burmistrzowi pogratulować spraw-
ności. Zarówno zakup wozu, jak 
i budowę drogi łączy jedno. Trzeba 
było wspólnie z innymi instytu-
cjami porozumieć się, by stworzyć 
montaż finansowy. I pan burmistrz 
potrafi to robić, potrafi rozmawiać 
i być skutecznym w dążeniu do 
zamierzonych celów. Druhom gra-
tuluję samochodu i chciałem ich 
zapewnić, że myślimy o nich ciepło. 
Jesteśmy teraz w trakcie procedo-
wania ustawy o OSP, która uregu-
luje wiele nieuregulowanych do tej 
pory spraw. Nie ma bezpieczeństwa 
w Polsce bez druhów strażaków – 
podsumował. 
 Wicewojewoda Bogusław Szpyt-
ma w swoim przemówieniu pod-
kreślił znaczenie mniejszych in-
westycji drogowych: – Niedawno 
uczestniczyłem w zainicjowaniu 
procesu inwestycyjnego rozbudowy 
autostrady A4, bo powoli zaczyna 
być niewystarczająca i niedopaso-
wana do obecnego ruchu. Ale dziś 
jestem tutaj, w Cerekwicy na małej 
lokalnej drodze i jest ona tak samo 
ważna jak tamta autostrada. To jest 
właśnie ta zmiana, którą promuje 
rząd zjednoczonej prawicy, inwe-
stycje bliżej ludzi. Polska nie koń-
czy się na tablicach wielkich miast. 
Tu ogromny ukłon w stronę Pana 
burmistrza, który jest najczęstszym 
gościem w Urzędzie Wojewódzkim. 
Dlatego, że stara się o to co tutaj 
zastał, czym zarządza. To jest do-
bry gospodarz. Czasami jest wiele 
trudnych spraw, trudnych inwesty-
cji, ale to wszystko jest w ręku do-
brego gospodarza. Gratuluję Panie 
burmistrzu tej wykonanej pracy. 
Kiedy chodziło o zdrowie i bezpie-
czeństwo mieszkańców, Pan bur-
mistrz bez wahania podjął decyzję 
o powołaniu punktu szczepień. I to 
też był element szybkiego działania, 
gotowości do jego podjęcia – pogra-
tulował wicewojewoda, a Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu Łukasz 
Kasztelowicz dodał: – Bez synergii 
i połączenia wysiłków wszystkich 
instytucji nie mielibyśmy takiego 
wyniku. Ja pragnę tylko przypo-
mnieć, że ten pojazd jest z rekordo-
wego programu. W ubiegłym roku 
zakupionych zostało 36 pojazd na 
terenie Województwa Dolnoślą-
skiego. Każda złotówka wydana 
w tym zakresie jest dla nas istotna, 
bo realizujemy zadania z zakresu 
ochrony środowiska i ochronę życia 
ludzkiego. Dziękuję Panu burmi-
strzowi za wsparcie ze swoich środ-
ków zakupu tego wozu bojowego – 
zakończył. 
 Głos zabrał również Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej Bogusław 
Brud: – Ja się cieszę podwójnie, bo 
jeszcze rok temu byłem Komendan-
tem Powiatowej Straży Pożarnej, 
więc ten teren jest mi szczególnie 
bliski. Co ważniejsze, kończy się 
era żuków. Pamiętam doskonale jak 
druhowie z Cerekwicy przyjeżdżali 
na wezwanie starym wysłużonym 
żukiem, a teraz stoi tu nowoczesny 
wóz bojowy. Cieszę się, że doczeka-
liśmy się takiej zmiany jakościowej. 
Powiem Państwu, że czas dojazdu 
do interwencji na Dolnym Śląsku 
to jest poniżej dziesięciu minut. 
Tych interwencji było pięćdziesiąt 
tysięcy. Tak szybka reakcja jest wła-
śnie możliwa poprzez nowoczesny 
sprzęt i doskonałe przygotowanie. 
Dziękuję wszystkim zaangażowa-
nym w jego zakup, a druhom życzę 
tyle samo wyjazdów, ile powrotów 
– zakończył. 

Sołtys, Radny Rady Miejskiej oraz 
członek OSP Cerekwica Edward 
Sikora podziękował burmistrzowi 
za trud włożony w rozwój sołec-
twa: – Dziękujemy za troskę o na-
sze bezpieczeństwo i stały rozwój. 
Pamiętam jak Pan burmistrz objął 
swój urząd, to pierwszą drogą jaką 
otwieraliśmy, była droga właśnie 
w Cerekwicy. Dziś kilkanaście lat 
i inwestycji później spotykamy się 
znów na drodze. Tym razem udało 
się połączyć dwie miejscowości, któ-
re są już połączone w ramach jednej 
parafii, a teraz dzięki staraniom 
Pana burmistrza udało się nas po-
łączyć również za pośrednictwem 
tej nitki asfaltu. Jesteśmy za to bar-
dzo wdzięczni. Tak jak wdzięczni są 
wszyscy strażacy za pamięć i troskę 
o nasze sprawy – powiedział sołtys 
wręczając oficjalne podziękowania 
na ręce burmistrza. 
 Słowo podsumowania wygłosił 
burmistrz Marek Długozima: – Ja 
jestem znany z działania, wolę robić 
niż mówić, o czym świadczą m.in. 
ta droga i ten wóz bojowy. Mówią, 
że drogi łączą i ta droga łączy dwa 
sołectwa w ramach jednej parafii. 
Ogromnie się cieszę, wydawałaby 
się, że jest to mała sprawa, ale jakże 
wielka dla tych mieszkańców, dla 
strażaków. Dla ich bezpieczeństwa 
i komfortu. To te małe ojczyzny 
tworzą Polskę i cieszę się, że jeste-
śmy dostrzegani, że są fundusze 
na rozwój, które staramy się jak 
najlepiej wykorzystać. Nie byłoby 
mnie jako burmistrza gdybym nie 
kochał tej ziemi trzebnickiej i na-
szej Ojczyzny. Chciałbym podzię-
kować wszystkim, którzy pomogli 

w realizacji tych inwestycji. Na tym 
polega budowanie, że są wokół nas 
ludzie życzliwi, z którymi możemy 
realizować kolejne plany, cele i za-
mierzenia. Nie byłoby tego wozu 
ani tej drogi, gdyby nie mieszkańcy. 
W tym miejscu dziękuję Edwar-
dowi Sikorze, który jest najdłużej 
urzędującym sołtysem i radnym, 
a dla Cerekwicy zrobił już wszystko. 
Dziękuję również sołtys Masłowa 
Jolancie Kot, z którą też bardzo do-
brze mi się współpracuje. Dziękuję 
moim radnym, którzy wspierają 
mnie pomimo kłód rzucanych pod 
nogi przez radnych opozycyjnych. 
Dziś otwieramy główną drogę, ale 
mamy tu jeszcze do wykonania 
dwie dodatkowe nitki, o których 
dofinansowanie znów będziemy się 
starać. Dziękuję Pani poseł Beacie 
Kempie, która jest dobrym duchem 
Trzebnicy, wiele rzeczy by się nie 
wydarzyło, gdyby nie jej obecność 
i wsparcie – powiedział burmistrz 
wręczając bukiet kwiatów europo-
słance Beacie Kempie. 
 Nowa droga została dofinanso-
wana z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych oraz z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, a także 
ze środków gminnych. Wykonaw-
cą wspomnianej drogi jest Eurovia 
Polska S.A. z Bielan Wrocławskich. 
Zakup Wozu bojowego został sfi-
nansowany z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu, 
ze środków Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
oraz ze środków własnych Gminy 
Trzebnica.

[sh]

▶  Wsp ó lne z dję c ie uc ze st ników uro c z ystośc i . 

w trosce o komfort i beZpiecZeństwo
W Cerekwicy oficjalnie oddane do użytku 

zostały – nowa droga łącząca ją z Masłowem oraz 
wóz bojowy dla strażaków ochotników. 

▶ Uro c z ystość o d by ł a s ię na dro d ze ł ąc z ącej  Ce re k wicę z M as ł owe m .

▶ N a te re nie G miny Tr ze b nic a je st  s ze ść ak t y w nyc h je dnoste k OSP. 

▶ O f icjalny m p r ze c ię c ie m wstę gi o d d ano do u ż y t ku dwie waż ne dl a mie s z k ańców, ic h 
kom for t u i  b e z pie c ze ńst wa , inwe st ycje. 

▶ Europ os ł ank a Be at a 
Ke mpa p o grat ulo -
wa ł a burmist r zowi 
s ku te c z nośc i  w re -
al i z acj i  inwe st ycj i .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a na rę ce pre ze s a 
OSP w Ce re k wic y Andr zeja G ro c hali  oraz so ł -
t ys a i  c z ł onk a OSP Edwar d a Sikor y w rę c z y ł  ak t 
pr ze k az ania woz u b ojowe go.

▶ Z astę p c a Kom e nd an -
t a Wojewó d z k ie go 
PSP B o gu s ł aw Bru d 
w y raz i ł  nad z ieję,  że 
ju ż wk rótce ws z yst k ie 
woz y OSP b ę d ą t ak no -
wo c ze sne.

▶ Burmist r z w p o d z ię ce z a nie u st ające wspar-
c ie w rę c z y ł  buk ie t b ia ł o - c ze r wonyc h róż e u -
rop os ł ance B e ac ie Ke mpie.

▶ Poś wię ce nia woz u b ojowe go do kona ł k s .  prob os zc z Jace k Tom as zews k i 
b ę d ąc y je dno c ze śnie k ap e l ane m st raż aków.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o d z ię kowa ł ws z yst k im z aang ażowany m 
w p owst anie nowej dro gi ,  a  t ak że z a do f inansowanie z akup u woz u b ojowe go 
dl a OSP Ce re k wic a .

▶ Pawe ł H re niak jako 
p r z e w o d n i c z ą c y 
p o dkomisj i  st a ł ej  do 
spraw roz woju i  pro -
m o cji  O c hot nic z yc h 
St raż y Poż arnyc h , 
z ap ew ni ł  st raż aków 
o s woim wsparc iu .

▶ Tuż po swoim wystąpieniu podziękowanie za 
przyznane dofinansowanie otrzymał Prezes Za-
rządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz 
Kasztelowicz. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a ot r z y m a ł p o d z ię kowa -
nia o d so ł t ys a Ce re k wic y Edwar d a Sikor y,  rady so -
ł e c k iej  i  st raż aków o c hot ników z a z re ali zowane in -
we st ycje. 

▶ Wicewojewo d a B o gu -
s ł aw Sz py t m a p o dk re ś l i ł 
z nac ze nie m a ł yc h lo k al -
nyc h inwe st ycj i .
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Rodzinne świętowaNie 

W czwartkowe popołudnie, 
17 czerwca w artKawiarni przy GC-
KiS odbyły się warsztaty, podczas 
których uczestnicy mieli okazję po-
znać starożytną technikę wyplatania 
sznurków bez użycia narzędzi. Za 
pomącą kilku węzłów a także wy-
obraźni, precyzji, wskazówek i jasno 
określonej instrukcji, udało się każ-
demu wyczarować przepiękną ozdo-
bę na ścianę w stylu boho. Zadanie 
nie należało do łatwych. Czasem 
poplątanie ze sznurkowym pomie-

szaniem wzbudzało śmiech a cza-
sem przerażenie, ale wszyscy rewe-
lacyjnie zmierzyli się z wyzwaniem 
i wykonali dla siebie przepiękne 
makramy. To było bardzo twórcze 
popołudnie, podczas którego każ-
da z rodzin mogła spędzić wspólnie 
czas w przemiłej atmosferze a także 
nauczyć się nowej, rękodzielniczej 
techniki. Warsztaty zakończyły się 
wzajemnymi brawami oraz poczu-
ciem ogromnej satysfakcji młod-
szych i starszych uczestników. 

16 czerwca w artKawiarni odbyły 
się zajęcia, na których uczestnicy 
poznali zalety wspólnego, rodzin-
nego czytania. Przekonali się, że 
jest to wspaniała, rozwijająca for-
ma spędzania wolnego czasu, dają-
ca poczucie bliskości i przynależ-
ności, a także może stanowić wstęp 
do doskonałej zabawy. Spotkanie 
składało się z części czytelniczej, 
podczas której dzieci obejrzały 
wystawkę książek, które czekają 
na nie w bibliotece, a następnie 
wysłuchały szwedzkiego opowia-

dania autorstwa Ulfa Starka pt.: 
„Jak mama została Indianką”. To 
pięknie ilustrowana, ciepła i mą-
dra książka, mówiąca o tym jak 
ważne są chwile spędzone z dziec-
kiem. Po lekturze, przyszedł czas 
na część warsztatową, w której 
uczestnicy wykonali przepiękne 
zakładki do książek w stylu boho. 
Tworzenie chwościków, nawleka-
nie koralików i dekorowanie przy-
niosło uczestnikom dużo radości. 
Po skończonej pracy na dzieci i ro-
dziców czekał słodki poczęstunek. 

Trzebnickie Dni Rodziny to wspól-
nie spędzony czas podczas spo-
tkań, warsztatów, to moc zabawy 
i kreatywności. Nie inaczej było 
w tym roku. Tradycyjnie odbyła 
się rodzinna sesja fotograficzna, 
która trwała aż dwa dni. Rodziny 
mogły poczuć się swobodnie i na-
turalnie w specjalnie stworzonej 
studyjnej aranżacji w stylu boho. 

Kwiaty, trawy, kapelusze, kolo-
ry ziemi, zwiewne sukienki, bose 
stopy i mnóstwo uśmiechu to ele-
menty, które złożyły się na bardzo 
udane zdjęcia. Rodziny, które zde-
cydowały się na wzięcie udziału 
w sesji będą miały niezapomnianą 
pamiątkę, nie tylko cyfrową, ale 
także w formie odbitek. Dziękuje-
my za wspólnie spędzony czas!

W sobotę w samo południe odbyły 
się warsztaty dla najmłodszych pt. 
SztukARTeria – finezyjne zdobie-
nie babeczek. W ramach warsz-
tatów uczestnicy poznali historię 
dekorowania ciast, zapoznali się 
z różnymi rodzajami mas i kre-
mów do zdobienia oraz nazewnic-
two wykorzystywanych cukierni-
czych akcesoriów. Przygotowali 
kolorowe projekty własnych po-

mysłów na zdobienie, które potem 
służyły jako wzór do dekorowa-
nia. Ograniczeniem była jedynie 
wyobraźnia dziewczynek. Wszy-
scy bawili się świetnie a każda ba-
beczka była wyjątkowa. Po zakoń-
czonych warsztatach uczestnicy 
zabrali swoje kolorowe babeczki 
z obietnicą sprezentowania ich 
najbliższym.

MAKRAMY

sesjA boho

poczYtAjKi

sztuk-art-teria

17.06

16.06

15.06

12.06

11-18 czerwca Nowy plac Zabaw w Boleścinie

 Przecięcia wstęgi dokonał bur-
mistrz w towarzystwie sołtys 
Agnieszki Zagwojskiej, radnego 
Rady Miejskiej Kamila Ankiera, 
ks. proboszcza parafii w Boleści-
nie Leszka Urbana, nowej dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Boleścinie 
Anny Kurnickiej oraz przedstawi-
cieli dzieci.
 Wszystkich zebranych przywi-
tała sołtys Agnieszka Zagwojska: – 
Od pierwszego spotkania z Panem 
burmistrzem jako sołtys Boleścina, 
mówiłam jak ważnym jest dla nas 
ten plac zabaw jako miejsce inte-
gracji i wspólnego spędzania czasu 
dla dzieci i dorosłych. Cieszę się, że 
Pan burmistrz dostrzegł tę potrze-
bę i zrealizował dla nas inwesty-
cję, o którą dbamy i którą będzie-
my rozwijać. Wiosną zakupiliśmy 
drzewka ozdobne z funduszu, który 
uzyskaliśmy za wygrany plebiscyt 
Gazety Wrocławskiej „Mistrzowie 
Agro”. Planujemy również montaż 
oświetlenia solarnego, by można 

było korzystać z tego terenu także 
wieczorem. Zrealizowaliśmy wie-
le innych pomniejszych inwestycji 
takich jak np. tabliczki przy pomni-
kach przyrody, odrestaurowaliśmy 
tablice informacyjne, udrożniliśmy 
przepusty, postawiliśmy znaki z nu-
meracją domów, zorganizowaliśmy 
wspaniały Dzień Kobiet. Dziękuję 
wszystkim, którzy wspierają mnie 
w tych działaniach, w szczególności 
Panu burmistrzowi, który dostrze-
ga potencjał naszej miejscowości 
i nam pomaga – podkreśliła.
 Działania sołtys Agnieszki Za-
gwojskiej docenia także burmistrz 
Marek Długozima: – Pani sołtys 
aktywnie działa na rzecz rozwoju 
Boleścina, widać to choćby po na-
grodzie jaką uzyskała w plebiscycie 
Gazety Wrocławskiej za 2019 rok, 
zdobywając tytuł Sołtysa Roku. 
Mobilizuje ona do działania miesz-
kańców, ale także zwraca uwagę 
na potrzeby sołectwa. Dzięki temu 

mogą powstawać kolejne ważne dla 
lokalnej społeczności inicjatywy, 
jak budowa placu zabaw czy na-
prawa niebezpiecznego przepustu 
drogowego – powiedział burmistrz 
i dodał: – Ten plac zabaw to kolejne 
już w Gminie Trzebnica bezpiecz-
ne miejsce integracji dla dzieci, ale 
i dla dorosłych. Jest tu też przecież 
siłownia plenerowa i specjalne sto-
ły do gry w szachy czy warcaby. 
Wierzę, że z Panią sołtys będziemy 

podejmować kolejne działania na 
rzecz rozwoju Boleścina. Dziękuję 
za dobrą współpracę. Dla samych 
mieszkańców mam jeszcze jedną 
dobrą wiadomość, obecnie projek-
towana jest droga, która połączy 
Boleścin z Głuchowem Górnym. 
Będzie to ciekawa i bezpieczna al-
ternatywa dotarcia do sąsiednich 
miejscowości. Dziękuję również 
Radnemu Rady Miejskiej Kamilo-
wi Ankierowi, który zabiega o po-

wstanie nowych inwestycji na tym 
terenie oraz nowo powołanej przeze 
mnie Pani Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Boleścinie Annie Kurnic-
kiej. Liczę, że wraz z Panią sołtys 
będziecie działać na rzecz rozwoju 
sołectwa – podkreślił burmistrz. 
Podczas imprezy czekało na dzieci 
wiele atrakcji w tym animacje przy-
gotowane przez animatorki z grupy 
Kaczki Dziwaczki. 

[sh]

Kolejna inwestycja w Gminie Trzebnica oddana 
oficjalnie w ręce mieszkańców. Mowa tu o placu 

zabaw w Boleścinie, którego otwarcie miało 
miejsce w sobotę 3 lipca. Został on wykonany 

przez firmę FreeKids z Trzęsowic koło Zawoni za 
kwotę 112 536,10 tys. zł. 

▶ O dob rą z abawę naj m ł o d s z yc h z ad bali  pro fe sjonalni  anim ator z y. ▶ D z ie c i  z ys k a ł y b e z pie c z ne miejsce inte gracj i  i  roz r y wk i.  N ow y p l ac z abaw 
to ju ż ko lej na te go t y p u inwe st ycja na p r ze st r ze ni ost at nic h k i lkunast u l at 
w G minie Tr ze b nic a .

▶ Burmist r z ot r z y m a ł p o d z ię kowanie o d so ł t ys 
Agnie s z k i  Z agwojsk iej  z a nie u st anną t ros kę 
i  p omoc w roz woju so ł e c t wa . 

▶ K s .  prob os zc z Le s ze k Urban p oś wie c i ł  now y p l ac z abaw. ▶ Ty m e k – pr ze d st awic ie l  d z ie c i ,  o d -
c z y t a ł  wie r s z pr z ygotowany sp e cjal -
nie na ot warc ie inwe st ycj i . 

▶ O f icjalne ot warc ie p l acu z abaw w B o le śc inie mia ł o miejsce w sob otę 3 l ip c a . 
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 Wydarzenie rozpoczął trady-
cyjnie już przemarsz trzebnic-
kich rodzin, który poprowadzi-
ły trzebnickie mażoretki wraz 
z piłkarzami Gminnego Klubu 
Sportowego Polonia. Uczestniczył 
w nim również burmistrz Marek 
Długozima: – Bardzo się cieszę, 
że mogliśmy się dziś spotykać na 
tym terenie przy ul. Czereśnio-
wej. Powstał on i będzie rozwijany 
właśnie z myślą o rodzinie, wspól-
nym spędzaniu czasu i budowaniu 
silnych i trwałych więzi poprzez 
sport, rekreację i zabawę. Wierzę 
bowiem, że szczęśliwe rodziny są 
fundamentem dla rozwoju naszej 
ojczyzny. Już w przyszłym roku 
powstanie tu wodny plac zabaw 
oraz kolejne atrakcje. Aż chciałoby 
się zacytować jeden z najsłynniej-
szych utworów braci Golec – „Tu 
na razie jest ściernisko, ale będzie 
San Francisco”. Z tego ścierniska 
udało mi się uczynić jeden z naj-

popularniejszych terenów rekre-
acyjnych w Trzebnicy – powiedział 
burmistrz życząc udanej zabawy 
wszystkim zebranym. Dodał rów-
nież, że podczas całego tygodnia 
czekało na mieszkańców wiele 
zajęć, w których centrum zawsze 
była rodzina.
 Również mieszkańcy z zadowo-
leniem spędzili czas podczas pik-
niku: – Mieszkamy bardzo blisko, 
bo na osiedlu przy ul. Oleśnickiej, 
z okien widzimy ten teren rekre-
acyjny, boiska. Muszę powiedzieć, 
że co chwilę widzę tu grupki mło-
dych ludzi, a my sami korzystamy 
z placu zabaw. Fajnie, że finał Dni 
Rodzin odbył się właśnie tu, gdy-
by jeszcze temperatura była trochę 
niższa to zapewne byłoby też wię-
cej ludzi. Ale ogólnie super impre-
za, podobały nam się dmuchańce, 
a syn był pod wrażeniem wozu 
strażackiego z OSP Cerekwica – 
mówi jedna z mieszkanek, a Pan 

Jakub dodaje: – My jako mieszkań-
cy Grunwaldu, często odwiedza-
my plac zabaw, który tu powstał, 
szczególnie podoba nam się tyrol-
ka, dzisiaj skorzystaliśmy głównie 
z atrakcji piłkarskich, zjedliśmy 
lody i ochłodziliśmy się przeska-
kując przez kurtynę wodną. Gra-
tuluję burmistrzowi odważnego 
pomysłu, utworzenia tu tej prze-
strzeni dla rodzin i ludzi młodych. 
Wcześniej zarośnięty teren, teraz 

ożył i dobrze służy mieszkańcom – 
podsumowuje. 
 Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się możliwość odwiedzenia 
strażaków ochotników z OSP Ce-
rekwica. By dać ochłodę wszyst-
kim zebranym, użyli oni działka 
wodnego, co wzbudziło jeszcze 
większy entuzjazm dzieci.
 Punktualnie o godz. 18 wy-
startował bieg rodzinny, a sygnał 
do startu dał burmistrz Marek 

Długozima, który po ukończo-
nym biegu wręczył wszystkim jego 
uczestnikom medale, a zwycięzcą 
nagrody rzeczowe. Bieg wygrała 
Anna Żuchowska-Chrzan z synem 
Dominkiem, drugie miejsce zaję-
li Bogusław Taurogiński z synem 
Cyprianem, a trzecie Marta Kraw-
czyk z synem Mikołajem. 
Zapraszamy już za rok na 8. Trzeb-
nickie Dni Rodziny!

[sh]

Rodzinne świętowaNie fiNał
Rodzinny przemarsz, występ mażoretek, 

Fruktaki, darmowe lody, dmuchańce, kurtyny 
wodne, gry i zabawy na boiskach sportowych 

– to tylko niektóre z licznych atrakcji, jakie 
czekały na uczestników Finału 7. Trzebnickich 

Dni Rodziny, jaki odbył się 19 czerwca na terenie 
rekreacyjnym przy ul. Czereśniowej w Trzebnicy.

19 czerwca 

▶ N a ws z yst k ic h c ze k a ł y t ak że lo dy. 

▶ N a p os zc ze gó lnyc h b ois k ac h te re nu re k re ac yj ne go p r z y ul .  C ze re śniowej 
o d by wa ł y s ię minit urnieje. 

▶ W c z asie pik niku nie m o g ł o z ab rak nąć dmuc hańców. 

▶ W uro c z ystośc i  u d z ia ł  w z ię ł y t ak że d z ie c i  ze ś wie t l ic  śro dowis kow yc h 
z te re nu G miny Tr ze b nic a . 

▶ Tr ze b nic k ie ś wię to uc zc i ł y t ak że m ażore t k i . 

▶ Pu b lic z ność z abawial i  c z ł onkowie ze sp o ł u Fruk t ak i . 

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a z m ł o dy mi z awo dnik ami Po lonii .

▶ Burmist r z wsp ó lnie z t re ne rami i  z awo dnik ami G au dii  Tr ze b nic a . ▶ N a naj m ł o d s z yc h c ze k a ł o wie le gie r i  z abaw na k aż dy m z k i lku b ois k 
sp or tow yc h . 

▶ Je dną z g ł ów nyc h at rakcj i  by ł a kur t y na wo dna , k tóra p oz wo li ł a sc h ł o d z ić 
s ię w upalne sob ot nie p op o ł u dnie. 

▶ Punk t u alnie o 15: 0 0 burmist r z M are k D ł u goz im a d a ł s ygna ł do st ar t u M ar s z u Ro d z inne go, 
k tór y ju ż t radyc yj nie roz p o c z ą ł  f ina ł  Tr ze b nic k ic h D ni Ro d z in . 

▶ Wśró d m as ze rując yc h nie b rakowa ł o c a ł yc h 
ro d z in ,  a t ak że z awo dników i  z awo dnic ze k 
Po lonii  i  G au dii ,  s zc z u dlar z y i  we so ł yc h 
bar w nie u b ranyc h k launów. 
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specyficZNie pojmowaNe dobro miesZkańców

miejsce
na Twoją

reklamę

tel. 665 086 997

R E K L A M A

▶ St ar t  b ie gu ro d z inne go, k tór y z akońc z y ł  Tr ze b nic k ie D ni Ro d z iny. 

▶ Bie g w ygra ł a Anna Żuc hows k a - Chr z an z s y ne m Dominik ie m , dru gie miejsce 
z aję l i  B o gus ł aw Tau ro gińsk i  z  s y ne m Cy priane m , a t r ze c ie M ar t a K rawc z y k 
z s y ne m M iko ł aje m . N a ws z yst k ic h c ze k a ł y at rakc yj ne nagro dy u fundowane 
pr ze z burmist r z a M ark a D ł u goz im ę. 

▶ Sp e cjalnie na Fina ł  D ni Ro d z in pr z ygotowany zost a ł  namiot ,  w k tór y m m oż na by ł o sc hronić s ię o d upa ł u . 

▶ Ws z ysc y uc ze st nic y ot r z y m ali  pamiąt kowe m e d ale 
i  dy p lomy. 

▶ Je dną z at rakcj i  by ł  rów nie ż wóz b ojow y st raż aków o c hot ników z Ce re k wic y. 
Każ dy m ó g ł zobac z yć go z b l is k a ,  a t ak że z asiąść z a je go k ie row nic ą. 

 Jak Państwo doskonale wiecie, 
do tematu bezpieczeństwa przykła-
dam bardzo dużo uwagi, ponieważ 
wiem, że jednym z podstawowych 
wymiarów komfortu mieszkań-
ców jest zbudowanie w nich po-
czucia bezpieczeństwa. Dlatego 
też, gdy pierwsi mieszkańcy no-
wego osiedla zaczęli zamieszkiwać 
swoje nieruchomości, podjąłem 
starania o utworzenie chodnika 
wraz z przejściem dla pieszych, 
prowadzącego bezpiecznie do 
wspomnianego osiedla. W kolej-
nym etapie – zgodnie z wolą i licz-
nymi sygnałami od mieszkańców 
– postanowiłem wykonać projekt 
kompleksowego oświetlenia ul. 
Oleśnickiej. Jednak, by oświetlić 
to miejsce możliwie jak najszyb-
ciej – o co prosili mnie mieszkańcy 
tych okolic – zdecydowałem się na 
wykonanie oświetlenia tymczaso-
wego poprzez postawienie 4 lamp 
drogowych. Ich celem jest tymcza-
sowe oświetlenie przejścia dla pie-
szych oraz chodnika prowadzące-
go do nowego osiedla.
 Tutaj temat powinien mieć swój 
finał – mieszkańcy są zadowoleni, 
bo czują się bardziej bezpiecznie, 
a przez to również i komfortowo 
i oczekują spokojnie na pełny do-
celowy projekt oświetlenia tego 
obszaru. Wydaje mi się, że przecież 
właśnie o to w samorządzie chodzi. 
Liczy się dobro i troska o miesz-
kańców. Okazuje się jednak, że 
niestety niektórzy bardzo „spe-
cyficznie” pojmują temat dobra 
mieszkańców…

28 czerwca br. otrzymałem od Za-
rządu Dróg Powiatowych – jed-
nostki organizacyjnej Starostwa 
Powiatowego w Trzebnicy kiero-
wanej przez Panią Starostę Mał-
gorzatę Matusiak, decyzję orzeka-
jącą o wymierzeniu wobec Gminy 
Trzebnica kary pieniężnej w wyso-
kości 303,01 zł za – uwaga – zajęcie 
pasa drogowego przez kabel zasila-
jący wspomniane lampy, zamon-
towany w sposób napowietrzny. 
Z decyzji o nałożeniu kary wynika 
więc, że w ocenie Zarządu Dróg Po-
wiatowych napowietrzna linia za-
silająca zajmuje pas drogowy drogi 
powiatowej. Lampy stojące w pasie 
drogowym nie zajmują tegoż pasa, 
ale napowietrzny kabel zasilający 
owe lampy – już tak. Co ciekawe 
– radny Śmiertka, zajmujący się 
w starostwie powiatowym obsza-
rem bezpieczeństwa, jakoś w tej 
sprawie milczy i nie krytykuje de-
cyzji Zarządu Dróg Powiatowych. 
Czy nie należy zatem przyjąć, że 
popiera taką formę uprawiania ad-
ministracji – poprzez złośliwości 
i totalne oderwanie od rozwiązy-
wania realnych problemów miesz-
kańców? 
 Decyzja o wymierzeniu kary 
o wysokości 303,01 zł zajmuje łącz-
nie z uzasadnieniem 3 strony. Zaj-
muje też cenny czas urzędników 
po obu stronach – jedni szukają 
przepisów i argumentów potwier-
dzających fakt, że napowietrzna li-
nia zasilająca zajmuje pas drogowy, 
inni z kolei szukają argumentów 
przeciwnych. Efekt tak realizowa-

nej administracji i samorządności 
jest taki, że Pani Starosta będzie 
chciała wykorzystać każdą nada-
rzającą się okazję, by np. zrobić 
sobie zdjęcia z siostrami Borome-
uszkami, ale chodnik powiatowy 
sąsiadujący z murem klasztornym, 
jak był zasypany po zimie piaskiem 
tak będzie nim zasypany nadal, bo 
starostwo jest przecież zajęte waż-
niejszymi sprawami, np. wydawa-
niem decyzji o wymierzeniu kary 
pieniężnej Gminie Trzebnica za to, 
że zrobiła oświetlenie zwiększające 
bezpieczeństwo mieszkańców za-
silając je tymczasowo linią napo-
wietrzną, która nikomu nie prze-
szkadza. Prawie nikomu.
 Podsumowanie będzie krótkie – 
od 15 lat jestem burmistrzem, ale 
po raz pierwszy spotykam się z sy-
tuacją, że powiat każe nam płacić 
za zupełnie nieistotną sprawę, któ-
ra de facto posłużyła polepszeniu 
bezpieczeństwa przy zarządzanej 
przez nich drodze! Tak wyglą-
da w praktyce wola współpracy 

w wykonaniu obecnego zarządu 
Powiatu Trzebnickiego kierowane-
go przez Panią Starostę Małgorzatę 
Matusiak.

Trzebnica to nasze wspólne miasto, które od 
ponad 15 lat przeżywa dynamiczny rozwój i  jest 

chętnie wybieranym miejscem do życia przez 
nowych mieszkańców, szczególnie przez młode 

rodziny. Jedną z najbardziej rozwijających 
się części Trzebnicy jest nowe osiedle domów 

wielorodzinnych przy ul.  Oleśnickiej,  które 
powstało w otoczeniu Lasu Bukowego. Malownicze 

położenie, dostępność komunikacyjna, ścieżka 
rowerowa do Raszowa oraz piękny teren sportowo-

rekreacyjny przy ul.  Czereśniowej,  a także bliska 
odległość od szkoły czy przedszkola to tylko 

niektóre z walorów tego miejsca.

▶ Le dwo wido c z na na z dję c iu l ina nap owie t r z na z asi l ając a l ampy, we d ł u g w ł ad z Powiat u 
Tr ze b nic k ie go z aj muje pas ruc hu , z a co nalic zono G minie Tr ze b nic a k arę w w yso kośc i 
p onad 30 0 z ł .

▶ Tak w ł ad ze Powiat u Tr ze b nic k ie go d bają o b e z pie c ze ńst wo 
mie s z k ańców Bukowe go Osie dla na ul .  O le śnic k iej . 
W y mie r z ają G minie Tr ze b nic a k arę z a w y konanie 
oś wie t le nia .

R E K L A M A

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica 
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w podZiękowaNiu Za wsparciedrugoklasiści Z wiZytą 
 Przed szkołą kolejne inwesty-
cyjne wyzwania, takie jak dokoń-
czenie remontu toalet na kolejnych 
piętrach budynku. Przypomnijmy, 
że w ostatnim czasie w Szkole Pod-
stawowej nr 3 wykonano szereg 
remontów i wielomilionowych in-
westycji. Powstała m.in.: pełnowy-
miarowa hala sportowa wraz z re-
montem małej hali gimnastycznej, 
boisko wielofunkcyjne obejmujące 
dwa boiska do gry w koszykówkę, 
siatkówkę, tenisa i piłkę ręczną, 
nowa multimedialna sala do nauki 
języków obcych, stołówka z kuch-
nią oraz nowoczesny i spełniający 
najwyższe wymogi bezpieczeństwa 

nowy plac zabaw dla dzieci. Do naj-
ważniejszych udogodnień należy 
zaliczyć również windę usprawnia-
jącą przemieszczanie się pomiędzy 
piętrami nie tylko osobom niepeł-
nosprawnym, ale również rodzi-
com z dziećmi. Wcześniej wykona-
no gruntowny remont polegający 
na wymianie instalacji, wykonaniu 
nowych gładzi tynkowych, wymia-
nie drzwi i oświetlenia. Zakupione 
zostały również nowe meble do 
klas zerowych, wyposażenie edu-
kacyjne, a także szafki uczniowskie. 
W planach znajduje się również wy-
remontowanie holu oraz budowa 
nowej szatni.

 – Jeszcze raz dziękuję za pamięć 
i wizytę. Życzę Wam udanych wa-
kacji oraz podjęcia odpowiedzial-
nych decyzji dotyczących waszej 
dalszej edukacyjnej drogi. W tym 
miejscu chciałbym podziękować 
również Pani wicedyrektor Ane-
cie Herner oraz nauczycielce Pani 
Edycie Kozickiej, która prowadzi 
Garncarnię Pod Dobrym Anio-
łem, gdzie tworzy małe arcydzieła, 
a jedno z nich podarowała mi za 
wsparcie. Dziękuję za ten dar serca 
– podsumowuje burmistrz Marek 
Długozima. 

[sh]

Burmistrza Marka Długozimę odwiedzili 
uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 

3, by podziękować za 8 lat nauki w odnowionej 
i wyposażonej w nowoczesny sprzęt szkole. 

– Takie wizyty jak te są dla mnie szczególnie 
cenne, ponieważ pokazują, że starania jakie 

przez lata czynię na rzecz komfortu edukacji 
i wychowywania kolejnych pokoleń, są 

dostrzegane przez samych uczniów, którzy jak 
dziś stwierdzili ze wzruszeniem będą wspominać 

lata spędzone w placówce – powiedział burmistrz. 

Dziękując za tak miłą wizytę, bur-
mistrz pogratulował im osiągniętych 
wyników i życzył udanych oraz bez-
piecznych wakacji. Przypomniał tak-
że, że wraz z rozpoczęciem roku szkol-
nego 2021/2022, dzieci korzystać będą 
mogły z Gminnej Hali Widowiskowo

-Sportowej, co pozwoli im rozwijać 
sportowe pasje. – Niebawem rozpocz-
nie się także rozbudowa wspomnianej 
szkoły, gdzie powstanie nowe skrzydło 
wraz z dziewięcioma salami edukacyj-
nymi dla klas 1-3. Będzie ono posiadać 
osobne wejście, wybudujemy także 

podziemny łącznik ze wspomnianą 
wyżej halą. Mogę zapewnić, że Szkołę 
Podstawową nr 2 i jej uczniów czeka 
ekscytująca przyszłość i czas rozwoju – 
podsumował burmistrz.

[sh]

W Urzędzie Miejskim burmistrza Marka 
Długozimę odwiedziły dzieci z klas 

drugich Szkoły Podstawowej nr 2, by 
podziękować za wsparcie i upominki, 

które otrzymały na zakończenie zajęć 
edukacyjnych. 

R E K L A M A

R E K L A M A

▶ Uc z niowie w rę c z y li  burmist r zowi pamiąt kow y dy p lom .

▶ D z ie c i  ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 2 pr z ys z ł y do burmist r z a M ark a D ł u goz imy, by 
p o d z ię kować z a wsparc ie i  up omink i na z akońc ze nie ro ku s z ko lne go.

▶ Wi z y t a by ł a o k azją do p o d z ię kowań jak ie w s woim imie niu burmist r zowi 
z ł oż y ł a nauc z yc ie lk a Edy t a Koz ic k a ,  k tóra prowad z i rów nie ż G arnc arnie 
Po d Dob r y m Anio ł e m , g d z ie t wor z y m a ł e arc yd z ie ł a . 

▶ Uc z niowie k l as ósmyc h oraz s ió dmyc h o dwie d z il i  burmist r z a ,  by 
p o d z ię kować z a t ros kę,  ż yc z l iwość oraz p om o c w c iągu l at  nauk i w s z ko le, 
k tórą ukońc z y li  lu b ukońc z ą z a ro k . 
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 W pierwszym apelu udział wziął 
burmistrz Marek Długozima. Pani 
dyrektor Grażyna Kantecka ser-
decznie przywitała wszystkich 
zebranych oraz w kilku słowach 
podsumowała miniony rok szkol-
ny, który nie był łatwy ze względu 
na panującą sytuację związaną 
z COVID-19, ale za to obfitujący we 
wspaniałe wyniki w nauce. O tym 
jak bardzo starali się uczniowie 
w minionym roku szkolnym, 
świadczy między innymi ogromna 
ilość świadectw z wyróżnieniem, 
nagród i listów gratulacyjnych dla 
rodziców. Sześcioro uczniów ukoń-
czyło naukę ze średnią ocen 6,0.
 Ostatni dzień roku to czas pod-
sumowań, gratulacji i podzięko-
wań. Pani dyrektor w pięknych 
słowach podziękowała za wielo-
letnią współpracę paniom, które 
odchodzą na emeryturę – pani 
Janinie Tiuchty, nauczycielce edu-
kacji przedszkolnej oraz pani Jo-
lancie Turkiewicz – pracownikowi 
obsługi. Pani dyrektor w sposób 
szczególny odniosła się do burmi-
strza Marka Długozimy. Wspólnie 
z uczniami wręczając podziękowa-

nie za nieustanne podejmowanie 
inicjatyw służących rozwojowi pla-
cówki, posłużyła się cytatem: „Jed-
na dobra maszyna potrafi wykonać 
pracę dziesięciu zwykłych ludzi. 
Ale nie ma takiej maszyny, która 
mogłaby zastąpić prace niezwykłe-
go człowieka” (Albert Green Hu-
bbard). Zwróciła również uwagę, 
że dzięki nieustannemu wsparciu 
burmistrza, Szkoła Podstawowa nr 
2 stała się nowoczesnym miejscem 
zapewniającym uczniom możli-
wość zdobywania wiedzy i umie-
jętności, a także rozwijania pasji 
i uzdolnień. 
 Burmistrz Marek Długozima 
dziękując, wyraził również swoje 
zadowolenie ze współpracy i życzył 
wszystkim zebranym udanych wa-
kacji: – Gratuluję wam wspania-
łych osiągnięć w nauce. Życzę, by 
kolejne lata na edukacyjnej drodze 
były również owocne. Już od wrze-
śnia będziecie mogli korzystać z tej 
pięknej i nowoczesnej Hali Wido-
wiskowo-Sportowej, która znajduje 
się teraz za waszymi plecami. Wie-
rzę, że pozwoli wam ona zwiększyć 
satysfakcję z lekcji wychowania 

fizycznego oraz rozwijać sporto-
we pasje i zainteresowania. Jednak 
to nie jedyna dobra wiadomość. 
Już niebawem rozpoczną się prace 
związane z budową nowego skrzy-
dła budynku, które pomieści dzie-
więć sal lekcyjnych dla klas od 1 
do 3. Będzie posiadało osobne wej-
ście, a wraz z nim powstanie także 
podziemny łącznik ze wspomnianą 
halą sportową. Dziękuję Pani dy-
rektor za bardzo dobrą współpracę 
To, jak zmienia się na przestrzeni 
lat Szkoła Podstawowa nr 2, jest 
najlepszym przykładem ilustrują-
cym zmiany zachodzące w całej na-
szej gminie. Kiedyś mieszcząca się 
w starym budyn-
ku, dziś w nowo-
czesnych murach. 
Kiedyś uczęszcza-
ło tu 200 dzieci, 
dziś jest ich ponad 
700 – podsumował 
burmistrz Marek 
Długozima. 
 W s z y s t k i m 
uczniom bardzo 
serdecznie gratu-
lujemy wyników 
w nauce i życzy-
my wspaniałych 
i pełnych wrażeń 
wakacji.

[sh]

cZas pożegNań żegNaj sZkoło

 Wszystkich zebranych powita-
ła prowadząca uroczystość Pani 
dr Monika Gruszczyńska pedagog 
zespołów wokalnych w trzebnickiej 
szkole. Pani dyrektor Teresa Łuc 
w swoim wystąpieniu podzięko-
wała Panu Burmistrzowi Markowi 
Długozimie za obecność, pomoc 
i wszelką życzliwość. Przekaza-
ła gratulacje wszystkim uczniom 
a szczególne tegorocznym absol-
wentom. Podziękowała nauczycie-
lom, rodzicom i wszystkim pracow-
nikom szkoły. Mimo napotykanych 
przeszkód udało się nam doprowa-
dzić do dnia dzisiejszego kształce-

nie i mamy zaszczyt kończyć ten 
wyjątkowy rok szkolny. Rok szkol-
ny 2020/21 wpisze się w historię 
szkoły jako rok wyjątkowo trudny, 
w którym nauka od marca 2020 od-
bywała się wyłącznie w formie na-
uczania zdalnego. Mimo różnych 
trudności, z którymi przyszło się 
zmierzyć zarówno uczniom, na-
uczycielom jak i rodzicom wyniki 
nauczania są bardzo dobre. Spo-
śród 24 absolwentów 14 uzyskało 
promocję z wyróżnieniem.

 Burmistrz Marek Długozima 
uroczyście pożegnał tegorocznych 
absolwentów, wręczając im pa-
miątkowe statuetki i listy gratu-
lacyjne. Absolwenci podziękowali 
Burmistrzowi Markowi Długozi-
mie za lata edukacji, za stworzenie 
szansy na profesjonalną edukację 
muzyczną, a przede wszystkim za 
olbrzymie zaangażowanie w roz-
wój placówki, wręczając bukiet 
kwiatów oraz pamiątkowy upomi-
nek. Absolwenci, którzy osiągnęli 

najwyższą średnią w całym cyklu 
kształcenia zostali wyróżnieni Na-
grodą specjalną Burmistrza Gmi-
ny Trzebnica Marka Długozimy:
 Nagrody otrzymali: Daria 
Nooitgedagt, Nadia Nooitge-
dagt, Alicja Wojtkowska, Paulina 
Kudroń, Anna Żyniewicz. 
 Burmistrz Marek Długozima 
wraz z dyrektor Teresą Łuc wrę-
czyli również nagrody uczestni-
kom I Szkolnego Konkursu Kom-
pozycji. Nagrody ufundowane 

przez Burmistrza Marka Długo-
zimę i Radę Rodziców GSM I st. 
otrzymali: Anna Żyniewicz, Laura 
Trzęsowska I miejsce – ex aequo, 
Hanna Murach II miejsce, Alicja 
Wojtkowska III miejsce Krzysztof 
Zając – wyróżnienie
 Zgodnie z artystycznym prze-
słaniem szkoły Pani Monika 
Gruszczyńska zaprosiła wszyst-
kich na występ uczniów szkoły 
muzycznej.

[tł]

Dnia 24 czerwca 
2021 r. w Gminnej 
Szkole Muzycznej 

odbyło się uroczyste 
zakończenie roku 

szkolnego, połączone 
ze wzruszającym 

momentem 
pożegnania kolejnych 

Absolwentów.

Zakończenie roku szkolnego 2020\2021 odbyło 
się w Szkole Podstawowej nr 2 w piątek, 25 

czerwca. Ze względu na ograniczenia sanitarne 
uroczystość została podzielona na trzy części. 

▶ Uro c z ystość u ś wie t ni ł  konce r t w yc howanków s z ko ł y,  w k tór y m nie 
m o g ł o z ab rak nąć Tr ze b nic k ic h Kaj d as ze k pr z ygotowanyc h pr ze z 
dr M onikę G rus zc z y ńsk ą. 

▶ Uc z niowie p o d z ię kowali  b urmist r zowi z a wsparc ie, 
a t ak że up ór w d ąże niu do ot warc ia s z ko ł y mu z yc z nej .

▶ Je dny m z w y konawców p o dc z as 
konce r t u by ł a u z do lniona 
l aure at k a wie lu konkur sów D iana 
Wik toria Ce l .

▶ Uro c z ystość ,  k tóra o d by ł a s ię na d z ie d z ińcu G minnej Sz ko ł y M u z yc z nej p op ro -
wad z i ł a dr M onik a G ru s zc z y ńs k a . 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a z ł o -
ż y ł  t ak że uro d z inowe ż yc ze nia 
pani K r yst y nie Kaj d as z ,  żonie 
pat rona G minnej Sz ko ł y M u z yc z-
nej .  Pani K r yst y na je st nauc z y-
c ie lk ą gr y na for te pianie. 

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a M ark a D ł u goz imy z abso lwe nt ami G minnej Sz ko ł y M u z yc z nej . 

▶ Uroc z ystość ,  k tóra o dby ł a s ię na b oisku wie lofunkc yjny m pr ze d bu dy nk ie m 
Sz ko ł y Po d st awowej nr 2 u ś wie t ni ł  c hór s z ko lny. 

▶ Z a wie lo le t nią pracę o dc ho d z ą -
c y m na e m e r y t urę – pani Janinie 
Tiuc ht y,  nauc z yc ie lce e duk acj i 
pr ze d s z ko lnej oraz …

▶ …pani Jo l anc ie Turk iewic z – p racow-
nikowi obs ł u gi p o d z ię kowa ł a Pani 
dy re k tor G raż y na Kante c k a w raz 
z Burmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą.

▶ D y re k tor G raż y na Kante c k a nagro d z i ł a naj z do lniejs z yc h uc z niów. W t y m 
ro ku śre dnią 6 .0 u z ysk a ł o aż s ze śc ioro z nic h . 

▶ Pamiąt kow y dy p lom .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a o de b ra ł  p o d z ię kowania o d 
d z ie c i  z a wsparc ie i  nie u st anne p o dej m owanie inicjat y w na 
r ze c z roz woju s z ko ł y.

▶ Burmist r z w s woim pr ze m ówie niu z ap ew ni ł  o st a ł y m wsparc iu s z ko ł y, 
pr z y p omnia ł ,  że ju ż o d w r ze śnia d z ie c i  kor z yst ać b ę d ą z nowej hal i 
sp or towej ,  a w p lanac h je st rów nie ż p owst anie nowe go s k r z yd ł a bu dy nku 
w raz z p o d z ie mny m ł ąc z nik ie m ze wsp omnianą wc ze śniej  hal ą. 

▶ Ws z yst k ic h ze b ranyc h 
pr z y wit a ł a d y re k tor 
Te re s a Łuc .
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
Ks. J. Twardowski 

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. Michała Mierzejewskiego
Łącząc się w żałobie, szczere wyrazy współczucia 

Rodzinie i najbliższym

składa
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima

ŻEGNA MY PROF. DR. HAB. MICHAŁA MIERZEJEWSKIEGO

Michałowi Mierzejewskiemu

Byłeś jak kryształ górski
Twardy i nieskazitelny
Diament Karkonoszy
O niezłomnych zasadach
Odporny na kwasy 
Z inkluzją geothytu i złota
Byłeś soczewką 
Skupiającą 
Jak promienie słoneczne
Światło Boga
Godność honoru
Miłość do Ojczyzny
Płomień ogniska domowego 
……………………….
Oto człowiek 
W którym nie ma podstępu
Skąd mnie znasz?
Widziałem Cię codziennie!

Michał Mierzejewski urodził się w Śremie 30 czerwca 1933 r. 
jako czwarte dziecko. W 1939 r. został wyrzucony z rodziną 
z domu i był jako sześciolatek więźniem w niemieckim obozie 
przejściowym. Po wojnie rodzina wróciła, ale musiała się 
wynieść ze swojego domu. Maturę zdał w Mysłowicach jako 
siedemnastolatek, był ministrantem, harcerzem, żeglarzem. 
Na studia na rolnictwo nie dostał się z racji pochodzenia, 
przepracował rok na budowie elektrowni Jaworzno. W końcu 
dostał się na geologię na Uniwersytet Wrocławski, bo tu nie-
ważne było pochodzenie, a ponieważ nie dostawał pieniędzy 
z domu, musiał sam zarabiać na bardzo skromne życie. 

W 1973 r. obronił pracę doktorską: „Tektonika granitu Kar-
konoszy”. Po studiach pracował na uniwersytecie, działał 
w Klubie Inteligencji Katolickiej i w harcerstwie – do czasu 
opanowania tego związku przez komunę. Był kuratorem są-
dowym dla nieletnich, był wicemistrzem uniwersytetu w pły-
waniu stylem grzbietowym, miał wiele dyplomów z zawodów 
narciarskich. Był taternikiem, wspinał się z wybitnymi alpi-
nistami – Bogdanem Jankowskim i Wandą Rutkiewicz.

W czasie strajków był solidarny ze studentami, w źródłach 
IPN są informacje, że donosiło na niego pięciu współpra-
cowników służb, ale nigdy nie chciał sprawdzić kto na niego 
donosił.

W 70 roku życia zdobył patent sternika morskiego. Dziesięć 
lat był wolontariuszem w hospicjum.

Razem byliśmy pomysłodawcami budowy pomnika generała 
Ryszarda Kuklińskiego w Trzebnicy.

Zainicjował wsparcie beatyfikacji Jánosa Esterházyego 
w kościele św. Piotra i Pawła w Trzebnicy. 

Był Kierownikiem Zakładu Geologii Strukturalnej ING w la-
tach 1998-2000. Rozpoczął akcję uznania profesora Józefa 
Zwierzyckiego za faktycznego odkrywcę złóż miedzi w Pol-

sce. Uhonorował wybitnych i zasłużonych geologów z Uni-
wersytetu Wrocławskiego umieszczając ich zdjęcia w ko -
rytarzu Zakładu Geologii Strukturalnej i Kartograficznej 
Instytutu Nauk Geologicznych, którym kierował w latach 
2001-2003. Był wieloletnim członkiem Rad Naukowych Kar-
konoskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Gór 
Stołowych. Był cenionym wykładowcą w zakresie kartografii 
geologicznej, tektoniki i geologii regionalnej i promotorem 
wielu prac dyplomowych.

Miał szerokie horyzonty: czytał prace ekonomiczne, przy-
rodnicze, interesował się wieloma dziedzinami, miał znaczną 
wiedzę historyczną.

Był szczerym patriotą, Ojczyzna była bardzo ważna dla 
niego i dlatego został na stare lata dziennikarzem, żeby 
w Gazecie Obywatelskiej stawiać za przykład ludzi wielkich 
i skromnych a zasłużonych dla Kraju – by promować nasze 
„Skarby Narodowe”, brał udział w wielu akcjach i uroczy-
stościach patriotycznych.

Był uczciwym naukowcem, nie kombinował z faktami, wie-
lokrotnie sprawdzał niepewne poglądy, dokonał przełomu 
w interpretacji budowy Karkonoszy zaprzeczając przedwo -
jennej niemieckiej teorii powstania i budowy Karkonoszy.
Był mądrym, szlachetnym człowiekiem, wspomagał ludzi 
potrzebujących, był bardzo religijny, całe dorosłe życie co -
dziennie odmawiał różaniec.
W ostatnich latach mieszkał w wraz żoną w Ligocie Pięknej 
w powiecie trzebnickim, zmarł na Covid 19 czerwca 2021 r. 
we Wrocławiu. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu w Kry-
nicznie k. Wrocławia we wtorek 29 czerwca 202l r. o godz. 14.

Marek Długozima i Zbigniew Lubicz-Miszewski

Zbigniew Lubicz-Miszewski
24 czerwca 2021 r.

walNe ZgromadZeNie utw tęcZa 

 Obrady walnego zgromadzenia odbyły się w sali 
Retro Gminnego Centrum Kultury i Sztuki i były 
okazją do podsumowań kadencji dotychczasowej 
prezes. Pani Irena z niekłamanym wzruszeniem 
wyliczała kolejne wydarzenia i miejsca, do których 
udali się słuchacze uniwersytetu na przestrzeni 
ostatnich lat. Podkreśliła, że obecny rozkwit UTW, 
to lata nabytych doświadczeń, zapał studentów, aby 
wciąż się rozwijać, ale także nieocenione wspar-
cie od Gminy Trzebnica, za które prezes złożyła 
podziękowania bezpośrednio burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie. Podkreśliła, jakie korzyści daje 
bezpłatne korzystanie z sal GCKiS wraz z wypo-
sażeniem oraz wsparcie od samych pracowników 
Gminnego Centrum Kultury i Sztuki. Podzięko-
wała też za regularne dofinansowywanie działań 
i m.in. zakup nowych strojów, organizację wyjaz-
dów czy licznych wydarzeń, takich jak coroczny 
Marsz Nordic Walking, spotkanie wigilijne czy wy-
cieczki oraz wykłady dla słuchaczy UTW. – Dzię-
kuję wszystkim za wspólne lata, nie żegnam się, 
będę służyła radą i zawsze będę dla was dostępna. 
Jednak przyszedł taki czas, by przekazać komuś 
innemu kontynuowanie naszego wspólnego dzie-
ła. Gdy zaczynaliśmy, nawet nie spodziewałam się, 
że takie wspaniałe owoce wyda to drzewo. Życzę 
wszystkiego dobrego mojej następczyni i trzymam 
kciuki za przyszłość naszego stowarzyszenia.
 Swoje życzenia za pośrednictwem zastępcy bur-
mistrza Krystyny Haładaj przekazał również bur-
mistrz Marek Długozima, który z przyczyn innych 

obowiązków służbowych nie mógł wziąć udziału 
w wydarzeniu. – W istnieniu UTW w Trzebnicy 
dostrzegam ważne funkcje dla całej społeczno-
ści Gminy Trzebnica. Spełniają się one na wielu 
płaszczyznach m.in. kulturalnej i edukacyjnej. Jed-
nak działania UTW wypełniają też lukę edukacji 
prozdrowotnej, poszerzając wśród mieszkańców 
świadomość tego, jak ważny jest zdrowy styl życia 
w każdym wieku. Gratuluję Pani Irenie Kahalik, 
jednocześnie dziękując za lata dobrej współpracy, 
a Pani Halinie Wawruszczak życzę owocnej kon-
tynuacji tego co pozostawia po sobie obecna Pani 
Prezes Irena. Może Pani liczyć na moje wsparcie. 
Wszystkim słuchaczom życzę kolejnych tak uda-
nych lat działalności i satysfakcji jaką czerpią z ży-
cia dzięki UTW, wielu wspaniałych chwil i przede 
wszystkim zdrowia, a całemu Zarządowi wytrwa-
łości w dążeniu do osiągania kolejnych celów. Gra-
tuluję wielokierunkowej aktywności i z całego serca 
życzę, by Uniwersytet – zgodnie ze swoją nazwą – 
ubarwiał nasze życie wszystkimi kolorami tęczy – 
skomentował burmistrz Marek Długozima. 
 Przypomnijmy, że w 2018 roku obchodziliśmy 
jubileusz dziesięciolecia UTW Tęcza, kiedy to zo-
stała wydana specjalna publikacja pt. „10 lat Stowa-
rzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku TĘCZA” 
sfinansowana przez burmistrza Marka Długozimę, 
współzałożyciela i patrona honorowego Stowarzy-
szenia UTW „Tęcza” od początku jego istnienia.

[sh]

Podczas Walnego Zgromadzenia członków stowarzyszenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tęcza Trzebnica, swoje obowiązki 

przestała pełnić dotychczasowa prezes pani Irena Kahalik. 
Nowym prezesem została dotychczasowa  

wiceprezes UTW Halina Wawruszczak. 

▶ I re na Kahalik p o d z ię kowa ł a z a l at a wsp ó ł prac y b urmist r zowi M arkowi D ł u goz imie 
oraz ws z yst k im wsp ó ł pracow nikom i  s ł uc hac zom uniwe r s y te t u .  N ową p re ze s zost a -
ł a w y b rana H alina Waw ru s zc z ak . 

▶ W imie niu burmist r z a I re nie Kahalik 
p o d z ię kowa ł a z astę p c a burmist r z a 
K r yst y na H a ł ad aj . 

▶ Wsp ó lne z dję c ie z ar z ądu UT W Tę c z a p o -
pr ze dniej  k ade ncji .

▶ List  G rat ulac yjny burmist r z a sk ie rowany do ustę p ującej  pre ze s .

▶ Pamiąt kowe z dję c ie burmist r z a M ark a D ł u goz imy w raz z pre ze s 
UT W Tę c z a I re ną Kahalik ,  w y konane z ok azj i  uroc z yste go jub ile us z u 
d z ie się c io le c ia stowar z ys ze nia . 

▶ Walne zgrom ad ze nie o d by ł o s ię w s al i  Re t ro G minne go Ce nt rum 
Kul t ur y i  Sz t uk i . 

▶ Śp.  prof.  M ic ha ł M ie r zejewsk i o de bra ł po d z ię kowanie o d 
burmist r z a M ark a D ł u goz imy w z wiąz ku z o d s ł onię c ie m 
p omnik a ge ne ra ł a R ys z ar d a Kuk lińs k ie go. 

▶ Śp.  prof.  pr z y b li ż y ł  ż yc ie ge n . R ys z ard a Kuk lińsk ie go 
p o dc z as uro c z ystośc i  z wiąz anyc h z o d s ł onię c ie m je go 
p omnik a . 

▶ W gru dniu 2016 roku uroc z yste go o ds ł onię c ia pie r ws ze go na Do lny m Śl ąsku p omnik a 
ge ne ra ł a R ys z ar d a Kuk lińs k ie go, prof.  M ic ha ł M ie r zejews k i do kona ł w raz z burmist r ze m 
M ark ie m D ł u goz im ą , M iniste r B e at ą Ke mpą , I  Z astę p c ą Sze fa Sz t abu G e ne ralne go Wojs k a 
Po ls k ie go – ge ne ra ł e m b roni M ic ha ł e m Sikorą ,  Dowó dc ą 3 Br yg ady R adiote c hnic z nej 
– ge ne ra ł e m b r yg ady Wojc ie c he m Lewic k im i  dy re k tor G imnazjum nr 1 w Tr ze b nic y – 
E l ż b ie t ą N owak . 
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wisienkę na torcie sezonu zimowe-
go 2020/2021 stanowiła wyprawa, 
której celem były Rysy (2499 m 
n.p.m.), a finalnie zdobycie szczytu 
w bardzo trudnych zimowych wa-
runkach. 
 W chwili obecnej członkowie 
grupy opracowują plan działania 
zorientowany na sezon letni.
 Zaktualizowaną bazę informacji, 
galerię zdjęć, przestrzeń do wy-
miany doświadczeń oraz kontakt 
można znaleźć na portalu społecz-
nościowym Facebook.

[ap]
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 W związku z rozpoczęciem 
Euro 2020 i od razu pierwszych 
kontuzji – weźmiemy pod lupę 
najczęstsze kontuzje piłkarzy oraz 
nowoczesne techniki zaradcze. 
 Piłka nożna ze względu na swo-
ją charakterystykę – częste zmiany 
kierunku biegu, przyśpieszenie, 
hamowanie, skoki, sprinty oraz 
kontakt z przeciwnikiem – niesie 
ze sobą wysokie ryzyko odnie-
sienia urazu. Większość z tych 
urazów dotyczy dolnej części cia-
ła i grup mięśniowych tam znaj-
dujących się. Wśród wszystkich 

urazów, największa liczba dotyczy 
mięśni kulszowo-goleniowych, bo 
aż 37%. Kontuzje mięśni przywo-
dzicieli stanowią 23% i są drugą 
najczęściej kontuzjowaną grupą 
mięśni. Na trzecim miejscu stano-
wiąc 19% urazów w piłce nożnej 
są mięśnie czworogłowe. Istnieje 
jeden wspólny mianownik łączą-
cy wyżej wymienione grupy mię-
śniowe w całość i jest nim staw 
biodrowy i funkcje jakie on peł-
ni i których ograniczenie (przez 
różne czynniki) wpływa na ura-
zowość tych mięśni. Obecnie ist-

nieje niezwykle ciekawa technika 
aby leczyć urazy bez konieczności 
przechodzenia skomplikowanych 
operacji chirurgicznych. 
 Proloterapia to stosowana czę-
sto wśród sportowców metoda 
pozwalająca na bezoperacyjne 
leczenie różnego typu obrażeń 
ciała. W przypadku proloterapii 
odpowiedź immunologiczna or-
ganizmu w miejscu uszkodzenia 
trwa przeciętnie od dwóch do 
czterech tygodni. Nic dziwne-
go, że ma to ogromne znaczenie 
dla wszystkich, którzy uprawiają 
wyczynowo sport. Sukces tej me-
tody polega głównie na tym, że 
stymuluje samoleczenie, wspoma-
gając naturalne procesy samore-
generacji organizmu. Dodatkowo 
niemal natychmiast przynosi ulgę 
w bólu i dociera do samego źródła 
cierpienia, umożliwiając jego cał-
kowite wyleczenie. Po wstrzyknię-
ciu w zapalne miejsce specjalnego 
roztworu doprowadza się w wyni-
ku szoku osmotycznego do pobu-
dzenia produkcji kolagenu, co ma 
wpływ na stymulację naturalnych 
mechanizmów samoleczenia or-
ganizmu. W skład takiego ‚’kok-
tajlu’’ wchodzą głównie: osocze 
bogatopłytkowe, mieszanki wita-
minowo-ziołowe, stymulator kera-

tyny zwany dekstrozą, P2G, czyli 
związki fenolu, gliceryny i glukozy, 
a także stężony roztwór soli. Pro-
loterapia stosowana jest standar-
dowo do leczenia urazów ścięgien, 
więzadeł, stawów oraz mięśni. Po-
nadto metoda ta nie jest obciążona 
dotkliwymi skutkami ubocznymi. 
Najczęściej pacjenci skarżą się na 
ewentualny ból lub drętwienie 
w miejscu, w którym robiony jest 
zastrzyk. Stosunkowo rzadko do-
chodzi do reakcji alergicznych, 
a trwałe uszkodzenie nerwów od-
notowywane jest raz na ponad 60 
tysięcy przypadków. 
 Kolejną bezinwazyjną techni-
ką jest wiskosuplementacja, która 
polega na wstrzyknięciu w miej-
scu połączeń stawowych kwasu 
hialuronowego. Stanowi on rodzaj 
lubrykantu i pomaga zredukować 
ból oraz usprawnić działanie cho-
rego stawu.
 Pozytywne efekty w leczeniu 
urazów stawów można też osią-
gnąć dzięki połączeniu akupunk-
tury z jadem pszczelim, który 
umieszczony w miejscu nakłucia 
może doprowadzać do zreduko-
wania bólu i obrzęków stawowych. 
Badania wykazują, że już po 4 ty-
godniach stosowania tej metody 
można osiągnąć lepsze efekty niż 

w przypadku klasycznej akupunk-
tury. 
 Bardzo dobre efekty w przy-
padku łagodzenia różnego rodzaju 
urazów stawów można osiągnąć 
również za pomocą Harpagophy-
tum procumbens, czyli zioła zwa-
nego potocznie czarcim pazurem, 
wyciągu z topoli, kory wierzby, 
jesionu, a także mieszanek, w któ-
rych skład wchodzi występująca 
w papryce kapsaicyna oraz bro-
melaina, którą zawierają ananasy. 
W połączeniu z kurkumą sporzą-
dzone z nich okłady mogą działać 
przeciwzapalnie. 

mistrZostwa polski mażoretek

art kawiarNia Z prZepiękNym ogródkiem w stylu boho

 W zawodach uczestniczyło aż 
1216 tancerek, które przyjechały 
z 56 miejscowości. Grupie junio-

rek udało się przywieźć 3 medale. 
Srebrny medal w kategorii scena 
mix juniorki oraz brązowy medal 

w kategorii mażoretki klasyczne 
scena. Dodatkowo 3 miejsce i tytuł 
II Wicemistrza Polski w kategorii 
duo baton juniorki zdobyła Alicja 
Kubacka oraz Wiktoria Szczurek. 
Swoimi umiejętnościami popisały 
się również Trzebnickie Mamuśki 
które z Kędzierzyna przywiozły brą-

zowy medal. – Gratuluję występu 
w Mistrzostwach Polski oraz zaję-
tych miejsc zawodniczkom oraz ich 
trenerkom, a także rodzicom. Życzę 
Wam wytrwałości w doskonaleniu 
swoich umiejętności i trzymam 
kciuki za kolejne występy. Wie-
rzę, że podczas kolejnych imprez 

godnie będziecie reprezentować 
Gminę Trzebnica – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima. 
 Instruktorki: Wiktoria Stachura, 
Sonia Stachura.

[red]

20 czerwca w Kędzierzynie-Koźlu odbyły się 
Mistrzostwa Polski Mażoretek, w których udział brały 

nasze Trzebnickie Mażoretki. 

kącik naukowy
pr omu jem y osi ągnięc i a  t r z ebnic z a n

mgr inż. Sylwia Baluta
Katedra Chemii
Organicznej i Medycznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska.

– W swojej działalności naukowej 
skupia się na opracowywaniu 
nowych technik analitycznych, 
będących alternatywą dla klasycz-
nych metod badań. Jako przyszły 
doktor biotechnologii skupiła się 
na zgłębianiu interdyscyplinarnej, 
wielce wymagającej dziedziny 
łączącej w sobie zagadnienia 
z zakresu biochemii, biotechno-
logii, chemii fizycznej, inżynierii 
materiałowej czy elektroniki – 
nauki o biosensorach.

EURO 2020 – KONTUZJE W KONTRATAKU

▶ N a z dję c iu pr z y t ab lic y:  Sy lwia B alu t a – as yste nt naukowo -
dyd ak t yc z ny.

▶ proje k t – Anna B o g d a -
nie nko Ate l ie r M al a R amu s 
w Tr ze b nic y

 Jeśli wydaje się Paniom, że zna-
lezienie idealnej letniej sukienki 
jest tak samo łatwe, jak trafienie 
szóstki w Toto-Lotku, to mam do-
brą wiadomość – to pierwsze jest 
możliwe a nawet łatwe, biorąc pod 
uwagę trendy proponowane przez 
projektantów mody i różnorod-
ność modeli sukienek.
 Z utęsknieniem wypatrujemy 
lata i możliwości założenia najbar-
dziej nieodzownego i kobiecego 
elementu garderoby.
 Niezależnie od naszych upodo-
bań, preferowanego osobistego 
stylu, polecam sukienki, które są 
świetnie skrojone, pięknie pod-
kreślające atuty naszej sylwetki 
i oczywiście uszyte z tkanin lub 
dzianin wysokiej jakości. Ideałem 
będą sukienki z bawełny, jedwa-
biu, lnu lub wiskozy, Te tkaniny 

są przyjemne w dotyku, przepusz-
czają powietrze, są higroskopijne 
i „oddychają”, podnosząc komfort 
użytkowania w upalne dni. Produ-
cenci tkanin uszlachetniają składy 
naturalnych włókien włóknami, 
które sprawiają, że nie gniotą się 
tak bardzo i są łatwiejsze w praso-
waniu.
 Różnorodność fasonów i stylów 
sukienek, pozwala każdej kobiecie 
znaleźć tę idealną.
 Długie lub krótkie, dopasowane 
lub rozkloszowane, proste w kro-
ju oraz te upiększone falbanami 
w oszałamiających kolorach różu, 
zieleni, fioletu, żółci, wyrazistych 
czerwieni oraz ze wzorami Etno, 
kwiatowymi lub w stylu lat 70. Ja 
osobiście uwielbiam biel i ecri, po-
nieważ wspaniale podkreślają let-
nią opaleniznę a w połączeniu ze 

złotą biżuterią, prezentują się wy-
jątkowo szlachetnie .
 Hitem lata są sukienki koperto-
we. Ten model sukienki, polecam 
absolutnie każdej kobiecie, nieza-
leżnie od figury, ponieważ każda 
prezentuje się w tym fasonie zgrab-
nie i pięknie. Światowi projektan-
ci lansują ten fason w połączeniu 
z długością midi lub maxi, rozklo-
szowanym dołem oraz falbanami 
lub rękawami z bufkami w rozmia-
rze XXL. Uff... dużo tego szczęścia 
i tu radzę być ostrożną, bo to połą-
czenie to istna pułapka dla naszego 
ciała. Możemy całkowicie stracić 
kształty i niepotrzebnie dodać so-
bie kilogramów.
 Kolejny hit to sukienki dzierga-
ne na szydełku lub drutach – mi-
sterne ażury w stylu boho nadają 
charakteru letnim stylizacjom, 
niestety najlepiej prezentują się 
w nich szczupłe kobiety, ponieważ 

optycznie pogrubiają sylwetkę.
 Na projekcie obok, prezentuję 
jedwabną sukienkę, inspirowaną 
światowymi trendami.
W upalne, letnie dni nic nie za-
stąpi długiej i zwiewnej sukienki 
w mocny kwiatowy print na wyra-
zistym tle np. żółci.
 Ta sukienka świetnie się spraw-
dzi na wakacyjnej nadmorskiej 
promenadzie a z odpowiednią bie-
lizną również w mieście.

Prze pis na i dealną letn ią suki e n kę

p r z e d staw i a my
o s iąg n i ę c ia
tr z e b n i c z a nKąciK MODOWY

Anna Bogdanienko

absolwentka ASP oraz Wydziału 
Prawa i Zarządzania w sektorze 
mody na Uczelni Łazarskiego, 
projektantka ubioru i właścicielka 
Atelier Mala Ramus w Trzebnicy, 
stylistka, kostiumograf, zakochana 
w stylu gwiazd kina Audrey 
Hepburn i Grace Kelly.

Menu kawiarni jest stale urozma-
icane o nowe pozycje, tak aby każ-
dy z odwiedzających ją gości mógł 
delektować się niepowtarzalnymi 
smakami przekąsek, deserów czy 
ochładzających napojów. Projekt 
aranżacji letniego ogródka oraz 
techniczne wykonanie i dostoso-

wanie wspomnianej przestrzeni 
należą w całości do zespołu pra-
cowników Gminnego Centrum 
Kultury i Sztuki. Mamy nadzieję, że 
będą Państwo często u nas gościć, 
a estetyka miejsca i przyjazna at-
mosfera będą sprzyjać relaksowi. 

Z myślą o mieszkańcach Gminy Trzebnica oraz długich 
letnich wieczorach, powstała niezwykła przestrzeń 

przy Art Kawiarni, w której miło można spędzić 
wakacyjny czas. 
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Rajd dla klimatu
tabele

Awans do okręgówki 

Multisparing orlików

Wygrana w Marcinkowicach!

Piłkarze ŁKS Błysk Kuźniczysko wy-
walczyli awans do klasy okręgowej. 
Zajęli pierwsze miejsce w A klasie 
okręgu wrocławskiego zdobywając 
72 punkty. Najlepszym strzelcem 
w sezonie 2020/2021 został Andriy 
Melnyk. Na podium ex aequo zna-
leźli się również Kacper Leszczyński 
i Kamil Pyzlowski, którzy strzelili po 
23 bramki. Tuż za nimi uplasował się 
Michał Kossakowski 19 goli. Łącznie 
piłkarze strzelili 146 bramek. Stracili 
ich tylko 27. 

Orlicy Polonii z grupy białej rozegra-
li multisparing w Pęgowie. – Dzisiaj 
najważniejsza była dobra zabawa 
i możliwość rozegrania jak najwięk-
szej ilości spotkań. Chłopcy zostali 
podzieleni na dwa zespoły dzięki cze-
mu czas przeznaczony na granie był 
wykorzystany w 100%. Cieszy fakt, że 
pomimo zmęczenia każdy z chłop-
ców kończył mecze z uśmiechem na 
twarzy – skomentował trener Kacper 
Belica. Na zakończenie czekał dla za-
wodników grill oraz słodkości.

 W niedzielę, 13 czerwca peleton 
kolarzy Rajdu dla klimatu, dotarł na 
trzebnicki rynek, gdzie burmistrz 
Marek Długozima przywitał ich 
wraz z Ewą Brzegowską – prezes 
Fundacji „Jestem” im. Konrada 
Brzegowskiego, współorganizatora 
przedsięwzięcia.
 – Ogromnie się cieszę, że Trzeb-
nica mogła się włączyć w to przed-
sięwzięcie. Tutaj chciałem po-
dziękować pani Ewie, która była 
inicjatorem tego rajdu. Gratuluję 

uczestnikom i życzę wytrwałości 
na trasie do celu – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima.
 Wspomniany rajd jest kolejnym 
projektem, łączącym aktywność fi-
zyczną z propagowaniem zdrowe-
go stylu życia. W marcu 2018 roku 
miała miejsce wyprawa do Izraela, 
gdzie pokonano dwa wymagające 
maratony w Tel – Awiwie i Jerozoli-
mie oraz rajd rowerowy na łącznym 
dystansie 1800 km, wzdłuż linii brze-
gowej trzech okalających mórz.

 W ramach polskiej, dwutygo-
dniowej edycji rajdu składającego 
się z XV etapów, kolarze pokonają 
łącznie 3463 km. Dodatkowo jeden 

z uczestników – pan Jarosław Chy-
rzyński, będzie zbierał pieniądze za 
każdy przejechany kilometr dla po-
trzebującego pomocy Mateusza.

 Przebieg rajdu można śledzić 
na stronie facebookowej „Rajd dla 
klimatu” oraz stronie internetowej 
Fundacji „Jestem”. [red]

„Rajd dla klimatu” to wydarzenie kolarskie, którego 
główną ideą jest skierowanie uwagi na istotne kwestie 

związane z katastrofalnym w skutkach ociepleniem 
klimatu spowodowanym działalnością człowieka oraz 

problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem, 
który zagraża zdrowiu ludzi i przyczynia się każdego 

roku do śmierci milionów istnień. Akcja ma również na 
celu popularyzację jazdy rowerem, 

jako doskonałego środka transportu.

▶ 13 c ze r wc a p e le ton ko l ar z y „ R aj du dl a K l im at u ” dot ar ł  do Tr ze b nic y,  g d z ie sp ot k a ł s ię 
z  nimi b urmist r z M are k D ł u goz im a . 

▶ Ko l ar ze p r zeje c hali  ul ic ami Tr ze b nic y,  a ł ąc z nie do p o konania mie l i  34 63 
k m wo kó ł Po ls k i . 

▶ Burmist r z ż yc z y ł  ko l ar zom p owo d ze nia w d als zej  c zę śc i  raj du .  Roz m awiano 
t ak że o ide i  w yśc igu ,  k tór y m a z wię k s z yć ś wiadom ość lu d z i  w d z ie d z inie 
p os z anowania k l im at u . 

R E K L A M A

IV liga Koleje Dolnośląskie 2020/2021, grupa: dolnośląska (wschód)
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Lechia Dzierżoniów 33 87 29 0 4 117-34
2. AKS Strzegom 33 81 25 6 2 101-29
3. Bielawianka Bielawa 34 79 25 4 5 119-38
4. MKP Wołów 33 65 20 5 8 77-43
5. Polonia Trzebnica 33 55 17 4 12 54-39
6. Piast Nowa Ruda 33 54 15 9 9 63-48
7. Moto Jelcz Oława 33 52 15 7 11 63-50
8. Sokół Marcinkowice 34 51 16 3 15 86-58
9. GKS Mirków/Długołęka 33 51 15 6 12 84-62

10. Sokół Wielka Lipa 33 49 14 7 12 64-51
11. Orzeł Ząbkowice Śląskie 33 49 14 7 12 58-53
12. Piast Żerniki (Wrocław) 34 46 12 10 12 57-40
13. Mechanik Brzezina 33 42 13 3 17 69-77
14. Nysa Kłodzko 33 33 8 9 16 49-62
15. LKS Bystrzyca Górna 33 32 8 8 17 47-76
16. Orzeł Lubawka 33 32 8 8 17 42-91
17. Unia Bardo 33 18 5 3 25 41-119
18. Orzeł Prusice 33 11 3 2 28 38-166
19. Pogoń Pieszyce 33 6 1 3 29 25-118

Kolejka 35 – 26-27 czerwca Pauza: AKS Strzegom. / Pogoń Pieszyce 2-2 Piast 
Żerniki (Wrocław) / Orzeł Prusice 3-0 Unia Bardo / (wo) / goście nie dojechali / LKS 
Bystrzyca Górna 0-2 Moto Jelcz Oława / Orzeł Ząbkowice Śląskie 2-0 Orzeł Lubaw-
ka / GKS Mirków/Długołęka 3-2 Nysa Kłodzko / Lechia Dzierżoniów 2-1 Mechanik 
Brzezina / Piast Nowa Ruda 2-2 MKP Wołów / Sokół Marcinkowice 2-4 Polonia 
Trzebnica / Bielawianka Bielawa 6-3 Sokół Wielka Lipa /

Klasa A 2020/2021, grupa: Wrocław II
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Błysk Kuźniczysko 25 72 24 0 1 146-27
2. LZS Brzeźno 25 65 21 2 2 107-41
3. Bór Oborniki Śląskie 25 49 15 4 6 97-45
4. Barycz Milicz 26 47 14 5 7 72-52
5. Plon Gądkowice 26 46 15 1 10 75-62
6. Dolpasz Skokowa 25 43 13 4 8 82-66
7. Victoria Zawonia 25 43 13 4 8 61-46
8. KS Łozina 25 29 9 2 14 49-53
9. KS Dobroszów 25 25 8 1 16 45-83

10. Orla Korzeńsko 26 25 8 1 17 50-85
11. Sokół II Wielka Lipa 25 25 7 4 14 48-72
12. Iskra Pasikurowice 25 24 7 3 15 37-68
13. Sparta Skarszyn 25 21 6 3 16 41-82
14. Różanka Wrocław 25 17 5 2 18 34-91
15. Spartan Marszowice 25 16 4 4 17 42-113

Kolejka 27 – 26-27 czerwca / Pauza: Błysk Kuźniczysko. / Sparta Skarszyn 0-0 KS 
Łozina / Bór Oborniki Śląskie 3-3 Barycz Milicz / Spartan Marszowice 3-7 LZS Brzeź-
no / Dolpasz Skokowa 3-3 Victoria Zawonia / Iskra Pasikurowice 1-4 KS Dobroszów 
/ Orla Korzeńsko 3-2 Sokół II Wielka Lipa / Plon Gądkowice 9-0 Różanka Wrocław

Klasa B 2020/2021, grupa: Wrocław II
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 25 69 23 0 2 158-21
2. Sparta Wszemirów 25 58 18 4 3 131-27
3. Płomień Wisznia Mała 26 52 16 4 6 92-58
4. Błyskawica Szewce 25 51 16 3 6 104-41
5. Tomtex Widawa Wrocław 25 50 15 5 5 113-34
6. Grom Ligota Piękna 25 50 16 2 7 78-41
7. Orzeł Biedaszków Wielki 25 44 13 5 7 77-65
8. Avia Ozorowice 26 39 12 3 11 86-106
9. Sokół Ujeździec Mały 25 36 11 3 11 75-74

10. Sokół Ujeździec Wielki 25 34 11 1 13 59-51
11. Silesia Szymanów 25 21 6 3 16 41-103
12. Piorun Koniowo 26 16 5 1 20 51-158
13. Masłovia Masłów 25 10 3 1 21 31-100
14. Błękitni Pawłów Trzebnicki 25 10 3 1 21 28-139
15. Sparta Będkowo 25 8 2 2 21 41-147

Kolejka 27 – 26-27 czerwca / Pauza: Błękitni Pawłów Trzebnicki. / Sokół Ujeź-
dziec Mały 11-2 Piorun Koniowo / Błyskawica Szewce 11-2 Avia Ozorowice / Grom 
Ligota Piękna 0-7 Tomtex Widawa Wrocław / LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 5-2 
Sparta Wszemirów / Sparta Będkowo 1-7 Masłovia Masłów / Orzeł Biedaszków 
Wielki 2-1 Sokół Ujeździec Wielki / Płomień Wisznia Mała 5-5 Silesia Szymanów 

Ostatni mecz tego sezonu GKS Polo-
nia Trzebnica kończy wygraną z So-
kołem Marcinkowice, a tym samym 
zamyka rozgrywki IV ligi dolnoślą-
skiej na 5 miejscu w tabeli.
Sokół Marcinkowice – GKS Polonia 
Trzebnica 2:4. Bramki dla Polonii: 2 x 
Grzegorz Rajter, Przemysław Stasiak 
oraz Jakub Czternastek.
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18 czerwca 2021 roku był wy-

jątkowym dniem. Zaprosili-
śmy do przedszkola na występ 
Laureatów w kategorii „solo” 
25 Trzebnickiego Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej Biedronka 

2021 – Panią Adę Maksymowicz 
wokalistkę, gitarzystkę, autorkę 
tekstów i kompozytorkę. Pani 
ADA MAKSYMOWICZ w ubie-
głym i tym roku z okazji Dnia 

Dziecka złożyła życzenia i za-
śpiewała dla naszych dzieci pio-
senkę na fb naszego przedszko-
la. Dziękujemy i zapraszamy do 
nas ponownie.

„Żegnamy przedszkole i dobre 
w nim chwile,kiedy na zabawie dni 
mijały mile.”

Pożegnanie z przedszkolem to pew-
na tradycja, kultywowana przez 
wychowawców, a szanowana i dłu-
go wyczekiwana przez rodziców. 
Każdego roku, pod koniec czerwca, 
dzieci, z najstarszych grup, opusz-
czają mury swojego ukochanego 
przedszkola. To bardzo ważna chwi-
la w życiu takiego małego człowieka. 
Koniec pewnego etapu, moment 
pełen wzruszeń dla rodziców. 22, 23 
i 24 czerwca uroczyście kończyliśmy 
rok przedszkolny. W tych dniach, 
w Gminnym Przedszkolu nr 1 im. 
Krasnala Hałabały odbyły się uro-
czyste pożegnania absolwentów 
naszego przedszkola. Przedszko-
laki z grupy „Żabek”, „Bocianów” 
i „Pszczółek” zaprezentowały pro-

gram artystyczny, pięknie recyto-
wały wiersze, śpiewały piosenki 
i tańczyły. Na zakończenie starsza-
ki otrzymały książeczki i medale 
ufundowane przez Radę Rodziców 
oraz pamiątkowy dyplom. Po wy-
stępie na dzieci czekał poczęstunek 
ufundowany i przygotowany przez 
rodziców z grupy. Był to też czas do 
wspólnych rozmów i wspomnień. 
Dziękujemy rodzicom za wspólnie 
spędzone chwile, pomoc i wsparcie. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
rodzicom i osobom działającym 
na rzecz przedszkola. Dzieciom ży-
czymy samych sukcesów w szko-
le, uśmiechu na co dzień, nowych 
przyjaźni i oczywiście bezpiecznych 
i udanych wakacji. / E. Zawada 

W dniu 2 czerwca odbyła się wy-

cieczka grupy przedszkolnej do 
Wioski Indiańskiej Pocahontas we 
Wrocławiu. Było to przedłużenie 

świętowania Dnia Dziecka. W tym 
niezwykłym miejscu na przed-
szkolaków czekało wiele atrak-
cji, czyli przygotowany specjalny 
program gier i zabaw. Uczestnicy 
bez większego problemu przeszli 
pierwsze specjalne próby spraw-
nościowe i zostali włączeni w po-
czet indiańskich uczniów – każdy 
otrzymał opaskę, piórko i mógł 
pomalować twarz. Od tej chwili 
za wszystkie prawidłowo wykona-
ne zadania ( np. strzelanie z łuku, 
„łowienie rybek”, pokonanie toru 
przeszkód) nagrodą była odpo-
wiednia pieczątka na przedramie-
niu. Po kilku godzinach wspaniałej 
zabawy wszyscy trochę zmęczeni, 
ale pełni wrażeń i z uśmiechem na 
twarzach wracali do domu. / Wy-
chowawczyni klasy 0 – B. Pieniądz

17 czerwca odbył się W Gminnym 
Przedszkolu nr 1 im Krasnala Ha-
łabały w Trzebnicy BAL 5-LAT-

KA. Uroczystość rozpoczęto Polo-
nezem w wykonaniu dzieci z grupy 
5-latków. Dzieci prowadzone przez 
swoje Panie nauczycielki, dum-
nie kroczyły ścieżką w ogrodzie 

przedszkolnym, obserwowane 
przez licznie zgromadzone, młod-
sze dzieci z pozostałych grup. Bal 
był okazją do pożegnań. Dzieci 
5-letnie pożegnały się z młod-
szymi kolegami i młodsze dzieci 
pożegnały starszaków recytując 
wiersze z życzeniami powodzenia 

w dalszej edukacji. Panie nauczy-
cielki grup młodszych na ręce 
wychowawczyń wręczyły kosze 
z drobnymi upominkami. Bal 
był także okazją, aby się spotkać 
z Panią Julianną Michorczyk, lo-
kalną poetką, która współpra-
cuje z naszym przedszkolem już 

od lat. Po słowach pani Dyrektor, 
która uroczyście otworzyła bal na 
udekorowanej scenie pojawiły się 
dzieci przebrane za kolorowe po-
stacie z bajek, wróżki, księżniczki, 
motylki, Batmany, Spider-Many, 
strażacy. Rozpoznać niektórych 
było trudno. Przebierańcy świetnie 
bawili się przy dźwiękach skocznej 
muzyki, uczestniczyli we wspól-
nych zabawach. Podczas pląsów 
uśmiech nie znikał z twarzy dzieci. 
W czasie przerwy 5-latki częstowa-
ły się przygotowanymi słodkościa-
mi przez Radę Rodziców i pracow-
ników przedszkola. Bal umożliwił 
dzieciom spędzenie czasu w miłej 
atmosferze oraz przyniósł im wiele 
radości. Mamy nadzieję, że od tego 
roku, Bal 5-latka na stałe zagości 
w kanonie imprez przedszkolnych.

„Chociaż słońce jasno świeci,

Trochę smutne są dziś dzieci.
Bo koniec roku, przedszkola mija czas,
Teraz wakacje czekają nas.”

W dniu 25 czerwca 2021 r. w od-

działach przedszkolnych 0a i 0b 
odbyła się uroczystość zakończe-
nia roku przedszkolnego. Dziesięć 
miesięcy wspólnych zabaw i zajęć 
szybko minęło, aż nadszedł czas 

wakacji i pożegnań. W nagrodę za 
cały rok wspólnej zabawy i pracy 
każdy przedszkolak otrzymał pa-
miątkowy dyplom, książeczki oraz 
słodycze. / M.Z. L.D.

''Wszystkie dzieci zbierają elek-
trośmieci'' – to ekologiczna akcja, 
która została zorganizowana na te-
renie Szkoły Podstawowej w Kuźni-
czysku. W dniach od 7 – 11 czerw-
ca prowadzono zbiórkę zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego. W wyznaczonym terminie 
można było do szkoły dostarczać 
m.in. sprzęt komputerowy, sprzęt 
gospodarstwa domowego – wszyst-
ko co jest na prąd lub na baterie np. 
żelazka, odkurzacze, kuchenki itp. 
Nasze działania miały na celu pod-

niesienie świadomości ekologicznej 
wśród dzieci i młodzieży oraz za-
poznanie z zasadami prawidłowego 
gospodarowania odpadami. Całej 
akcji przyświecało hasło: „Wiosna 
to idealny czas na porządki, warto 
posprzątać w domu, a jednocześnie 
zadbać o naszą planetę! Uczniom, 
rodzicom oraz społeczności lokal-
nej bardzo dziękujemy za zaanga-
żowanie – zebraliśmy ponad euro-
paletę różnych elektrośmieci, które 
14 czerwca zostały odebrane przez 
firmę Green Office Ecologic Spółka 
z o.o. z Warszawy. / Opiekun akcji – 
B. Pieniądz

Nadchodzą upragnione wakacje. 
Słońce, plaża, morze. Albo jezioro. 

Albo beztroskie zabawy na brzegu 
basenu. Totalny relaks. Niestety, 
nie tak do końca… Zagrożeń bo-
wiem nie brakuje. Mając na uwa-

dze bezpieczeństwo naszych dzie-
ci, w Gminnym Przedszkolu nr 1 
im Krasnala Hałabały, wszystkie 
przedszkolaki wzięły udział w zaję-
ciach edukacyjno-dydaktycznych 
pt. "Bezpieczne dzieci nad wodą 
i wakacjach". Na zajęciach dzieci 
dowiedziały się w jakich miejscach 

można się kąpać. Dlaczego i po co 
nad wodą jest ratownik. Pozna-
ły znaczenie kolorów flag, które 
można spotkać na kąpieliskach. 
W czasie zajęć praktycznych po-
znały przeznaczenie i wygląd koła 
ratunkowego, kapoka i kamizelki. 
Wspólnie z organizatorami roz-

wiązały krzyżówkę oraz zdawały 
test sprawdzający zdobyte wiado-
mości. Zajęcia dzieciom bardzo się 
podobały i na pewno wiele infor-
macji z zajęć wykorzystają w czasie 
wypoczynku nad wodą, który bę-
dzie nie tylko miły ale i bezpieczny. 
/ E. Zawada

7 czerwca odwiedzili nas rodzice 
z okazji Dnia Mamy i Taty. Uroczy-
stość odbyła się w ogrodzie przed-
szkolnym. Dzieci z wszystkich 
grup rozpoczęły świętowanie uro-
czystą akademią śpiewając piosen-
ki oraz recytując wiersze. Następ-
nie biesiadnicy mogli brać udział 
w różnych atrakcjach zaczynając 
zawodami sportowymi poprzez 
malowanie twarzy, dziewczynki 
oraz mamy mogły skorzystać z za-
platanych kolorowych warkoczy-
ków, można było spróbować zrobić 
ogromne banki mydlane, smako-
wać waty cukrowej. W międzycza-
sie można było rozsmakowywać 
się ciastami upieczonymi przez 
nasze kochane mamy oraz pieczo-
ną kiełbaską przygotowaną przez 
panie z kuchni. Na koniec wszyscy 
mieli okazję zatańczyć wspólny ta-
niec wraz z Panem Bartkiem.

Przedszkole Integracyjne

pikNik – dZień matki i ojca
bal 5-latka

beZpiecZNe wakacje

gratulujemy!

spotkaNie Z adą maksymowicZ

Gminne Przedszkole nr 1

Gminne Przedszkole nr 1

Gminne Przedszkole nr 1

Gminne Przedszkole nr 1

24 czerwca 2021 roku Pani Na-
talia Nogala, nauczyciel stażysta 
z Gminnego Przedszkola nr 1 im. 
Krasnala Hałabały w Trzebnicy, 
spełniła wymagania kwalifikacyj-
ne, po przeprowadzonej rozmowie 
uzyskała akceptację komisji kwa-

lifikacyjnej w składzie: Dyrektor 
Przedszkola – Dorota Grabowska 
i nauczycielki: Marzena Anio-
łek i Barbara Wilczek, otrzymały 
stopień "NAUCZYCIELA KON-
TRAKTOWEGO". Gratulujemy 
i życzymy sukcesów w życiu zawo-
dowym i osobistym.

elektrośmieci 

wioska iNdiańska

Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Sz. Podstawowa Kuźniczysko

W środę 16.06.2021 uczniowie 
klasy 8a Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu 
Wielkim wybrali się na wycieczkę 
rowerową pod opieką pani Ma-
rzeny Zaremby i pana Macieja 
Bartoszka. Celem podróży była 
Ruda Milicka. Uczniowie mieli 
świetną okazję na poznanie fauny 
i flory pobliskiej Doliny Baryczy 
oraz poznanie lokalnych legend, 
między innymi legendy związanej 

z Kamieniem Szwedzkim. Dzięki 
doskonałej infrastrukturze, prak-
tycznie cała trasa przebiegała bez-
pieczną ścieżką rowerową, w tym 
świeżo wybudowanym odcinkiem 
między Książęcą Wsią a Sułowem. 
W Rudzie Milickiej odbyła się 
część rekreacyjna – odbył się grill 
oraz zabawy na świeżym powie-
trzu. Łącznie uczniowie pokonali 
ponad 70 kilometrów, co było nie 
lada wyczynem i przysporzyło wie-
le dumy opiekunom. Marzena Za-
remba, Maciej Bartoszek

wyciecZka rowerowa
Sz. Podstawowa Ujeździec ZakońcZeNie roku

pożegNaNie

Szkoła Podstawowa nr 3

Gminne Przedszkole nr 1
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Dnia 8 grudnia 1870 r. błogosławio-
ny papież Pius IX ogłosił św. Józefa 
patronem Kościoła powszechnego. 
W 150. rocznicę tego wydarzenia 
papież Franciszek ogłosił rok 2021 
rokiem św. Józefa i pisze: “Syn Boga 
przychodzi na świat przyjmując stan 
wielkiej słabości. Staje się tym, który 
potrzebuje Józefa, aby był broniony, 
chroniony, otoczony opieką, wycho-
wywany”. Zatem święty Józef powi-
nien być szczególnie bliski dzieciom 

i rodzicom. On nie tylko pragnie 
wskazać właściwą drogę, ale też orę-
duje w naszych sprawach przed Bo-
giem. Warto lepiej poznać jego oso-
bę oraz nawiązać z nim serdeczną 
więź. Dobrą ku temu okazją były ka-
techezy przeprowadzone w klasach 
młodszych i starszych. Uczniowie 
dowiedzieli się na lekcjach religii, 
kim był święty Józef, jak wygląda-
ło jego życie; poznaliśmy również 
jego cechy charakteru i dlaczego 
warto go naśladować, czcić i prosić 
o pomoc. Również dzieci usłyszały 

opowieść o naszej cudownej figur-
ce Świętego Józefa, która pomogła 
pierwszym naszym siostrom przy-
byłym do Trzebnicy w odremonto-
waniu bardzo zniszczonego wnętrza 
klasztoru. Efektem końcowym ka-
techez na poszczególnych etapach 
wiekowych, były wykonane prze-
pięknie i ciekawie prace plastyczne: 
rysunki z portretem św. Józefa, kolaż 
przedstawiający jego życie i figurki 
ukazujące jego postać. Święty Józef – 
milczący święty, mówiący czynami, 
życiem, odpowiedzialnością. War-
to nie tylko go znać, ale uczyć się 
naśladować jego cechy: sprawiedli-
wość, prawość, uczciwość, cichość, 
skromność, łagodność, cierpliwość, 

pracowitość, opiekuńczość, troskli-
wość, wierność, odwagę. Święty Jó-
zefie, opiekunie Jezusa, opiekunie 

Kościoła, nasz opiekunie i licznych 
zawodów, módl się za nami! oprac. 
s. Lilianna Wypiór.

nic 265x67
,, Życie składa się z powitań i poże-
gnań” – Victor Hugo
Czas płynie nieubłaganie… Wiele 
miesięcy wspólnych zabaw i zajęć, 
świętowania rozmaitych uroczy-
stości – minęło tak szybko. Nie 
tak dawno – trzy, cztery lata temu 
– witaliśmy dzieci w naszym przed-
szkolu, a tu już nadszedł czas poże-
gnania. Kolejni absolwenci przed-
szkola im. Polskiej Niezapominajki 
opuszczają nasze mury, by rozpo-
cząć po wakacjach naukę w szkole. 
W dniach 11 – 16 czerwca, dzieci 
z pięciu najstarszych grup żegna-
ły przedszkole. W uroczystościach 
– z zachowaniem wszelkich za-
sad sanitarnych – wzięli też udział 
rodzice naszych wychowanków. 
Przedszkolaki – pięknie ubrane, 
z niezwykłą gracją zaprezentowa-
ły wspaniałe tańce – ,,Polonezy”, 
,,Krakowiaki” – a także tańce no-
woczesne do muzycznych przebo-
jów. Śpiew – niezwykle ekspresyjny 
– wesołych piosenek i recytowanie 
wierszy były znakomitą prezentacją 
zdobytych podczas nauki w przed-
szkolu umiejętności. Po części arty-
stycznej – Pani Dyrektor Katarzyna 
Stępień – w ciepłych słowach zwra-
cała się do dzieci, nauczycieli oraz 
rodziców dziękując im za piękny 
czas spędzony wspólnie w przed-
szkolu, za zaangażowanie w dzia-
łania na rzecz placówki. Zwień-
czeniem naszych pożegnalnych 
uroczystości było rozdanie – za-
równo naszym małym bohaterom 
dnia, jak i ich niesamowitym rodzi-

com – w pełni zasłużonych dyplo-
mów. Absolwentom wręczono rów-
nież upominki ufundowane przez 
Radę Rodziców. Na zakończenie 
przedstawiciele rodziców wyraża-
li swoją wdzięczność za edukację, 
opiekę i troskę jaką otoczone były 
ich pociechy w naszym przedszko-
lu. Nie zabrakło też pamiątkowych 
zdjęć – które utrwalą ten niezwykły 
przedszkolny czas... Pożegnania za-
wsze są trudne, lecz są znakiem, że 
zaczyna się coś nowego! Dlatego ze 
wzruszeniem w sercach – życzymy 
Wam drogie przedszkolaki – wielu 
sukcesów na kolejnych szczeblach 

edukacji i spełnienia marzeń. Jeste-
śmy pewni, że to czego nauczyliście 
się w przedszkolu, doświadczenia, 
pierwsze przyjaźnie – pozostawią 
niezatarte wspomnienia i będą 
podstawą do kształtowania Wa-
szych charakterów, że wyrośniecie 
na ludzi mądrych i dobrych. Niech 
czas Waszego dorastania będzie 
piękną przygodą! Rodzicom dzię-
kujemy za każde miłe słowo, życz-
liwość, wsparcie oraz zaangażowa-
nie jakich mogliśmy doświadczyć 
na co dzień. Wszystkim życzymy 
bezpiecznych i radosnych wakacji! 
/ Ewa Łopąg

Uczniowie z klas 2 przez cały rok 
szkolny z ogromnym zaangażo-
waniem brali udział w lekcjach 
edukacji regionalnej, zarówno 
w trybie stacjonarnym, jak i onli-

ne. Podczas zajęć realizowali pro-
gram „Trzebnica – moja mała 
Ojczyzna”. Dzieci zapoznały się 
z legendami, historią oraz sym-
bolami ziemi trzebnickiej. Pozna-
ły także najważniejsze zabytki 
i ciekawostki związane z regionem, 

w którym mieszkają. Lekcje te nie 
tylko miały na celu zwiększenie 
zainteresowania swoją „MAŁĄ 
OJCZYZNĄ”, ale również rozbu-
dzenie prawdziwej dumy, z faktu, 
że to właśnie ONI, uczniowie klas 
drugich, mają zaszczyt i ogromny 
przywilej mieszkać w tym prze-
pięknym zakątku Polski. Kiedyś to 
od nich będzie zależało, czy będą 
go otaczali troską i dbali o jego 
piękno. Ci „mali dzisiaj mieszkań-
cy” przyczynią się w przyszłości do 
rozwoju Trzebnicy. Miłą niespo-
dzianką dla dzieci na zakończenie 
lekcji edukacji regionalnej było 
otrzymanie gadżetów związanych 
z Trzebnicą. Te drobne prezen-
ciki sprawiły uczniom ogromną 
radość. Bardzo dziękujemy panu 
Burmistrzowi Markowi Długozi-
mie za wsparcie i przekazanie mi-
łej niespodzianki drugoklasistom. 
/ Jolanta Szymczyk

10 czerwca uczniowie klasy 3a 
byli na wycieczce we Wrocławiu. 
Pod opieką przewodnika udali się 
w magiczną podróż po zakamar-
kach Rynku, podczas której zoba-
czyli najsłynniejsze wrocławskie 
krasnale. Dowiedzieli się jakie mają 

imiona, poznali ich ulubione zaję-
cia oraz ich historię. Spacer okra-
szony był wieloma ciekawostkami 
o Wrocławiu, a każdy z uczestni-
ków otrzymał pamiątkową mapę 
miasta z zaznaczonymi na niej 
wszystkimi krasnalami. Kolejną 
atrakcją okazał się rejs małym stat-
kiem „Guciem” po Odrze z Przy-
stani Kardynalskiej, aż do Przy-

stani ZOO. Na koniec wycieczki 
uczniowie przeszli Kładką Zwie-
rzyniecką nad rzeką Odrą, w tym 
miejscu zaobserwowali częściowe 
zaćmienie Słońca. Do domu wra-
cali pełni wrażeń. A tak wycieczkę 
podsumowała Marysia Wacławek 
„ Odkryłam, że Wrocław to nie 
tylko wielkie dolnośląskie miasto, 
ale też miasto pełne niezwykłych 
historii i legend. Z pewnością wró-
cę tam z moją rodziną, aby odkryć 
inne krasnale”. / Jadwiga Michalak

W roku szkolnym 2020/2021 kla-
sy I-III Szkoły Podstawowej nr 2 
w Trzebnicy włączyły się w reali-
zację międzynarodowego projektu 

„Piękna Nasza Polska Cała”, nad 
którym patronat honorowy objęło 
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Projekt zgodny 
jest z obowiązującą Podstawą Pro-
gramową i pięcioma kierunkami 
polityki oświatowej MEN. Celem 
projektu jest kształtowanie sza-
cunku dla własnego państwa oraz 
poczucia tożsamości narodowej. 
Więcej o aktywnościach wykona-
nych w ramach projektu na stronie 
www Szkoły Podstawowej nr 2. 
Koordynator projektu, Małgorzata 
Strzykalska

Ostatni miesiąc nauki szkolnej po 
tak trudnym dla wszystkich okre-
sie, w szkole w Ujeźdźcu Wielkim 
przebiegł nadzwyczaj pracowicie. 
A wszystko to za sprawą wspania-
łych uczniów klasy 8b oraz pani 
Katarzyny Żebrowskiej, którzy 
w tak krótkim i gorącym czasie 
byli w stanie zmobilizować wła-
sne siły i chęci, aby w zjawiskowy 
sposób przygotować spektakl na 
podstawie tragedii J. Słowackiego 
pt: „Balladyna”. W niesamowitej 
i własnoręcznie przygotowanej 
scenerii młodzi aktorzy przepięk-
nie ukazali nam opowieść o mi-
łości, zazdrości i zdradzie, które 

doprowadzają do serii tragicz-
nych wydarzeń. Podjęcie takiego 
przedsięwzięcia wymagało ogro-
mu pracy i wysiłku, gdyż po dłu-
gim czasie pracy zdalnej, kontakty 
i integracja młodzieży była bardzo 
utrudniona. Cała aranżacja oraz 
znakomicie odegrane role przez 
uczniów zrobiły wręcz furorę 
wśród publiczności, która własne 
wrażenia okazała owacjami na 
stojąco. Klasa 8b oraz opiekunka 
Katarzyna Żebrowska, ze Szkoły 
Podstawowej w Ujeźdźcu Wiel-
kim zasługują na ogromny podziw 
i szacunek. Serdecznie dziękuje-
my im za to, że wprowadzili nas 
w świat baśni i fantastyki pomimo 
tak trudnej rzeczywistości. / Ad-
rianna Pieczykolan

Kącik
wdzięczności

Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność

okienko
z wierszem

Serdeczne 
podziękowania dla 
całego personelu 

Ośrodka Medycyny 
Paliatywnej 

i Hospicyjnej Będkowo 
EL ZEIN 

Sp. Jawna za 
specjalistyczną 

pomoc medyczną, 
pielęgniarską, 
pielęgnacyjną, 

psychologiczną oraz 
rehabilitacyjną 

składa 
wdzięczna rodzina 

pacjenta 
Mieczysława Rogosia.

ZakońcZeNie roku

pomoc dla powodZiaN Z ,,ciepłowód’’

rok świętego jóZefa

wrocław jakiego Nie ZNacie

piękNa NasZa polska cała

Gminne Przedszkole nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

,,Nawałnica, która 12 maja br. prze-
szła przez Parafię Ciepłowody spra-
wiła, że potok Ślęza Mała przepły-
wający przez miejscowość wystąpił 
z brzegów. Kataklizm wyrządził 
poważne szkody, zalewając pose-
sje, podtapiając domy i pozbawiając 
rodziny dorobku całego życia. To 
jedna z największych powodzi w hi-

storii Ciepłowód. Straty są bardzo 
duże.'' Szkolne Koło Caritas, działa-
jące w naszej szkole,przeprowadziło 
w szkole zbiórkę środków czystości, 
które zostaną przekazane przez Ca-
ritas Archidiecezji Wrocławskiej 
mieszkańcom Ciepłowód. Dzięku-
jemy wszystkim za dar serca. Szcze-
gólnie dziękujemy uczniom klas
-kl.1d,3d,8c. Koordynatorki akcji: E. 
Dudek,M.Strzykalska,M.Marycz

w świecie baśNi i faNtaZji
Sz. Podstawowa Ujeździec

W klasie zerowej przy Szkole Pod-
stawowej w Kuźniczysku dzieci 
przygotowały niespodzianki z oka-
zji Dnia Matki i zbliżającego się 
Dnia Ojca. Niestety z powodu pa-
nujących obostrzeń nie mogły za-
prosić swoich kochanych rodziców 
na przedstawienie, w które włożyły 

wiele wysiłku. Wszystkie wiersze, 
piosenki oraz życzenia płynące 
z głębi serduszek zostały nagrane 
w dniu 28 maja, a powstały film 
umieszczono na stronie szkoły. 
Maluchy wykonały również upo-
minki, które zabrały do domu, 
aby tam wraz z gorącymi całusami 
wręczyć je mamie i tacie. Wycho-
wawca klasy 0 – B. Pieniądz

dla mamy i taty
Sz. Podstawowa Kuźniczysko

trzebnica moja mała ojcZyZNa

Szkoła Podstawowa nr 2

Uczennica klasy ósmej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, 
Natalia Janda, zajęła II miejsce 
w dolnośląskiej edycji konkursu 

plastycznego „Co z tym powie-
trzem?”. Konkurs zorganizowano 
w ramach projektu pt. Czy wiesz 
czym oddychasz? – kampania 
edukacyjno – informacyjna na 
rzecz czystszego powietrza LIFE
-MAPPINGAIR/PL, realizowane-
go w ramach instrumentu finan-
sowanego UE LIFE oraz dotacji 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Natalia narysowała komiks “C-
24 przybywa”, w którym kosmici 
pomagają Ziemianom uporać się 
z zanieczyszczeniem powietrza. 
24 czerwca w siedzibie Zakładu 
Klimatologii i Ochrony Atmosfery 
Uniwersytetu Wrocławskiego – or-
ganizatora konkursu – ósmokla-
sistka odebrała cenne nagrody 
– smartwatch i edukacyjną grę 
planszową. Gratulujemy sukcesu 
i życzymy powodzenia w dostaniu 
się do nowej, wymarzonej szkoły! 
/ A.Ciba

ii miejsce w KonKuRsie plAstYcznYM

Szkoła Podstawowa nr 3

Dziś wiersz Reginy 
Nowakowskiej, 

słuchaczki UTW 
„Tęcza”, bardzo 

aktywnej uczestniczki 
warsztatów literackich. 

Utwór stanowi 
refleksyjny komentarz 
do wydarzeń, które na 

przestrzeni ostatnich 
miesięcy wstrząsnęły 

światem. Warto 
zwrócić uwagę na 
obecne w wierszu, 

zaskakujące obrazy 
i metafory, utrzymane 

w nowoczesnej poetyce.

Warsztaty literackie 
są obecnie zawieszone 

– o terminie 
ich wznowienia 

zawiadomimy. Prosimy 
jednak o przesyłanie 
nam utworów, które 

będziemy publikować 
w „Okienku z wierszem” 

redagowanym przez 
Annę Marię Musz 

i Stefana Jurkowskiego.

R EG I NA N OWAKOWSK A

Co z nami
Napada cichaczem uzbrojona w koronę 
dusi drzewo tlenem napełnione
osacza usta czerwone i niebieskie oczy
nieważne czy stary czy bardzo młody

na ulicach pustka, złowroga cisza
manekiny zamarłe za szkłem
balustrady schodowe bez dłoni
zaspawana brama teraz to ściana

Wielki strach, że ciało zbyt ciepłe
W ciemnym kącie kulimy się w pół
przyjdą w maskach goglach w skafandrach
na pakę wywleką do naszego WuHan

marzec 2020
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Osoby, które dostarczą rozwiąza-
ną krzyżówkę do Redakcji Pano-
ramy Trzebnickiej, ul. Prusicka 12, 
pok. 201 lub do skrzynki kore-
spondencyjnej przy wejściu do bu-
dynku, wezmą udział w losowaniu:

•	50	zł
	 ufundowane przez GCKiS,  

do odbioru: ul. Prusicka 12

Rozwiązanie z numeRu 9 (195)

1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę 

którym został (a) : anna marciniszyn

hasło: maRCeLLo maSTRoianni

wpisz:	imię,	nazwisko,	telefon

KUPON	KRZYŻÓWKOWY	dwutygodnika	NR	10 (196)
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50 zł Trzebnica
ul. Prusicka 12

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 roz-
porządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum 
Kultury i Sztuki, 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 prze-
chowywane 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 pod-
stawie zgody przed jej cofnięciem; żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze-
twarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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informator
GminneGo Centrum Kultury i  Sz tuKi

kUlTUra
GCKiS ul. Prusicka 12 

tel. 71 312 09 47 pon. – pt. 7:00-15:00 (lipiec 
– sierpień)

Lipiec – Sierpień zajęcia wakacyjne dla dzieci „wakacyjne 
Laboratorium” 

10 lipca Koncert Paweł Sroga & Country Blues 
Band/ artKawiarnia

Więcej szczegółów na stronie gckis.trzebnica.pl i na plakatach

artkawiarnia 
Miejsce dla Ciebie!

ul. Prusicka 12 (wejście od ul. Jana Olszewskiego) 
poniedziałek – środa 10:00-20:00 / czwartek 
– piątek 10:00-22:00 / sobota 12:00-22:00 / 
niedziela 12:00-20:00 / Zapraszamy na domowe 
ciasta, najlepszą kawę, chrupiące gofry oraz 
rzemieślnicze lody / Zapraszamy najmłodszych 
do naszego kącika dla dzieci / tel. 669 886 997

kino
Polonia 3D

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

Bilety online kinopolonia.bilety24.pl 
zachęcamy do zakupu biletów online

Kasy kina
Kasy kina czynne od piątku do wtorku w godz. 
14:00 do 15 min. po rozpoczęciu ostatniego 
seansu. tel. 71/312 09 47 wew. 221

2-6 lipca 2021

„mustang z Dzikiej Doliny: Droga do 
wolności” – PRemieRa 
bez ogr./animacja, komedia, przyg./2D 
dubbing/1godz.26min.

„na rauszu” 
15+/dramat, komedia/2D 
napisy/1godz.57min.

„La Gomera” 
15+/komedia/2D napisy/1godz.37min.

9-13 lipca 2021
„mustang z Dzikiej Doliny: Droga do 
wolności” – PRemieRa 
„Cruella”, „Ci, którzy życzą mi śmierci”

poniedziałki  
/12:00 Kino Juniora – artKawiarnia

środy   
/11:00

wakacyjna środa w Kinie Polonia – filmy 
i animacje dla dzieci

wybrane piątki  
/21:30

16.07 i 30.07 Kino Plenerowe – wyspa 
na stawach / stoisko artKawiarni – grill, 
popcorn, gofry, napoje

21 lipca   
/14:00

Spektakl dla dzieci – „asterix ratuje 
obeliksa” – Sala widowiskowa

BiBlioTeka

Rynek Ratusz, parter / tel. 669 767 871 / 
poniedziałek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00 / 
wtorek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00 / środa prace 
wewnętrzne / czwartek 09:00 – 12:00 i 13.00 
– 16.00 / piątek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00 / 
Sobota 09:00 – 13:00 / W okresie wakacyjnym tj. 
lipiec i sierpień w soboty nieczynne.
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KULTURATVP SPORT TRWAM

TV6

TVP 1 TVP 2 TVNPOLSAT
PULS

STOPKLATKA

TVP INFOPOLSAT 2

TVP KATOWICE

EUROSPORT SUPER POLSAT

TVN 7

TVP 1 TVP 2 TVNPOLSAT
PULSTVN 7

TV6STOPKLATKA

KULTURATVP INFOPOLSAT 2EUROSPORT SUPER POLSAT

TTV

TV 4

TTV

TTV

TTV

TVP OPOLE

 4.45 Klan (3807 - 3809) - telenowela
 6.00 Słownik polsko@polski
 6.25 wojsko - polskie.pl (159) - reportaż
 6.55 Słowo na niedzielę
 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 8.00 Tydzień
 8.30 Zakochaj się w Polsce - magazyn
 9.00 Policzmy się dla Polski - felieton
 9.10 Przyrodnik na tropie - Różanka 
 9.45 Japonia - inspirujące krajobrazy
 10.25 Klasztorne smaki Remigiusza 

Rączki - Karmelici z Wadowic 
 10.55 Słowo na niedzielę
 11.00 Transmisja Mszy Świętej
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.50 Wadowickie spotkania ze Świę-

tym Janem Pawłem II - Józef 
Skrzek - cykl dok.

 13.15 BBC w Jedynce - Wyprawa do 
wnętrza wulkanu

 14.15 Z pamięci - felieton
 14.25 Okrasa łamie przepisy - W pod-

laskim ogrodzie ziołowym 
 14.55 Komisarz Alex s.V (54) - Okrutna 

prawda - serial
 15.50 Geniusze i marzyciele. Zygmunt 

PuławskI - Polskie skrzydła
 16.50 Łączy nas EURO (38)
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Jaka to melodia?
 18.30 Stulecie Winnych s.I (7) - serial
 19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
 20.10 Gra na Maksa - /22/ Koniec 

mistrzostw - serial
 20.20 EURO 2020
   - Finał
 23.20 Zakochana Jedynka - Miłość 

w Seattle - film obyczajowy, 
Wielka Brytania, Kanada, USA, reż. 
Brandon Camp, wyk. Aaron Eck-
hart, Jennifer Aniston, Ellie Harvie

 1.20 Wołyń - dramat historyczny
 3.55 Kopciuszek (21 - 22) - serial
 4.55 Z pamięci - felieton
 5.00 Zakończenie dnia

 5.20 Barwy szczęścia (2423 - 2425) 
- serial

 7.00 M jak miłość (1578) - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 11.00 Dookoła Bałtyku (2) - magazyn
 11.25 Zezowate szczęście - komedio-

dramat, Polska, reż. Andrzej Munk, 
wyk. Bogumił Kobiela, Maria Ciesiel-
ska, Helena Dąbrowska, Barbara 
Kwiatkowska, Krystyna Karkowska, 
Barbara Połomska, Irena Staloń-
czyk, Tadeusz Bartosik, Henryk Bąk, 
Mariusz Dmochowski

 13.20 Va Banque (141) - teleturniej
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.15 Szansa na sukces. Opole 2021 

s.I przeboje lat 50. i 60. 
 16.15 Na sygnale (304) - Dzień Matki 

- serial
 16.50 Alternatywy 4 (2) - Przepro-

wadzka - serial
 17.45 Gra na Maksa - Koniec 

mistrzostw - serial
 18.00 Panorama, Pogoda
 18.30 Sekretne życie kotów s.I (2) 

- reality show
 19.20 Rodzinka.pl s.IX (187) - Zero 

tolerancji - serial
 19.50 Gra na Maksa - Koniec 

mistrzostw - serial
 20.00 Wielki koncert nocy letniej 

- Muzyka filmowa
 21.55 Muzyka, Taniec, Zabawa
 23.00 Hity wszech czasów 
 0.00 Disco polo - komedia, Polska, reż. 

Maciek Bochniak, wyk. Dawid Ogrod-
nik, Piotr Głowacki, Tomasz Kot, 
Joanna Kulig, Aleksandra Hamkało

 2.00 Mój Nikifor - dramat, Polska, reż. 
Krzysztof Krauze, wyk. Krystyna 
Feldman, Roman Gancarczyk, Jerzy 
Gudejko, Jowita Miondlikowska, 
Lucyna Malec, Katarzyna Paczyń-
ska, Karolina Paczyńska, Magda 
Celówna, Ewa Wencel

 3.40 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.45 Samoloty - film anim.
 10.45 Fantastyczna Czwórka 2: Naro-

dziny Srebrnego Surfera - film 
przygodowy, USA, Wielka Brytania

 12.45 Smerfy: Legenda Smerfnej 
Doliny - film anim.

 13.15 Epoka lodowcowa: Mocne ude-
rzenie - film anim.

 15.15 Thor - film przygodowy, USA, 
2011, reż. Kenneth Branagh, wyk. 
Chris Hemsworth, Natalie Portman, 
Anthony Hopkins, Tom Hiddleston

 17.45 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 20.00 Kabaret na żywo 
  - Klinika Skeczów Męczących
 22.10 Drużyna A - komedia sensacyjna, 

USA, 2010, reż. Joe Carnahan, wyk. 
Liam Neeson, Bradley Cooper, Jessica 
Biel, Quinton “Rampage” Jackson

  - Misja zostaje wypełniona. Niestety, 
po powrocie okazuje się, że żołnierze 
zostali wrobieni. Zostają aresztowani 
i skazani przez sąd wojskowy na 
10 lat więzienia. Każdy z członków 
jednostki trafia do innego zakładu 
karnego. Nie mija pół roku, kiedy 
Hannibal otrzymuje cynk, dotyczący 
osoby, która posłała ich za kratki. 
Udaje mu się zbiec z więzienia i 
uwolnić pozostałych.

 0.50 Pojutrze - film katastroficzny, USA, 
2004, reż. Roland Emmerich, wyk. 
Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, 
Emmy Rossum, Jay O. Sanders

 3.35 Love Island. Wyspa miłości

 6.00 Uwaga! - program interwencyjny 
 6.20 Ukryta prawda
 7.20 Kuchenne rewolucje
 8.20 Nowa Maja w ogrodzie 
 8.50 Akademia ogrodnika 
 9.00 Dzień Dobry Wakacje 
 11.30 Weekendowa metamorfoza 
 12.30 Co za tydzień - magazyn
 13.05 Rozenek cudnie chudnie
 13.40 Dennis rozrabiaka - komedia, 

USA 1993, reż. Nick Castle, wyk. 
Walter Matthau, Mason Gamble, 
Joan Plowright, Christopher Lloyd, 
Lea Thompson, Paul Winfield

 15.45 Junior - komedia, USA 1994, reż. 
Ivan Reitman, wyk. Arnold Schwa-
rzenegger, Danny DeVito, Emma 
Thompson, Frank Langella

 18.00 Kuchenne rewolucje
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 

 20.00 Ultimatum Bourne’a - film sensa-
cyjny, USA, Niemcy 2007, reż. Paul 
Greengrass, wyk. Matt Damon, Julia 
Stiles, David Strathairn, Scott Glenn, 
Albert Finney, Joan Allen

 22.20 Słaby punkt - film sensacyjny, 
USA, Niemcy 2007, reż. Gregory 
Hoblit, wyk. Anthony Hopkins, Ryan 
Gosling, David Strathairn, Rosa-
mund Pike, Embeth Davidtz, Billy 
Burke

 0.50 Hannibal - thriller, Wielka Brytania/
USA 2001, reż. Ridley Scott, wyk. 
Anthony Hopkins, Julianne Moore, 
Gary Oldman, Giancarlo Giannini, 
Ray Liotta

 3.30 NOC Magii 

 5.05 Superfoods - serial
 5.35 Żony ekstraklasy - serial
 6.40 Express - informacje 
 6.55 DeFacto - Flesz 
 7.10 DeFacto 
 7.40 Gogglebox. Przed telewizorem 
 8.20 Monako. Raj dla milionerów 
 9.45 Express - informacje
 9.58 Pogoda
 10.00 Down the road. Zespół w trasie 
 11.00 Zamiana żon 
 12.00 Kto to kupi? 
 12.45 Usterka 
 13.15 Usterka 
 13.45 Królowe życia - serial
 14.40 Gogglebox. Przed telewizorem 
 15.45 Express - informacje
 16.00 Pogoda
 16.05 Gogglebox. Przed telewizorem 
 17.05 Patent na… 
 17.45 Express - informacje
 18.00 Pogoda
 18.05 Patent na… 
 18.35 Damy i wieśniaczki. Za granicą 
 19.45 Express - informacje
 19.58 Pogoda
 20.00 Sport 
 20.05 Orzeł czy Reszka 
 21.00 Gogglebox. Przed telewizorem 
 22.00 Down the road. Zespół w trasie
 23.00 Kanapowcy 
 0.00 COOL turyści 
 0.30 Damy i wieśniaczki. Za granicą 
 1.40 Vlogbox. W necie 
 2.25 Detektywi. Na zlecenie 
 3.05 Detektywi. Na zlecenie 

 5.00 Szpital - program obyczajowy
 6.00 Wiza na miłość 
 7.00 Ukryta prawda 
 8.00 Kosmiczny wykop 
 8.30 Ukryta prawda
 12.35 Makłowicz w drodze 
 13.10 Przybysz z daleka - western, USA 

1996, reż. Charles Haid, wyk. Ed 
Harris, Amy Madigan, Henry Tho-
mas, Robin Tunney, Norbert Weisser

 15.20 Sknerus - komedia, USA 1994, reż. 
Jonathan Lynn, wyk. Michael J. Fox, 
Kirk Douglas, Nancy Travis, Olivia 
D’Abo, Bob Balaban, Ed Begley Jr.

 17.45 Głupi i głupszy - komedia, USA 
1994, reż. Peter Farrelly, wyk. Jim 
Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly, 
Karen Duffy, Teri Garr, Mike Starr, 

 20.00 Matrix Reaktywacja - film S - F, 
USA 2003, reż. Lana Wachow-
ski, Andy Wachowski, wyk. Keanu 
Reeves, Laurence Fishburne, Carrie 
- Anne Moss, Hugo Weaving, Harold 
Perrineau Jr, Jada Pinkett Smith, Lam-
bert Wilson, Monica Bellucci

 22.55 Sekrety i grzeszki - komediodra-
mat, USA 2011, reż. Ron Howard, 
wyk. Vince Vaughn, Kevin James, 
Jennifer Connelly, Winona Ryder, 
Channing Tatum, Queen Latifah, 
Amy Morton

 1.15 Zbrodnie z pierwszych stron gazet 
 2.15 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Rodzinny interes - serial
 7.00 Rodzinny interes - serial
 9.50 Kadet Kelly - komedia, USA 2002, 

reż. Larry Shaw, wyk. Aimee Garcia, 
Christy Carlson Romano, Gary Cole, 
Hilary Duff, Shawn Ashmore

 11.55 Legalna blondynka - komedia, 
USA 2001, reż. Robert Luketic, wyk. 
Luke Wilson, Reese Witherspoon, 
Selma Blair, Victor Garber

 13.50 Piękna i bestia - film familijny, 
Francja, Niemcy 2014, reż. Christo-
phe Gans, wyk. André Dussollier, 
Léa Seydoux, Vincent Cassel

 16.15 XXII Mazurska Noc Kabaretowa 
- Polska 2021

 20.00 Dirty Dancing - melodramat, USA 
1987, reż. Emile Ardolino, wyk. Cyn-
thia Rhodes, Jennifer Grey, Jerry 
Orbach, Patrick Swayze

 22.00 Sztos 2 - komedia sensacyjna, Polska
  2011, reż. Olaf Lubaszenko, wyk. 

Bogusław Linda, Borys Szyc, Cezary 
Pazura, Edward Lubaszenko, Jan 
Nowicki

 0.05 Fighter - dramat sensacyjny, Polska 
2019, reż. Konrad Maximilian, wyk. 
Jarosław Boberek, Katarzyna Maciąg, 
Mikołaj Roznerski, Piotr Stramowski, 
Wojciech Mecwaldowski

 2.00 Dyżur
 3.00 Taki jest świat
 3.55 Na jedwabnym szlaku
 4.35 Z archiwum policji

6.00 Doktor Martin 8.00 Komisarz - serial 
11.00 Przygody Merlina - serial 13.55 Jak zo-
stać kotem - komedia, Francja, Kanada, Chi-
ny 15.40 Witaj w domu, panie Jenkins - ko-
media, USA 17.55 Poirot: Trzecia lokatorka 
- film kryminalny, Wielka Brytania 20.00 
Jedz, módl się, kochaj - melodramat, USA 
22.50 Kobieta w  czerni - horror, Kanada, 
Wielka Brytania, Szwecja 0.45 Jestem mor-
dercą - thriller psychologiczny, Polska 3

6.00 Wicher  2: Na przekór wszystkiemu 
- film familijny 8.25 Bitwa o  Midway - film 
wojennyt 11.00 Galileo 13.00 STOP Dro-
gówka 14.00 Gwiazdy Kabaretu 15.05 Nin-
ja Warrior Polska 17.00 Columbo 19.00 Gali-
leo 20.00 Straszny film - horror komediowy, 
USA, 2000, reż. Keenen Ivory Wayans, wyk. 
Marlon Wayans, Jon Abrahams, Shawn Way-
ans, Shannon Elizabeth 21.55 Wiem, kto mnie 
zabił - thriller 0.05 Ryzykanci 

6.00 TOP 10  7.05 Flintstonowie 9.25 Sekre-
ty sąsiadów 13.00 Dancing with the Stars. Ta-
niec z Gwiazdami 15.00 Policjantki i Policjanci 
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagad-
ki Nowego Jorku 23.00 Andron - film sci - fi, 
Kanada, Wielka Brytania, Włochy, 2015, reż. 
Francesco Cinquemani, wyk. Leo Howard, 
Gale Harold, Michelle Ryan, Antonia Cam-
pbell - Hughes 1.00 Spadkobiercy 2.05 Włat-
cy móch 2.40 TOP 10 

6.00 EURO 2020 - 1/2 Finału 2 8.00 Studio 
EURO - felieton 9.00 EUROdebata - felieton 
9.55 Lekkoatletyka - Mityng rzutów w Cet-
niewie im. Kamili Skolimowskiej 10.05 Lek-
koatletyka - Mityng rzutów w Cetniewie 
im. Kamili Skolimowskiej 11.05 Lekkoatlety-
ka - Mityng rzutów w Cetniewie im. Kamili 
Skolimowskiej 12.05 Lekkoatletyka - Mityng 
rzutów w Cetniewie im. Kamili Skolimowskiej 
13.45 Lekkoatletyka - Mityng rzutów w Cet-
niewie im. Kamili Skolimowskiej 14.00 Mecz 
dnia - magazyn 15.00 Studio EURO - felieton 
16.00 Klub Reprezentanta - felieton 17.00 
Studio EURO - felieton 18.00 EURO 2020 
- Finał - studio 20.50 EURO 2020 - Finał 0.30 
Lekkoatletyka - Mistrzostwa Europy do lat 
23, Tallin - Dzień 4 2.45 EURO 2020 - Finał 
4.40 Zakończenie dnia 

5.00 Igrzyska Olimpijskie: Galeria Sław, Rio 
2016 6.00 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka 
Brytania Finał 8.30 Kolarstwo. Tour de Fran-
ce, World Tour, Francja 14. etap 9.30 Wyścigi 
Samochodów Turystycznych. PŚ, Estoril Por-
tugalia 1. wyścig 10.15 Wyścigi Samochodów 
Turystycznych. PŚ, Estoril Portugalia 2.  wy-
ścig 11.00 Kolarstwo. Tour de  France, World 
Tour, Francja 14.  etap 12.15 Kolarstwo. Tour 
de France, World Tour, Francja 15. etap 18.00 
ELECTRIC Touring Car Racing. PŚ, Aragon Finał 
18.30 Formuła E. MŚ, New York City E - Prix 
Kwalifikacje do 2. wyścigu 19.00 Formuła E. 
MŚ, New York City E - Prix 2.  wyścig 20.30 
Kolarstwo. Tour de France, World Tour, Francja 
15. etap 21.45 Igrzyska Olimpijskie: Head to 
Head: Carl Lewis vs Usain Bolt 22.15 Igrzyska 
Olimpijskie: Road to Tokio, Surfing 23.45 Raj-
dy terenowe. Silk Way 11. etap

6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o  kasę 
8.00 Nasz nowy dom 9.00 Trudne sprawy 
10.00 Trudne sprawy 13.55 Przyjaciółki 14.55 
Domowe rozgrywki 15.00 Nasz nowy dom 
16.00 Kabaret na żywo - Klinika Skeczów 
Męczących 18.00 Komisarz Mama 19.00 
Kowalscy kontra Kowalscy 19.30 Kowalscy 
kontra Kowalscy 20.05 Wydarzenia 20.40 
Interwencja 21.00 Szalony lot - film sensa-
cyjny, USA, Wielka Brytania/Rumunia, 2007, 
reż. Michael Keusch, wyk. Steven Seagal, Ste-
ve Toussaint, Angus MacInnes, Mark Bazeley 
23.05 Piękni i bezrobotni 23.35 Piękni i bez-
robotni 0.05 Demaskator. Poza Prawem. 2.05 
Wydarzenia 2.50 #JesteśmyDlaDzieci 3.20 
Oblicza Ameryki 3.50 Santo Subito - Canto-
biografia Jana Pawła II. Koncert Wielkanocny 
Piotra Rubika 4.50 Drwale i  inne opowieści 
Bieszczadu 5.20 Ciemna strona miasta 

6.05 Wydarzenia 6.45 SuperLudzie Extra 
7.05 Psi patrol 10.00 Design Dream. Pojedy-
nek na wnętrza 11.05 Prezent Nocnej Furii 
- film anim. 11.40 Dzwoneczek - film anim. 
13.25 I kto to mówi 2 - komedia 15.00 I kto 
to mówi  3 - komedia 17.05 To dopiero po-
czątek - komedia, USA, 2017, reż. Ron Shel-
ton, wyk. Morgan Freeman, Tommy Lee Jo-
nes, Rene Russo, Joe Pantoliano 19.00 Świat 
według Kiepskich 19.30 Świat według Kiep-
skich 20.00 Wspólna chata - komedia, USA, 
2012, reż. Andy Fickman, wyk. Billy Crystal, 
Bette Midler, Marisa Tomei, Tom Everett Scott 
22.10 Strefa zrzutu - film sensacyjny, USA, 
1994, reż. John Badham, wyk. Wesley Snipes, 
Gary Busey, Yancy Butler, Michael Jeter 0.25 
Gliniarze 1.30 Gliniarze 2.30 Gliniarze 3.30 
Gliniarze 4.30 Na ratunek 112 5.00 Na ratu-
nek 112 5.30 Na ratunek 112 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy 
co pół godziny 13.59 Serwis Info weekend 
14.29 Serwis Info weekend 14.52 Pogoda 
15.00 Debata Senior - program publicystycz-
ny 15.29 Serwis Info weekend 15.54 Pogoda 
16.00 Okiem Wiary - magazyn 16.29 Serwis 
Info weekend 17.00 Teleexpress 17.15 Te-
leexpress Extra 17.30 Teleexpress na deser 
- 17.45 Serwis Info weekend 18.00 Panora-
ma 18.18 Serwis Info weekend 18.25 Studio 
Zachód - magazyn 18.50 INFO V4+ 19.05 
Głębia ostrości 19.30 Wiadomości - 19.58 
Gość Wiadomości - 20.13 Minęła 20ta 21.00 
W pełnym świetle - magazyn 21.30 Serwis 
Info weekend 21.42 Pogoda 21.50 Strefa 
starcia - program publicystyczny 23.00 IN-
FO Wieczór 23.55 Serwis Info weekend 0.03 
Wiadomości 0.31 Gość Wiadomości 0.58 Po-
goda 1.07 Woronicza 17

5.45 Paweł VI. Papież czasów burzy 7.30 Pe-
tra - tajemnicze miasto 7.50 Kolory Świę-
tości 7.55 Poczet Wielkich Polaków 8.00 
XXX  Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja 
11.00 XXX  Pielgrzymka Rodziny Radia Ma-
ryja 15.30 Centrum Ewangelizacji 15.55 Sło-
wo życia 16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert 
życzeń 17.00 Zostań Żołnierzem RP 17.15 Jan 
Paweł II (1978 - 2005) 17.30 Nowa Ewange-
lizacja 17.55 Poczet Wielkich Polaków 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 Kolory 
Świętości 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Infor-
macje dnia 21.40 Retrospekcja 21.45 Dzieje 
apostolskie  cz.  4 22.40 Jan Paweł  II (1978 
- 2005) 23.00 Jak my to widzimy - z  dale-
ka widać lepiej 23.30 Tam, gdzie Bóg płacze 

7.00 Co dalej? 7.35 Śpiewa Maria Koterb-
ska 8.15 Tamte lata, tamte dni - Teresa Li-
powska 8.40 Chuligan Literacki 9.15 Z przy-
tupem - Powolniak - widowisko kameralne 
9.35 Józio człowiekiem interesu - film anim. 
9.40 Józio wędkarzem - film anim. 9.50 Ga-
piszon w cyrku - serial 10.10 Janosik - serial 
11.00 Trzeci punkt widzenia 11.30 Winnetou 
- II - Ostatni renegaci - serial 13.15 Padding-
ton 2 -  film familijny 15.05 Dwudziestolecie 
WEDO - Daniel Barenboim, Anne - Sophie 
Mutter i Yo - Yo Ma - koncert 17.05 Mój czas 
- felieton 17.15 Niedziela z… rolami Gabrie-
li Kownackiej - Dzieci i ryby - komedia, Pol-
ska 20.00 Wydział Rosja - film sensacyjny, 
USA 22.05 Trzeci punkt widzenia 22.35 Ca-
ła naprzód - film dok. 23.40 Przed zachodem 
słońca - dramat, USA 1.05 Czarny kapturek 
- film anim. 1.10 Lykantropia - film anim.

NIEDZIELA, 11 LIPCA 

8.45 Antenowe remanenty 9.00 Prywatne 
życie zwierząt 9.00 Transmisja Mszy Świę-
tej 9.30 Budzi się ludzi 9.45 Słodka kuchnia 
Pszczółek 10.00 Oblicza wiary 10.20 OdZa-
krystii 10.35 Agro Kurier 12.05 Głos Regio-
nów 13.00 Twój Wybór 13.30 Budzi się lu-
dzi 13.45 Rączka gotuje 14.15 Całkiem niezła 
historia 14.35 Budzi się ludzi 15.00 Koronka 
do Miłosierdzia Bożego 15.20 Kościół z bli-
ska 15.50 Budzi się ludzi 16.05 1200 MUZE-
ÓW 16.30 Budzi się ludzi 2 16.45 Dziennik 
Regionów 17.00 Tydzień 17.30 Kurier Opolski 
17.40 Agro Kurier 17.50 Agape 18.30 Kurier 
Opolski 18.50 Futbol Opolski 19.45 OdZa-
krystii 20.00 Hity wszech czasów 21.00 Cafe 
piosenka - DJ Vikka - talk - show 21.30 Ku-
rier Opolski 22.00 Dziennik Regionów 22.25 
Regionalny Magazyn Sportowy 22.45 Krymi-
nalna Siódemka Extra 23.05 Czar Par

5.05 Superfoods - serial 5.35 Żony ekstraklasy 
- serial 6.40 Express 6.55 DeFacto - Flesz 7.10 
DeFacto 7.40 Gogglebox. Przed telewizorem 
8.20 Monako. Raj dla milionerów 9.45 Express 
10.00 Down the road. Zespół w trasie - serial 
10.30 Down the road. Zespół w trasie - serial 
11.00 Zamiana żon 12.00 Kto to kupi? 12.45 
Usterka 13.45 Królowe życia - serial 14.40 
Gogglebox. Przed telewizorem 15.45 Express 
16.05 Gogglebox. Przed telewizorem 17.05 
Patent na… 17.45 Express 18.05 Patent na… 
18.35 Damy i wieśniaczki. Za granicą 19.45 
Express 20.00 Sport 20.05 Orzeł czy Reszka 
21.00 Gogglebox. Przed telewizorem 22.00 
Down the road. Zespół w trasie - serial 23.00 
Kanapowcy 0.00 COOL turyści 0.30 Damy 
i wieśniaczki. Za granicą 1.40 Vlogbox. W ne-
cie 2.25 Detektywi. Na zlecenie 3.05 Detek-
tywi. Na zlecenie 3.50 Detektywi. Na zlecenie
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 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 7.30 Okiem Wiary - magazyn
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.40 Ranczo s.II (20) - serial
 9.40 Komisarz Alex s.XIV (174) - serial
 10.40 Ojciec Mateusz s.XX (253) - serial
 11.25 Uzdrowisko (21) - Kochany wnusio
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Magazyn Rolniczy
 12.55 BBC w Jedynce - Wyprawa do 

wnętrza wulkanu
 14.00 Elif (1013) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 ALARM! - magazyn
 15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
 16.05 Przysięga (443) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Jaka to melodia?
 17.55 Dzikie pszczoły (11) - dramat
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
 20.10 ALARM! - magazyn
 20.35 Królowa i konkwistador (1) 

- serial
 21.35 To był rok! - /21/
 22.30 Gra na Maksa - /22/ Koniec 

mistrzostw - serial
 22.40 Świat bez fikcji - Czeska mitolo-

gia - film dok.
 23.40 Święci i żołnierze. credo spa-

dochroniarza - dramat wojenny, 
USA, reż. Ryan Little, wyk. Corbin 
Allred, Jasen Wade, Lincoln Hoppe, 
David Nibley

 1.25 Miłość w Seattle - film obycza-
jowy, Wielka Brytania, Kanada, 
USA, reż. Brandon Camp, wyk. 
Aaron Eckhart, Jennifer Aniston, 
Ellie Harvie

 3.25 Dobrzy ludzie - thriller, Szwecja, 
Dania, USA, reż. Henrik Ruben 
Genz, wyk. Kate Hudson, James 
Franco, Omar Sy, Tom Wilkinson, 
Diarmaid Murtagh

 4.55 Notacje - Teresa Bojarska. Pra-
cowałam u adwokata - cykl dok.

 5.00 Cafe piosenka - Dariusz Paszta-
leniec - talk - show

 5.30 Na dobre i na złe (703) - serial
 6.25 Życiowe wybory - dokument
 6.55 Familiada - teleturniej
 7.30 Pytanie na śniadanie 
 11.30 Dziewczyny ze Lwowa s.II (26) 

- Jedna za wszystkie - serial
 12.30 Koło fortuny - teleturniej
 13.15 Kozacka miłość (136) - serial
 14.05 Va Banque (142) - teleturniej
 14.35 Na sygnale (276) - serial
 15.10 Górscy ratownicy (104) Pożegna-

nie na zawsze, cz. 2 - serial
 16.00 Koło fortuny - teleturniej
 16.35 Familiada - teleturniej
 17.15 Promyk nadziei (63) - serial
 18.00 Panorama
 18.20 Va Banque (143) - teleturniej
 18.45 Kozacka miłość (137) - serial
 19.35 Barwy szczęścia (2425) - serial
 20.10 Postaw na milion - teleturniej
 21.00 Wakacyjna Trasa Dwójki
 21.25 Lepsza połowa s.II (29) - serial
 21.55 Czerwona królowa (9) - serial
 22.55 Tajemnice Majorki (3) Ikona oli-

garchy - serial

 23.55 Piąta władza - dramat, USA, reż. 
Bill Condon, wyk. Benedict Cumber-
batch, Daniel Bruehl

 2.05 Warto kochać (65) - serial
 2.55 USS Squalus zatonął TV Movie 

- thriller, USA, reż. James Keach, 
wyk. Sam Neil, Shea Whigham, 
Emily Procter

 4.25 Rodzinka.pl - serial
 4.55 Zakończenie programu

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.40 Malanowski i Partnerzy
 9.40 Sekrety rodziny
 10.40 Dlaczego ja?
 11.40 Gliniarze
 12.50 Wydarzenia
 13.25 Interwencja
 13.40 Trudne sprawy
 14.40 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.35 Gliniarze
 17.40 Sekrety rodziny 
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.25 Gość Wydarzeń
 20.05 Pojutrze - film katastroficzny, USA, 

2004, reż. Roland Emmerich, wyk. 
Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, 
Emmy Rossum, Jay O. Sanders

  - Czy świat stoi u progu nowej 
epoki lodowcowej? To pytanie od 
lat zadaje sobie klimatolog Jack 
Hall. Hall przekonany jest, że glo-
balne ocieplenie prędzej czy później 
doprowadzi do katastrofalnych 
zmian klimatycznych na naszej pla-
necie. Wyniki badań, które przepro-
wadził na Antarktydzie, pokazują, 
że podobna katastrofa miała miej-
sce już wcześniej, dziesięć tysięcy lat 
temu. Wszystko wskazuje na to, że 
wydarzy się ponownie. 

 22.45 G.I. Joe: Odwet - film sensacyjny, 
USA, 2013, reż. Jon M. Chu. wyk. 
Dwayne Johnson, Channing Tatum, 
Jonathan Pryce, Byung - hun Lee

 1.05 Szklana pułapka 4.0 - film sensa-
cyjny, USA, Wielka Brytania, 2006

 3.50 Love Island. Wyspa miłości

 5.05 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.20 Nowa Maja w ogrodzie 
 5.50 Akademia ogrodnika 
 6.00 LAB - serial
 7.00 Ukryta prawda 
 8.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 9.00 Ten moment 
 9.35 SOS. Ekipy w akcji 
 10.35 Rozwód. Walka o wszystko 
 11.35 Top 10 Playera 
 11.45 Ukryta prawda
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 16.00 LAB - serial
 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
 20.10 Doradca smaku
 20.15 Na Wspólnej - serial
 20.55 Milionerzy

 21.35 Pamiętnik - melodramat, USA 
2004, reż. Nick Cassavetes, wyk. 
Ryan Gosling, Rachel McAdams, 
James Garner, Gena Rowlands, 
James Marsden, Sam Shepard, Joan 
Allen, Kevin Connolly

 0.10 Ultimatum Bourne’a - film sensa-
cyjny, USA, Niemcy 2007, reż. Paul 
Greengrass, wyk. Matt Damon, Julia 
Stiles, David Strathairn, Scott Glenn, 
Albert Finney, Joan Allen

 2.35 Co za tydzień - magazyn
 3.10 Wewnętrzny wróg - serial
 4.10 NOC Magii 

 5.20 DeFacto - Flesz 
 5.35 SOS. Ekipy w akcji 
 6.40 Sport 
 6.45 Express - informacje 
 7.00 Usterka 
 7.30 Usterka 
 8.05 Ostre cięcie 
 8.50 Gogglebox. Przed telewizorem 
 9.50 Kartoteka 
 10.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 11.55 Wzrost ponad miarę 
 12.55 Żony ekstraklasy - serial
 13.55 It’s my life! To moje życie 
 14.55 Najgorsze polskie tatuaże 
 15.45 Express - informacje
 16.00 Pogoda
 16.05 Królowe życia - serial
 16.55 Wyburzacze 
 17.45 Express - informacje
 18.00 Pogoda
 18.05 COOL turyści 
 18.35 Gogglebox. Przed telewizorem 
 19.45 Express - informacje
 19.58 Pogoda
 20.00 It’s my life! To moje życie 
 20.30 Damy i wieśniaczki. PL 
 21.45 Express - informacje
 21.58 Pogoda
 22.00 Gogglebox. Przed telewizorem 
 0.00 DeFacto
 0.30 DeFacto 
 1.00 Królowe życia - serial
 2.00 Rinke. Na krawędzi 
 3.00 Detektywi. Na zlecenie 
 3.45 Detektywi. Na zlecenie 
 4.30 Cała prawda o super jedzeniu 

 5.35 Szpital - program obyczajowy
 6.35 Idealna niania - program obycza-

jowy
 7.20 Zakochani po uszy - serial
 7.55 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 8.55 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 10.55 Szpital - program obyczajowy
 11.55 Szkoła - serial
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.55 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 15.55 40 kontra 20
 16.55 Idealna niania - program obycza-

jowy
 18.25 Makłowicz w drodze 
 19.00 Makłowicz w drodze 
 19.30 Zakochani po uszy - serial
 20.00 40 kontra 20
 21.00 Tajemnica zawodowa - serial
 22.00 Tajemnica zawodowa - serial
 23.00 Oszukać przeznaczenie II - horror,
  USA 2003, reż. David Ellis, wyk. Ali 

Larter, A.J. Cook, Michael Landes, 
Tony Todd, T.C. Carson, Jonathan 
Cherry

 1.05 Trzy noce z duchami 
 2.10 Zbrodnie z pierwszych stron 

gazet 
 3.20 NOC Magii 

 6.00 Zbuntowany anioł - telenowela 
 7.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 9.00 Rodzinny interes - serial
 10.00 Zbuntowany anioł - telenowela 
 11.00 Zbuntowany anioł - telenowela 
 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 Niepokonany 3: Odkupienie 

- film sensacyjny, USA 2010, reż. 
Isaac Florentine, wyk. Scott Adkins, 
Mykel Shannon Jenkins, Marko 
Zaror, Mark Ivanir, Hristo Shopov, 
Michael Baral

 21.55 Potępieńcy - film sensacyjny, Wielka 
Brytania 2018, reż. Matthew Hope, 
wyk. Elliot Cowan, Gbenga Akinna-
gbe, Joseph Millson, Milo Gibson, 
Sylvia Hoeks, William Fichtner

 0.00 Śniadanie do łóżka - komedia 
romantyczna, Polska 2010, reż. 
Krzysztof Lang, wyk. Izabela Kuna, 
Małgorzata Socha, Piotr Adamczyk, 
Tomasz Karolak

 1.40 Taki jest świat
 2.20 Dyżur
 3.55 Na jedwabnym szlaku
 4.35 Z archiwum policji

6.00 Krzyżówka - etiuda 6.10 Scena Śmie-
chu 7.05 Złotopolscy - serial 8.05 Plebania 
- seriall 9.05 Allo, Allo - serial 10.10 Doktor 
Martin 12.10 Chicago Fire - serial 13.05 Ka-
tastrofy w  przestworzach 15.20 Burzowy 
armagedon - film sci - fi 16.55 Chicago - se-
rial 17.50 Wojny magazynowe 20.00 Biu-
ro ludzkości - film sci - fi 21.55 Pitch Black 
- film sci - fi 0.05 Bez litości sezon 1 - serial 
2.00 Filip z konopi - komedia obyczajowa

6.00 Gliniarz i prokurator 7.00 Strażnik Teksa-
su 8.00 Nasz nowy dom 9.00 Pierwsza miłość 
9.50 Święty - serial 10.20 Food Factory 10.50 
Food Factory 11.20 Detektywi w  akcji 12.20 
Kobra - oddział specjalny 13.25 STOP Dro-
gówka 15.30 Hardkorowy lombard 17.00 Sep-
tagon 18.00 Kochane pieniądze - serial 19.00 
Policjantki i Policjanci 20.00 Sprawiedliwi - Wy-
dział Kryminalny 21.00 Columbo 23.00 Wzór 
- serial 0.05 Śmierć na 1000 sposobów 

6.00 TOP 10  7.00 Słoneczny patrol 8.00 Sło-
neczny patrol 9.00 Galileo 10.00 Sędzia Judy 
11.00 Pamiętniki z  wakacji 12.00 Miodowe 
lata 13.30 Sekrety sąsiadów 14.00 Policjant-
ki i Policjanci 15.00 Detektywi w akcji 16.00 
Pierwsza miłość 16.50 Miłość na zakrę-
cie 17.20 Hawaje 5 - 0 18.15 Miodowe lata 
20.00 Galileo 21.00 Kryminalne zagadki Mia-
mi 23.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 
0.00 Hawaje 5 - 0 1.00 STOP Drogówka 

5.45 Boks - Gala Challenger’s Boxing Ni-
ght 2 - podsumowanie 8.00 EURO 2020 
- Finał 10.15 Skoki Narciarskie - Letnie Mi-
strzostwa Polski - Zakopane, Średnia Kro-
kiew, kobiet i mężczyzn 11.45 Lekkoatle-
tyka - Mistrzostwa Europy do lat 23, Tallin 
- Dzień 4 13.45 Lekkoatletyka - Mityng rzu-
tów w Cetniewie im. Kamili Skolimowskiej 
15.35 Piłka nożna - Copa America 2021. 
FINAŁ 17.45 EURO 2020 - Finał 20.00 EU-
RO 2020 - Po finale 22.00 Sportowy Wie-
czór 22.40 Sporty walki - Kickboxing - Ga-
la Enfusion 101 w Alkmaar 0.25 Boks - Gala 
Bokserska. Devon Alexander vs. Timothy 
Bradley, USA 2.30 Sporty walki - MMA 
- Professional Fighters League, Atlantic City 
- Seson regularny, Dzień 3 4.35 Boks - Gala 
DAZN w Londynie - walka wieczoru. Joshua 
Buatsi - Marko Calic 5.15 Zakończenie dnia 

5.30 Wyścigi samochodowe. MŚ Endurance, 
Austin 7.30 Igrzyska Olimpijskie: Galeria Sław, 
Barcelona 1992 8.30 Kolarstwo. Tour de Fran-
ce, World Tour, Francja 7 - 10. etap 14.00 Ko-
larstwo. Tour de  France, World Tour, Fran-
cja 11. etap 15.00 Kolarstwo. Tour de France, 
World Tour, Francja 12. etap 16.00 Kolarstwo. 
Tour de  France, World Tour, Francja 13.  etap 
17.00 Kolarstwo. Tour de  France, World To-
ur, Francja 14.  etap 18.00 Kolarstwo. Tour 
de France, World Tour, Francja 15. etap 19.00 
Igrzyska Olimpijskie: Fighting Power 20.00 
Igrzyska Olimpijskie: Dominating Forces 
21.05 Jeździectwo. Masters, Chantilly Sko-
ki 22.05 Igrzyska Olimpijskie: Galeria Sław, 
Barcelona 1992 23.10 Snooker. MŚ, Sheffield, 
Wielka Brytania 1.30 Wyścigi samochodowe. 
MŚ Endurance, Austin 3.00 Kolarstwo. Tour 
de France, World Tour, Francja 15. etap 

6.00 Disco Gramy 7.00 Joker 8.00 Trudne 
sprawy 9.05 Drwale 9.35 Drwale 10.00 Na 
ratunek 112 10.30 Sekrety rodziny 11.30 Dla-
czego 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 kome-
diowy 15.00 Trudne sprawy 16.00 Nasz nowy 
dom 17.00 Sekrety rodziny 18.00 Malanow-
ski i Partnerzy - serial kryminalny 18.30 Ma-
lanowski i Partnerzy - serial kryminaly 19.00 
Gliniarze 20.05 Wydarzenia 20.35 Gość Wy-
darzeń 21.10 Trudne sprawy 22.10 Dlaczego 
ja? 23.10 Świat według Kiepskich - serial ko-
mediowy 23.40 Świat według Kiepskich - se-
rial komediowy 0.10 Ślad 1.05 Zdrady 2.05 
Wydarzenia 2.50 Wystarczy chcieć 3.20 Echo 
lasu 3.50 Trans World Sport 4.50 SuperLudzie 
5.20 Gliniarze 5.45 Telezakupy TV Okazje 

6.05 Wydarzenia 6.45 SuperLudzie Extra 
7.05 Psi patrol 8.05 Kung Fu Panda: Legen-
da o niezwykłości 8.35 Bąbelkowy świat gu-
pików 9.05 Dora poznaje świat 9.35 Spon-
geBob Kanciastoporty 10.00 SuperLudzie 
10.30 Świat według Kiepskich 11.00 Nasz no-
wy dom 12.00 Niania 13.00 Chirurdzy 15.00 
TOP CHEF 16.30 Hell’s Kitchen - Piekielna 
Kuchnia 18.00 Nasz nowy dom 19.00 Świat 
według Kiepskich 19.30 Świat według Kiep-
skich 20.05 To dopiero początek - komedia, 
USA, 2017, reż. Ron Shelton, wyk. Morgan 
Freeman, Tommy Lee Jones, Rene Russo, Joe 
Pantoliano 22.00 Erin Brockovich - dramat 
obyczajowy, USA, 2000, reż. Steven Soder-
bergh, wyk. Julia Roberts, David Brisbin, Dawn 
Didawick, Albert Finney 0.50 Kabaretowa 
ekstraklasa 1.00 Miasto długów 2.00 Miasto 
długów 3.00 Gliniarze 4.00 Na ratunek 112

5.39 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 13.59 Serwis Info 14.29 
Serwis Info 14.49 Pogoda 14.59 Serwis In-
fo 15.29 Info Dzień 15.54 Pogoda 15.59 In-
fo Dzień 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress 
Extra 17.30 O co chodzi - magazyn publicy-
styczny 18.00 Panorama 18.19 Serwis Info 
18.37 O tym się mówi - magazyn 19.30 Wia-
domości - 19.58 Gość Wiadomości - 20.13 
Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć - maga-
zyn 21.25 Serwis Info 21.41 Pogoda 21.50 
W tyle wizji 22.25 Serwis Info 22.30 W tyle 
wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W ak-
cji 23.55 Serwis Info 0.03 Wiadomości 0.31 
Gość Wiadomości 0.56 Pogoda 1.00 Minęła 
20ta 1.55 W tyle wizji 2.30 Serwis Info 2.35 
W tyle wizji Extra 3.00 Serwis dla Polonii 3.16 
Pogoda 3.20 Nie da się ukryć - magazyn 3.42 
Filmy Dokumentalne TVP INFO 

11.30 Przyroda w  Obiektywie 11.45 Kolory 
Świętości 11.55 Święty na każdy dzień 12.00 
Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 
Mojżesz - 10  przykazań 13.10 Prawda a  Hi-
storia 13.30 Msza święta 14.20 Obława 15.15 
Mały Katyń - Obóz NKWD w  Trzebusce 
15.50 Ma się rozumieć 16.00 Informacje dnia 
16.10 Sanktuaria polskie 16.30 Zew natury 
16.55 Świadkowie 17.30 Natura obiektywnie 
17.55 Poczet Wielkich Polaków 18.00 Anioł 
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmo-
wy niedokończone 19.25 Święty na każdy 
dzień 19.30 Opowieści Starego Testamentu 
20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 
Święty na każdy dzień 21.00 Apel Jasnogórski 
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Wi-
dzenia 22.00 Mojżesz - 10 przykazań 22.55 
Nowo nawróceni 23.50 Niezwykłości przyro-
dy Nowej Zelandii 

7.30 Teledyski 8.25 Co dalej? - program pu-
blicystyczny 9.00 Mały światek Don Camil-
la , Włochy, Francja 11.00 Najdłuższa woj-
na nowoczesnej Europy Pułkownik cesarza 
- serial 12.10 Najdłuższa wojna nowocze-
snej Europy Lancet i pług - serial 13.30 Nie-
znane taśmy filmowe. Indie /2, Chiny 14.35 
Kola - film fabularny, Czechy 16.40 Rower 
z Pekinu - dramat, Tajwan, Francja 18.40 Ro-
dzina Leśniewskich - Imieniny - serial 19.10 
Rodzina Leśniewskich - Demostenes - se-
rial 19.40 Muzeum Polskiej Piosenki - /62/ 
- Mury - Jacek Kaczmarski 20.00 Wołyń 
- dramat historyczny, Polska 22.30 Powido-
ki - Arystoteles Etyka Nikomachejska - pro-
gram publicystyczny 22.45 Więcej niż fikcja 
- Jak wczoraj - Peter Bogdanovich i zaginiony 
amerykański film - film dok. 0.35 Kino nocne 
- Wydział Rosja - film sensacyjny, USA 

PONIEDZIAŁEK, 12 LIPCA 

10.55 Moja Praca 11.25 Policzmy się dla Pol-
ski 11.35 Wiadomości rolnicze 12.15 Co nie-
sie dzień 12.30 Agape 2 13.00 Agroporad-
nik 13.35 Agrobiznes 13.55 AgroPogoda 
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.20 
Wieczna miłość s.I (50) - serial 16.05 Te-
lekurier 16.30 Kryminalna Siódemka Extra 
16.45 Dziennik Regionów 17.00 Czas pienią-
dza 17.15 Policzmy się dla Polski 17.30 Kurier 
Opolski 17.45 O!polskie o poranku 18.30 Ku-
rier Opolski 18.55 Rozmowa Dnia 19.10 Sport 
Opolski Extra 20.00 Antenowe remanen-
ty 20.35 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie 
21.00 Starszaki 21.20 Policzmy się dla Pol-
ski 21.30 Kurier Opolski 21.50 Studio LOTTO 
22.00 Dziennik Regionów 22.20 Echa dnia 
22.45 Kryminalna Siódemka 23.00 Kasta 
- serial TVP 23.30 Alarm! - magazyn 23.50 
Pasmo rozrywkowe 0.50 Telekurier

5.20 DeFacto - Flesz 5.35 SOS. Ekipy w akcji 
6.40 Sport 6.45 Express 7.00 Usterka 8.05 
Ostre cięcie 8.50 Gogglebox. Przed telewizo-
rem 9.50 Kartoteka 10.55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 11.55 Wzrost ponad miarę 12.55 
Żony ekstraklasy - serial 13.55 It’s my life! To 
moje życie 14.25 It’s my life! To moje życie 
14.55 Najgorsze polskie tatuaże 15.45 Express 
16.05 Królowe życia - serial 16.55 Wyburza-
cze - program rozrywkowy 17.45 Express 
18.05 COOL turyści 18.35 Gogglebox. Przed 
telewizorem 19.45 Express 20.00 It’s my li-
fe! To moje życie 20.30 Damy i wieśniaczki. 
PL 21.45 Express 22.00 Gogglebox. Przed te-
lewizorem 23.00 Gogglebox. Przed telewizo-
rem 0.00 DeFacto 0.30 DeFacto 1.00 Królowe 
życia - serial 2.00 Rinke. Na krawędzi 3.00 De-
tektywi. Na zlecenie 3.45 Detektywi. Na zlece-
nie 4.30 Cała prawda o super jedzeniu - serial 
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 5.20 Przysięga (441) - serial
 6.10 Elif (1011) - serial
 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 7.30 Agape - magazyn
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.35 Ranczo s.II (19) - Rozwód z miło-

ści - serial
 9.40 Komisarz Alex s.XIV (173) 

- Randka z milionerem - serial
 10.40 Ojciec Mateusz s.XX (252) 

- Vistula Beach - serial
 11.25 Uzdrowisko (20) - Inspektor 

- telenowela
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Magazyn Rolniczy
 12.50 Rozbójnicy wśród zwierząt (3) 

Walka o przetrwanie
 14.00 Elif (1012) - serial
 15.00 Wiadomości,Pogoda
 15.15 Alarm! - magazyn
 15.35 Gra słów. Krzyżówka  - teleturniej
 16.00 Przysięga (442) - serial
 16.50 Łączy nas EURO (36)
 17.00 Teleexpress
 17.15 Jaka to melodia?
 18.00 Dzikie pszczoły (10) - dramat, Grecja
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Sport
 19.30 Wiadomości
 20.05 Pogoda
 20.10 Alarm! - magazyn
 20.30 Gra na Maksa - Hasło - serial
 20.40 Hobbit. Niezwykła podróż - film 

przygodowy, Nowa Zelandia, 
USA, reż. Peter Jackson, wyk. Ian 
McKellen, Martin Freeman, Hugo 
Waeving, Cate Blanchett, James 
Nesbitt

 23.35 Boss - film akcji, USA, reż. Brad 
Furman, wyk. Bryan Cranston, John 
Leguizamo, Diane Kruger, Amy 
Ryan, Benjamin Bratt

 1.50 Ocaleni - reality show
 2.55 Determinator (8) - serial
 3.55 Kopciuszek (6 - 17) - serial
 4.55 Zakończenie dnia

 5.25 Na dobre i na złe (702) - Ironia 
losu - serial

 6.20 Anna Dymna - spotkajmy się 
- Angela Wawrzyk - Koszycka

 6.55 Familiada - teleturniej
 7.30 Pytanie na śniadanie - pobudka
 7.55 Pytanie na śniadanie
 10.45 Panorama
 10.50 Pytanie na śniadanie
 11.30 Dziewczyny ze Lwowa s.II (25) 

- Zaciąg ukraiński - serial
 12.30 Koło fortuny - teleturniej
 13.15 Kozacka miłość (135) - serial
 14.05 Va Banque (138) - teleturniej
 14.35 Na sygnale (275) - Powiedz 

Arturowi. Przepraszam - serial
 15.10 Górscy ratownicy (103) - Poże-

gnanie na zawsze, cz. 1 - serial
 16.00 Koło fortuny - teleturniej
 16.35 Familiada - teleturniej
 17.15 Promyk nadziei (62) - serial
 18.00 Panorama
 18.20 Va Banque (139) - teleturniej
 18.45 Kozacka miłość (136) - serial
 19.40 Barwy szczęścia (2424) - serial
 20.25 Miasto skarbów (13) - Gracze. 

Epilog - serial
 21.20 Lato, muzyka, zabawa. Waka-

cyjna Trasa Dwójki - 2021 
Żywiec, cz. 1 - koncert

 22.30 Lato, muzyka, zabawa. Waka-
cyjna Trasa Dwójki - 2021 
Żywiec, cz. 2 - koncert

 23.45 Anything goes. Ale jazda! 
  - program rozrywkowy
 0.50 Miłość w Indiach - komedia roman-

tyczna, Francja, reż. Arnauld Merca-
dier, wyk. Lucie Lucas, Rayane Ben-
setti, Cecile Rebboah, Xavier Robic

 2.35 Żyje się tylko dwa razy - film 
sensacyjny, Wielka Brytania, reż. 
Lewis Gilbert, wyk. Sean Connery, 
Akiko Wakabayashi, Tetsuro Tamba, 
Donald Pleasence, Lois Maxwell

 4.40 Rodzinka.pl - serial
 5.40 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.40 Malanowski i Partnerzy
 9.40 Sekrety rodziny
 10.40 Dlaczego ja?
 11.40 Gliniarze
 12.50 Wydarzenia
 13.25 Interwencja
 13.40 Trudne sprawy
 14.40 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.35 Gliniarze
 17.40 Sekrety rodziny 
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.25 Gość Wydarzeń
 20.00 Epoka lodowcowa: Mocne ude-

rzenie - film anim.

 22.20 Obcy kontra Predator 2 - film sci 
- fi, USA, 2007, reż. Colin Strause, 
Greg Strause, wyk. John Ortiz, Ste-
ven Pasquale, Johnny Lewis

  - W pewnej miejscowości w sta-
nie Kolorado rozbija się statek 
kosmiczny Predatorów przewożący 
hybrydę Obcych i Predatorów. Na 
miejsce katastrofy zostaje wysłany 
Predator, którego celem jest zlikwi-
dowanie hybrydy zagrażającej obu 
gatunkom. 

 0.05 Miłość na zamówienie - komedia 
romantyczna, USA, 2006, reż. Tom 
Dey, wyk. Matthew McConaughey, 
Sarah Jessica Parker, Zooey Descha-
nel, Bradley Cooper

 2.10 Świat według Kiepskich
 2.35 Love Island. Wyspa miłości

 5.40 Uwaga! - program interwencyjny 
 6.00 LAB - serial
 7.00 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 8.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 9.00 Ten moment 
 9.35 SOS. Ekipy w akcji 
 10.35 Rozwód. Walka o wszystko 
 11.35 Doradca smaku
 11.45 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 16.00 LAB - serial
 17.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 18.00 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 19.00 Fakty 
 19.25 Uwaga! koronawirus 
 19.35 Sport
 19.45 Pogoda 
 19.55 Uwaga! - program interwencyjny

 20.05 Snajper - film wojenny, USA 2014, 
reż. Clint Eastwood, wyk. Bradley 
Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes, 
Jake McDorman, Cory Hardrict

 22.55 Hannibal - film sensacyjny, Wielka 
Brytania/USA 2001, reż. Ridley 
Scott, wyk. Anthony Hopkins, 
Julianne Moore, Gary Oldman, 
Giancarlo Giannini, Ray Liotta

 1.35 Kuba Wojewódzki
 2.40 Uwaga! - program interwencyjny 
 3.00 NOC Magii 
 4.25 Szpital - program obyczajowy

 5.20 Odlotowy ogród 
 6.00 Fachowcy 
 6.45 Express - informacje 
 7.00 Usterka 
 8.00 Królowe życia - serial
 9.00 Gogglebox. Przed telewizorem 
 9.50 Kartoteka 
 10.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 11.50 Wzrost ponad miarę 
 12.50 Żony ekstraklasy - serial
 13.55 It’s my life! To moje życie 
 14.55 Pierwszy raz za granicą… 
 15.45 Express , Pogoda
 16.05 Królowe życia - serial
 16.55 Wyburzacze
 17.45 Express , Pogoda
 18.05 Usterka 
 18.55 Usterka 
 19.45 Express - informacje
 20.00 Pogoda
 20.05 Sport 
 20.10 Gogglebox. Przed telewizorem 
 21.45 Express - informacje
 21.58 Pogoda
 22.00 Królowe życia - serial
 23.00 Królowe życia  - serial
 23.30 Królowe życia  - serial
 0.00 Damy i wieśniaczki. Za granicą 
 1.00 Gogglebox. Przed telewizorem 
 1.40 Seks - wypadki 
 2.40 Prawie rozwiedzeni 
 3.50 Anatomia głupoty według 

Doroty Wellman 
 4.20 Anatomia głupoty według 

Doroty Wellman 

 5.40 Szpital - program obyczajowy
 6.40 Idealna niania - program obycza-

jowy
 7.25 Zakochani po uszy - serial
 8.00 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 11.00 Szpital - program obyczajowy
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
 14.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.00 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 16.00 40 kontra 20
 17.00 Idealna niania - program obycza-

jowy
 17.45 Idealna niania - program obycza-

jowy
 18.30 Brzydula - serial
 19.00 Brzydula - serial
 19.30 Brzydula - serial
 20.00 40 kontra 20
 21.00 Stosunki międzymiastowe 

- komedia romantyczna, USA 2010, 
reż. Nanette Burstein, wyk. Drew 
Barrymore, Justin Long, Charlie Day, 
Jason Sudeikis, Christina Applegate

 23.15 Raj na ziemi - komedia, USA 2012, 
reż. David Wain, wyk. Jennifer Ani-
ston, Paul Rudd, Justin Theroux, 
Alan Alda, Malin Akerman

 1.20 Zbrodnie z pierwszych stron 
gazet 

 2.25 NOC Magii 

 6.00 Zbuntowany anioł - telenowela
 7.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 8.00 Rodzinny interes - serial
 10.00 Zbuntowany anioł - telenowela
 12.00 Zaklinaczka duchów - serial
 13.00 Zaklinaczka duchów - serial
 14.00 Lombard: Życie pod zastaw 

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

- serial
 20.00 Fighter - dramat sensacyjny, Polska 

2019, reż. Konrad Maximilian, wyk. 
Jarosław Boberek, Katarzyna Maciąg, 
Mikołaj Roznerski, Piotr Stramowski, 
Wojciech Mecwaldowski

 21.55 Mechanik: Prawo zemsty - film 
sensacyjny, USA 2011, reż. Simon 
West, wyk. Jason Statham, Ben 
Foster, Tony Goldwyn, Donald 
Sutherland

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

 1.30 Castle - serial
 2.25 Reporterzy. Z życia wzięte
 3.20 Na jedwabnym szlaku
 4.35 Z archiwum policji
 5.00 Dyżur
 5.30 Dyżur

6.00 Scena Śmiechu 6.55 Stawka większa 
niż życie cz. 1 - 2  - serial 9.15 Allo, Allo - se-
rial 9.55 Bibliotekarze - serial 11.50 Jak zo-
stać kotem - komedia 13.35 Asterix na olim-
piadzie - komedia przygodowa 15.55 U Pana 
Boga w ogródku - serial 17.50 Wojny maga-
zynowe 20.00 Witaj w domu, panie Jenkins 
- komedia 22.25 Półmrok - thriller 0.35 Bal 
maturalny - horror, USA, Kanada 2.15 Super-
produkcja - komedia, Polska 

6.00 Gliniarz i prokurator 7.00 Strażnik Tek-
sasu 8.00 Nasz nowy dom 9.00 Pierwsza mi-
łość 9.50 Święty - serial 10.20 Food Factory 
11.20 Detektywi w  akcji 12.20 Kobra - od-
dział specjalny 13.25 STOP Drogówka 15.30 
Hardkorowy lombard 17.00 Septagon 18.00 
Kochane pieniądze - serial 19.00 Policjantki 
i  Policjanci 20.00 Gwiazdy Kabaretu 21.00 
Gwiazdy Kabaretu 22.00 Sprawiedliwi - Wy-
dział Kryminalny 0.00 Potępiony - thriller

6.00 TOP 10  7.00 Słoneczny patrol 8.00 Sło-
neczny patrol 9.00 Galileo 10.00 Sędzia Judy 
11.00 Pamiętniki z  wakacji 12.00 Miodowe 
lata 13.30 Sekrety sąsiadów 14.00 Policjant-
ki i Policjanci 15.00 Detektywi w akcji 16.00 
Pierwsza miłość 16.50 Miłość na zakrę-
cie 17.20 Hawaje 5 - 0 18.15 Miodowe lata 
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki 
Nowego Jorku 23.00 Motel 2: Pierwsze cięcie 
- horror 0.50 Pamiętniki z wakacji 

5.15 EUROwieczór 6.00 PN 6.55 PN 8.00 
Studio EURO - felieton 9.00 EUROdeba-
ta - felieton 10.00 Studio EURO - felieton 
11.00 Studio EURO - felieton 12.00 Mecz 
dnia - magazyn 13.00 Studio EURO - felieton 
13.45 Skoki Narciarskie - Letnie Mistrzostwa 
Polski - Zakopane, Średnia Krokiew, kobiet 
i mężczyzn 14.00 Skoki Narciarskie - Letnie 
Mistrzostwa Polski - Zakopane, Średnia Kro-
kiew, kobiet i mężczyzn 17.05 Lekkoatletyka 
- Mistrzostwa Europy do lat 23, Tallin - Dzień 
2 21.00 Boks - Gala Challenger’s Boxing Ni-
ght 2, cz. 1 22.25 EUROwieczór 22.45 Boks 
- Gala Challenger’s Boxing Night 2, cz. 2 0.45 
Boks - Gala w Miami. walka wieczoru Cane-
lo Saul Alvarez - Avni Yildirim 1.55 Piłka noż-
na - Copa America 2021. 3 miejsce 4.05 Boks 
- Gala w Miami. Floyd Mayweather Jr - Lo-
gan Paul 5.15 Zakończenie dnia 

5.00 Igrzyska Olimpijskie: Galeria Sław, Chi-
ny, Pekin 2008 6.00 Snooker. MŚ, Sheffield 
Półfinały 8.30 Kolarstwo. Tour de  France, 
World Tour, Francja 12. etap 9.30 Formuła E. 
MŚ, E - Prix Monaco - podsumowanie 10.30 
Kolarstwo. Tour de France, World Tour, Fran-
cja 12. etap 12.00 Kolarstwo. Tour de Fran-
ce, World Tour, Francja 13. etap 17.45 Formu-
ła E. MŚ, E - Prix Monaco - podsumowanie 
18.45 Wyścigi Samochodów Turystycznych. 
PŚ, Estoril Portugalia 1. wyścig 19.15 Wyści-
gi Samochodów Turystycznych. PŚ, Estoril 
Portugalia 2.  wyścig 20.00 Kolarstwo. Tour 
de France, World Tour, Francja 13. etap 21.45 
Igrzyska Olimpijskie: Going Olympic, Tokio 
2020 Magazyn 23.45 Rajdy terenowe. Silk 
Way 9. etap 0.00 Kolarstwo. Tour de Fran-
ce, World Tour, Francja 13. etap 1.30 Snooker. 
MŚ, Sheffield Półfinały 

6.00 Disco Gramy 7.00 Joker 8.00 Trudne 
sprawy 9.05 Drwale 9.35 Drwale 10.00 Na 
ratunek 112 10.30 Sekrety rodziny 11.30 Dla-
czego ja? 12.30 Nasz nowy dom 13.30 Świat 
według Kiepskich 14.00 Świat według Kiep-
skich 14.30 Świat według Kiepskich 15.00 
Trudne sprawy 16.00 Nasz nowy dom 17.00 
Sekrety rodziny 18.00 Malanowski i  Partne-
rzy 18.30 Malanowski i Partnerzy 19.00 Gli-
niarze 20.05 Wydarzenia 20.35 Gość Wyda-
rzeń 21.10 Bad Boy 22.10 Piękni i bezrobotni 
22.40 Piękni i bezrobotni 23.10 Gabriel - film 
fantasy, Australia, 2007, reż. Shane Abbess, 
wyk. Andy Whitfield, Dwaine Stevenson, Sa-
mantha Noble, Michael Piccirilli 2.05 Wyda-
rzenia 2.50 Wystarczy chcieć 3.20 Echo la-
su 3.50 Magazyn Atleci 4.20 Magazyn Atleci 
4.50 Magazyn Atleci 5.20 SuperLudzie 5.45 
Telezakupy TV Okazje 

6.05 Wydarzenia 6.45 SuperLudzie Extra 
7.05 Psi patrol 8.05 Kung Fu Panda: Legen-
da o niezwykłości 8.35 Bąbelkowy świat gu-
pików 9.05 Dora poznaje świat 9.35 Spon-
geBob Kanciastoporty 10.00 Misja Weteran 
10.30 Świat według Kiepskich 11.00 Nasz no-
wy dom 12.00 SuperLudzie 13.00 Chirurdzy 
14.00 Chirurdzy 15.00 TOP CHEF 16.30 Hell’s 
Kitchen - Piekielna Kuchnia 18.00 Nasz no-
wy dom 19.00 Świat według Kiepskich 19.30 
Świat według Kiepskich 20.05 Faceci w czer-
ni  2 - komedia sci - fi, USA, 2002, reż. Bar-
ry Sonnenfeld, wyk. Tommy Lee Jones, Will 
Smith, Rip Torn, Lara Flynn Boyle 22.00 Roz-
mowy nocą - komedia romantyczna, Polska, 
2008, reż. Maciej Żak, wyk. Marcin Dorociń-
ski, Roma Gąsiorowska, Magdalena Różcz-
ka, Weronika Książkiewicz 0.00 W ciemności 
- dramat wojenny 3.00 Gliniarze 

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 
17.30 O co chodzi - magazyn publicystycz-
ny 18.00 Panorama 18.19 Serwis Info 18.37 
O tym się mówi - magazyn 19.30 Wiado-
mości - 19.58 Gość Wiadomości - 20.13 Fo-
rum - program publicystyczny 21.00 Nie da 
się ukryć - magazyn 21.25 Serwis Info 21.41 
Pogoda 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 Wia-
domości 0.31 Gość Wiadomości 0.56 Pogo-
da 1.00 Forum - program publicystyczny 1.55 
W tyle wizji 2.30 Serwis Info 2.35 W tyle wi-
zji Extra 3.00 Serwis dla Polonii 3.16 Pogoda 
3.20 Nie da się ukryć - magazyn 

3.05 Robi 13.20 Lusaka Bauleni 13.30 Msza 
święta 14.20 100 cudownych miejsc na świe-
cie 14.30 Zrozumieć Antycywilizacje 14.55 
Słowo życia 15.00 Koronka do Bożego Miło-
sierdzia 15.20 Mocni w wierze 15.50 Ma się 
rozumieć 16.00 Informacje dnia 16.10 Siód-
my sakrament 16.35 Świat Sportu 17.00 Re-
gał Mistrzowie 17.30 Geopolityka 17.55 Po-
czet Wielkich Polaków 18.00 Anioł Pański 
18.05 Informacje dnia 18.15 Westerplatte 
Młodych 18.55 Przegląd Katolickiego Tygo-
dnika “Niedziela” 19.00 Warto zauważyć… 
19.30 Opowieści Theo 19.45 Modlitwa z tele-
fonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje 
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Święty na każdy 
dzień 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informa-
cje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Ziemia Obiecana 22.45 Biblia w  obrazach 
23.50 100 cudownych miejsc na świecie 

7.30 Teledyski 8.30 Kuchnia Jagiellonów Bli-
skie spotkania kulinarne czyli. Turcy za grani-
cą 9.15 Sauna - film obyczajowy 11.00 Prze-
prowadzki - serial 13.05 Gdzie jest dziadek? 
- film kr.metr. 13.30 Stany Zjednoczone z lotu 
ptaka. Południe - serial dok. 13.55 Stany Zjed-
noczone z lotu ptaka. Północno - zachodnie 
wybrzeże - serial dok. 14.35 Rok 2020 - cykl 
dok. 15.10 Mały światek Don Camilla 17.00 
Doradcy króla Hydropsa - film anim. 17.30 
Scena muzyczna - Kapela Fedaków - koncert 
18.30 Informacje kulturalne 18.50 Karino Ce-
na sukcesu - serial 19.20 Rodzina Leśniew-
skich  - serial 20.00 Zezowate szczęście - ko-
mediodramat  22.05 Geniusz. Picasso - serial 
23.00 Świat w piosence - Masakra w Kent 
i wojna w Wietnamie - cykl dok. 23.50 Infor-
macje kulturalne 0.15 Bez lęku - dramat 2.25 
Kino nocne - Salto - dramat  

PIĄTEK, 9 LIPCA 

11.35 Wiadomości rolnicze 12.15 Co niesie 
dzień 12.30 W dobrej wierze (41) - magazyn 
2 13.00 Agroporadnik 13.35 Agrobiznes 13.55 
AgroPogoda 14.00 Oblicza wiary 15.00 Ko-
ronka do Miłosierdzia Bożego 15.20 Wieczna 
miłość s.I (54) - serial 16.05 Telekurier 16.30 
Kryminalna Siódemka 16.45 Dziennik Regio-
nów 17.00 Reportaż społecznych. 17.15 Szkoła 
z zawodem 17.30 Kurier Opolski 17.45 O!pol-
skie o poranku 18.30 Kurier Opolski 18.50 
Sport Opolski 18.55 Rozmowa Dnia 19.10 
O!polskie. Tak to się robi!  20.00 Antenowe re-
manenty 20.30 Szansa na sukces. Opole 2021 
s.I (Marek) Grechuta - widowisko muzycz-
ne 21.30 Kurier Opolski 21.45 Sport Opolski 
21.50 Studio LOTTO 22.00 Dziennik Regio-
nów 22.20 Echa dnia 22.45 Kryminalna Sió-
demka 23.00 Kasta - serial TVP 23.30 Całkiem 
niezła historia 23.50 To był rok!

5.20 Odlotowy ogród 6.00 Fachowcy 6.45 
Express 7.00 Usterka 8.00 Królowe życia - se-
rial 9.00 Gogglebox. Przed telewizorem 9.50 
Kartoteka 10.50 Sędzia Anna Maria Wesołow-
ska 11.50 Wzrost ponad miarę 12.50 Żony eks-
traklasy - serial 13.55 It’s my life! To moje życie 
14.25 It’s my life! To moje życie 14.55 Pierwszy 
raz za granicą… 15.45 Express 16.05 Królowe 
życia - serial 16.55 Wyburzacze 17.45 Express 
18.05 Usterka 19.45 Express 20.05 Sport 
20.10 Gogglebox. Przed telewizorem 20.40 
Gogglebox. Przed telewizorem 21.45 Express 
22.00 Królowe życia - serial 23.00 Królowe 
życia  - serial 23.30 Królowe życia  - serial 0.00 
Damy i wieśniaczki. Za granicą 1.00 Goggle-
box. Przed telewizorem 1.40 Seks - wypadki 
2.40 Prawie rozwiedzeni 3.50 Anatomia głu-
poty według Doroty Wellman 4.20 Anatomia 
głupoty według Doroty Wellman 
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 5.10 Klan (3805 - 3806) - telenowela
 6.00 Magazyn Ekspresu Reporterów
 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 8.00 Rok w ogrodzie Extra - magazyn
 8.15 wojsko - polskie.pl (159) - reportaż
 8.40 Pełnosprawni (412) - magazyn dla 

niepełnosprawnych
 9.15 Sprawa dla reportera
 10.15 Świat według T. S. Spiveta - film 

przygodowy, Francja, reż. Jean 
- Pierre Jeunet, wyk. Kyle Catlett, 
Helena Bonham Carter, Judy Davis, 
Callum Keith Rennie

 12.10 Fascynujący świat - Niewi-
dzialne miasta starożytności

 13.10 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat - Peru. Chicha i miód 

 13.45 Przyrodnik na tropie - /14/ 
- Rosiczka okrągłolistna

 14.15 Z pamięci - felieton
 14.25 Okrasa łamie przepisy - Na 

jagody - magazyn kulinarny
 14.55 Ojciec Mateusz s.XXIII (293) 

- Ryzykowna teoria - serial
 15.50 Geniusze i marzyciele. Kazimierz 

Prószyński - film dok.
 16.50 Łączy nas EURO (37)
 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.30 Jaka to melodia?
 18.30 Stulecie Winnych s.I (6) - serial
 19.25 Sport
 19.30 Wiadomości
 20.05 Pogoda
 20.10 ALARM! - magazyn
 20.35 Wołyń - dramat historyczny
 23.10 Ben Hur - dramat historyczny, USA, 

reż. Timur Bekmambetov, wyk. Jack 
Huston, Toby Kebbell, Rodrigo San-
toro, Nozanin Boniadi

 1.20 Braterstwo - western, USA, reż. 
Jean - Claude La Marre, wyk. David 
Carradine, Gabriel Casseus

 2.55 Kopciuszek (18 - 20) - serial
 4.25 Z pamięci - felieton
 4.30 Zakończenie dnia

 5.55 Barwy szczęścia (2421) - serial
 6.25 Barwy szczęścia (2422) - serial
 7.00 M jak miłość (1577) - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 11.10 Rodzinny ekspres - Św. Elżbieta 

Seton - magazyn
 11.45 Przygoda na Mariensztacie 

- komedia, Polska, reż. Tadeusz 
Buczkowski, wyk. Lidia Korsa-
kówna, Tadeusz Schmidt, Adam 
Mikołajewski, Wanda Bojar-
ska, Tadeusz Kondrat, Antonina 
Górecka, Barbara Rachwalska, 
Joanna Walter, Zofia Wilczyńska, 
Edmund Biernacki

 13.25 Va Banque (140) - teleturniej
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.20 Szansa na sukces. Opole 2021 

- zespół Pectus 
 16.20 Na sygnale (303) - Tak tego nie 

załatwisz - serial
 16.55 Smaki świata po polsku 
 17.30 Lajk!
 17.50 Słowo na niedzielę 
 18.00 Panorama, Pogoda
 18.30 Postaw na milion - teleturniej
 19.20 Rodzinka.pl s.IX (186) - Rachunki 

trzeba płacić - serial
 20.00 Lato, muzyka, zabawa. Waka-

cyjna Trasa Dwójki - 2021 Żywiec 
 20.40 Lato, muzyka, zabawa. Waka-

cyjna Trasa Dwójki 
  - 2021 Świnoujście
 23.05 Lato, muzyka, zabawa. Waka-

cyjna Trasa Dwójki - 2021
 0.20 Hity wszech czasów
 1.20 Być jak Kazimierz Deyna - komedia
  obyczajowa, Polska, reż. Anna Wie-

czur - Bluszcz, wyk. Marcin Korcz, 
Przemysław Bluszcz, Gabriela 
Muskała, Jerzy Trela

 3.05 Fascynacja - thriller, USA, reż. 
Klaus Menzel, wyk. Jacqueline Bis-
set, Adam Garcia, Alice Evans, Gary 
Davies

 4.50 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.30 Załoga G - film anim.
 10.10 Ewa gotuje
 10.40 Nasz nowy dom
 11.40 Wolni od długów
 13.40 Łowcy nagród
 14.40 Rolnicy. Podlasie
 15.45 Więzienie
 17.45 Chłopaki do wzięcia
 18.50 Wydarzenia
 19.25 Gość Wydarzeń
 19.45 Sport
 19.55 Pogoda
 20.00 Thor - film przygodowy, USA, 

2011, reż. Kenneth Branagh, wyk. 
Chris Hemsworth, Natalie Portman, 
Anthony Hopkins, Tom Hiddleston

  - Świat ma wielu bohaterów, jed-
nak tylko jeden z nich jest bogiem. 
Arogancki wojownik Thor zostaje 
wygnany z Asgardu przez swojego 
ojca Odyna na Ziemię, gdzie musi 
walczyć, by odzyskać honor i utra-
cone moce. Na Ziemi Thor dowie 
się, co znaczy być bohaterem, gdy 
będzie musiał powstrzymać intrygi 
swego przebiegłego brata, Lokiego. 

 22.40 Turysta - thriller, USA, 2010, reż. 
Florian Henckel von Donnersmarck, 
wyk. Johnny Depp, Angelina Jolie, 
Paul Bettany, Timothy Dalton

 0.50 Bez snu - thriller, USA, 2017, wyk. 
Jamie Foxx, Michelle Monaghan, 
Scoot McNairy, Dermot Mulroney

 2.50 Kabaretowa Ekstraklasa
 3.35 Love Island. Wyspa miłości
 5.45 Telezakupy TV Okazje

 6.10 Uwaga! - program interwencyjny 
 6.25 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 7.25 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 8.25 Wymarzone ogrody 
 9.00 Dzień Dobry Wakacje 
 11.30 Na Wspólnej Omnibus - serial
 13.20 MasterChef Junior 
 14.55 Power Couple - program rozryw-

kowy
 16.25 Totalne remonty Szelągowskiej 
 17.25 Polowanie na ogród 
 18.00 Patent na dom - program rozryw-

kowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 

 20.00 Sztuka zrywania - komedia oby-
czajowa, USA 2006, reż. Peyton 
Reed, wyk. Jennifer Aniston, Vince 
Vaughn, Joey Lauren Adams, Cole 
Hauser, Jon Favreau, Jason Bate-
man, Judy Davis, Justin Long

 22.15 Pitch Perfect - komedia, USA 
2012, reż. Jason Moore, wyk. Jason 
Moore, Anna Kendrick, Skylar Astin, 
Ben Platt, Rebel Wilson, Adam 
DeVine, Brittany Snow

 0.45 Noc oczyszczenia: Czas wyboru 
- film sensacyjny, USA, Japonia 
2016, reż. James DeMonaco, wyk. 
Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, 
Mykelti Williamson, Terry Serpico

 3.00 Kuchenne rewolucje - program 
kulinarno - rozrywkowy

 4.00 Uwaga! - program interwencyjny 
 4.20 NOC Magii 

 5.15 Cała prawda o jedzeniu 
 6.30 Sport 
 6.35 Express - informacje 
 6.50 DeFacto 
 7.10 DeFacto
 7.40 Królowe życia - serial
 8.30 Sport 
 8.35 Gogglebox. Przed telewizorem 
 9.45 Express - informacje
 10.00 Pogoda
 10.05 Kanapowcy 
 11.00 Monako. Raj dla milionerów 
 12.20 Pierwszy raz za granicąÉ 
 13.05 Patent na kasę - Flesz 
 13.15 Patent na kasę - Flesz 
 13.35 Damy i wieśniaczki. Za granicą 
 14.35 Królowe życia - serial
 15.45 Express - informacje
 15.58 Pogoda
 16.00 Ostre cięcie 
 16.40 Gogglebox. Przed telewizorem 
 17.45 Express - informacje
 18.00 Pogoda
 18.05 Usterka 
 18.35 Polski świat 
 19.45 Express - informacje
 19.58 Pogoda
 20.00 Królowe życia - serial
 21.00 Królowe życia - serial
 21.30 Królowe życia - serial
 22.00 Gogglebox. Przed telewizorem 
 0.40 Seks - wypadki 
 1.45 Ostre cięcie 
 2.25 Żony ekstraklasy - serial
 3.30 Prawie rozwiedzeni 

 5.00 Szpital - program obyczajowy
 6.00 Wiza na miłość
 7.00 Ukryta prawda
 8.00 Kosmiczny wykop 
 8.30 Ukryta prawda
 12.40 Tajemnica zawodowa - serial
 14.50 Niania i wielkie bum - film fami-

lijny, USA, Francja, Wielka Brytania 
2010, reż. Susanna White, wyk. 
Ralph Fiennes, Maggie Gyllenhaal, 
Emma Thompson, Maggie Smith

 17.15 Matrix - film S - F, USA 1999, reż. 
Lana Wachowski, Andy Wachow-
ski, wyk. Keanu Reeves, Laurence 
Fishburne, Carrie - Anne Moss, 
Hugo Weaving, Joe Pantoliano

 20.00 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

 22.25 Purpurowe rzeki II - film sensa-
cyjny, Francja/Włochy/Wielka Bry-
tania 2004, reż. Olivier Dahan, wyk. 
Jean Reno, Benoit Magimel, Chri-
stopher Lee, Camille Nata

 0.30 Oszukać przeznaczenie II - hor-
ror, USA 2003, reż. David Ellis, wyk. 
Ali Larter, A.J. Cook, Michael Landes, 
Tony Todd, T.C. Carson, Jonathan 
Cherry

 2.35 NOC Magii 

 6.00 Castle - serial
 7.00 Taki jest świat
 8.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 10.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 12.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 14.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 16.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 17.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 18.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 19.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 20.00 XXII Mazurska Noc Kabaretowa 

- Polska 2021
 0.00 Wasabi: Hubert zawodowiec 

- komedia kryminalna, Francja, 
Japonia 2001, reż. Gérard Krawczyk, 
wyk. Jean Reno, Ryoko Hirosue, 
Michel Muller

 2.00 Castle - serial
 2.55 Taki jest świat
 3.30 Na jedwabnym szlaku
 4.15 Z archiwum policji
 5.00 Dyżur
 5.30 Dyżur

6.00 Doktor Martin 8.00 Komisarz Rex - se-
rial 10.00 Hudson i  Rex - serial 11.00 Staw-
ka większa niż życie  cz.  1 - 2 - serial 13.35 
Iluzjonista - film kostiumowy 15.45 Samot-
ny wilk McQuade - film akcji 18.00 U  Pana 
Boga w ogródku - serial 19.00 U Pana Boga 
w ogródku - serial 20.00 Chłopaki nie płaczą 
- komedia 22.05 Nieodebrane połączenie 
- horror 23.50 Adrenalina - film sensacyjny 
1.30 Jeziorak - dramat kryminalny 

6.00 Kudłaty i  Scooby Doo na tropie 7.00 
Galileo 10.05 Bitwa o Midway - film wojenny 
12.55 STOP Drogówka 14.00 Policjantki i Po-
licjanci 19.00 Galileo 20.00 Ninja Warrior Pol-
ska 21.55 Sprawiedliwi -  Wydział Kryminal-
ny 0.00 Czas zemsty - film sensacyjny, USA, 
2003, reż. Michael Oblowitz, wyk. Steven Se-
agal, Corey Johnson, Michelle Goh, Kata Do-
bó 1.55 Śmierć na 1000 sposobów 2.25 Disco 
Polo Life 3.25 TOP 10  4.25 TOP 10  

6.00 TOP  10   7.05 Flintstonowie 9.20 Dzi-
kie łowy - film przygodowy 11.30 Benny Hill 
12.10 Bohater - film sensacyjny 14.40 Naj-
groźniejsi kierowcy świata 15.25 Najgroźniej-
si kierowcy świata 16.05 Wzór - serial 20.00 
Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki No-
wego Jorku 23.00 Przyjaciel do końca świa-
ta - komediodramat, USA, 2012, reż. Lorene 
Scafaria, wyk. Steve Carell, Keira Knightley, 
Nancy Carell, Adam Brody 

6.00 EURO 2020 - 1/2F 1 8.00 Studio EURO 
- felieton 9.00 EUROde Finałubata - felie-
ton 10.00 Studio EURO - felieton 11.00 EU-
ROtemat - felieton 12.00 Mecz dnia - ma-
gazyn 13.00 Studio EURO - felieton 14.00 
EURO 2020 - skróty - wszystkie gole EURO 
2020 - faza grupowa + 1/8 finału + 1/4 fi-
nału + 1/2 finału 15.00 EURO 2020 - skróty 
- wszystkie gole EURO 2020 - faza grupowa 
+ 1/8 finału + 1/4 finału + 1/2 finału 16.30 
EURO 2020 - gwiazdy EURO 17.05 Lekko-
atletyka - Mistrzostwa Europy do lat 23, Tallin 
- Dzień 3 21.00 EURO 2020 - Zapowiedź Fi-
nału 23.00 EUROwieczór - 23.40 Boks - Gala 
Challenger’s Boxing Night 2 - podsumowanie 
1.50 Piłka nożna - Copa America 2021. FINAŁ 
4.20 Boks - Gala z Los Angeles - walka wie-
czoru. Marco Antonio Barrera - Soto Karass 
5.00 Zakończenie dnia 

6.00 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Bryta-
nia 8.30 Kolarstwo. Tour de France, World To-
ur, Francja 13. etap 9.30 Formuła E. MŚ, Pu-
ebla E - Prix - podsumowanie 10.30 Igrzyska 
Olimpijskie: Head to Head: Carl Lewis vs Usa-
in Bolt 11.00 Kolarstwo. Tour de France, World 
Tour, Francja 13.  etap 12.20 Kolarstwo. Tour 
de France, World Tour, Francja 14. etap 17.55 
Igrzyska Olimpijskie: Tokio - cena sukcesu 
18.30 Igrzyska Olimpijskie: Head to Head: 
Dream Team  92 (USA) - Dream Team 2012 
(USA) 19.00 Żużel. Mistrzostwa Europy, Ryb-
nik, Polska 4. runda SEC 22.00 Formuła E. MŚ, 
New York City ePrix 1. wyścig 23.30 Rajdy te-
renowe. Silk Way 10.  etap 23.45 Kolarstwo. 
Tour de  France, World Tour, Francja 14.  etap 
1.30 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Bryta-
nia Półfinały 3.00 Kolarstwo. Tour de France, 
World Tour, Francja 14. etap 

6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o  ka-
sę 8.00 Nasz nowy dom 9.00 Dlaczego ja? 
10.00 Dlaczego ja? 11.00 Dlaczego ja? 12.00 
Dlaczego ja? 13.00 Dlaczego ja? 14.00 Przy-
jaciółki 15.00 Nasz nowy dom 16.00 W ryt-
mie serca 17.00 W rytmie serca 18.00 Komi-
sarz Mama 19.00 Kowalscy kontra Kowalscy 
19.30 Kowalscy kontra Kowalscy 20.05 Wy-
darzenia 20.35 Gość Wydarzeń 21.10 Ga-
briel - film fantasy, Australia, 2007, reż. Sha-
ne Abbess, wyk. Andy Whitfield, Dwaine 
Stevenson, Samantha Noble, Michael Picci-
rilli 23.40 Szalony lot - film sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania/Rumunia, 2007, reż. Michael 
Keusch, wyk. Steven Seagal, Steve Toussaint, 
Angus MacInnes, Mark Bazeley 2.05 Wyda-
rzenia 2.50 #JesteśmyDlaDzieci 3.20 Echo la-
su 3.50 Echo lasu 4.20 Interwencja 4.35 In-
terwencja 4.50 Interwencja 5.05 Interwencja

6.05 Wydarzenia 6.45 SuperLudzie Extra 
7.05 Psi patrol  10.00 Świat według Kiepskich 
10.30 Świat według Kiepskich 11.00 SuperLu-
dzie 11.30 Kopernik była kobietą 12.30 Serca 
dwa 13.00 Nasz nowy dom 14.00 Nasz no-
wy dom 15.00 Shrek 3 - D - film anim. 15.15 
Dzwonnik z Notre Dame II - film anim. 16.50 
Wspólna chata - komedia 19.00 Świat we-
dług Kiepskich 19.30 Świat według Kiepskich 
20.00 Rozmowy nocą - komedia romantycz-
na, Polska, 2008, reż. Maciej Żak, wyk. Mar-
cin Dorociński, Roma Gąsiorowska, Magda-
lena Różczka, Weronika Książkiewicz 22.00 
Linia życia - horror sci - fi, USA, Kanada, 2017, 
reż. Niels Arden Oplev, wyk. Ellen Page, Diego 
Luna, Nina Dobrev, James Norton 0.20 Polsat 
SuperHit Festiwal 2017 3.00 Polacy za grani-
cą 4.00 Polacy za granicą 5.00 Na ratunek 112 
5.30 Na ratunek 112 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co 
pół godziny 13.59 Serwis Info weekend 14.29 
Serwis Info weekend 14.53 Pogoda 15.00 
Debata TVP INFO - program publicystycz-
ny 15.29 Info Dzień 15.54 Pogoda 15.59 In-
fo Dzień 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress 
Extra 17.30 Studio Wschód - magazyn 18.00 
Panorama 18.18 Serwis Info weekend 18.30 
Kobiecym okiem - magazyn 18.52 Serwis In-
fo weekend 19.15 Homilia mszy św. w inten-
cji ofiar katastrofy smoleńskiej 19.40 Wia-
domości - 19.58 Gość Wiadomości - 20.13 
Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć - maga-
zyn 21.25 Serwis Info weekend 21.41 Pogo-
da 21.50 W tyle wizji 22.25 Serwis Info week-
end 22.30 W tyle wizji Extra 23.00 Magazyn 
śledczy 23.25 INFO Wieczór 0.00 Wiadomo-
ści 0.28 Gość Wiadomości 0.56 Pogoda 1.00 
Salon dziennikarski - program publicystyczny

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Łaska niepojęta - koncert zespołu Bil-
ly Gaithera 12.50 Siódmy sakrament 13.20 
Ocalić od zapomnienia 13.30 Msza świę-
ta z Jasnej Góry 14.20 Przegląd Katolickiego 
Tygodnika “Niedziela” 14.25 Kaplica Pamięci 
15.30 Wierzę w Boga 16.00 Informacje dnia 
16.10 Centrum Ewangelizacji 16.35 10  ob-
razów z  życia Prymasa 17.00 Z  Parlamentu 
Europejskiego 17.30 Mocni Jego mocą 17.55 
Poczet Wielkich Polaków 18.00 XXX  Piel-
grzymka Rodziny Radia Maryja 20.20 Róża-
niec 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informa-
cje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Galilejczyk - prezentuje Keith Garner 22.30 
Fryderyk Chopin 22.50 Niezwykłości przyro-
dy Nowej Zelandii - Pisklęta albatrosa 23.00 
Głos serca 23.45 100  cudownych miejsc na 
świecie 23.55 Kolory Świętości 

7.30 Informacje kulturalne 7.50 Pomniki Hi-
storii s.I - Frombork 8.05 15 Krajowy Festi-
wal Piosenki Polskiej Opole ‘77 9.15 Słowo-
branie 9.50 Cała naprzód - film dok. 10.55 
U Pana Boga w ogródku - serial 11.45 Tam-
te lata, tamte dni - Teresa Lipowska 12.20 
Garsoniera - film obyczajowy, USA 14.35 Ze-
zowate szczęście - komediodramat, Polska 
16.30 Zaginione Skarby - Autoportret Anni-
bale Carracciego - film anim. 16.40 Winne-
tou - II - Ostatni renegaci Last of the Rene-
gades - serial 18.15 Mój czas - felieton 18.25 
Co dalej? 18.55 Sami Yaffa na tropie dźwię-
ków - Etiopia - cykl dok. 20.00 Bilet do ki-
na - Przed zachodem słońca - dramat, USA 
21.30 Dire Straits. On The Night - koncert, 
Wielka Brytania 23.15 Mocne Kino - Labirynt 
- film akcji, USA 1.55 Co dalej? 2.35 Śmierć 
Ludwika XIV - film kostiumowy, Portugalia

SOBOTA, 10 LIPCA 

9.45 Niżem i widelcem 10.00 W centrum 
uwagi 12.05 Moda na rodzinę (170) - maga-
zyn 12.35 Qulszoł - kulinarne potyczki 13.00 
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie 13.30 Bu-
dzi się ludzi 13.45 Piosenka u Ciebie 14.15 
Całkiem niezła historia 14.35 Budzi się ludzi 
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.20 
Dobre historie 15.50 Budzi się ludzi 16.05 
Okiem Wiary 16.30 Budzi się ludzi 2 16.45 
Dziennik Regionów 17.00 Wojciech Cejrow-
ski - boso przez świat - Peru. Prawo jazdy dla 
WC 17.30 Kurier Opolski 18.30 Kurier Opol-
ski 18.55 Z brzytwą na gardle 19.10 Do trzech 
razy Polska 20.00 Piosenka dla Ciebie 21.00 
Tygodnik polityczny 21.30 Kurier Opolski 
22.00 Dziennik Regionów 22.25 Regional-
ny Magazyn Sportowy 3 22.45 Kryminalna 
Siódemka 23.05 Kabaret. Super Show Dwój-
ki - program kabaretowy 0.00 Astronarium

5.15 Cała prawda o jedzeniu 5.50 Cała praw-
da o jedzeniu 6.30 Sport 6.35 Express 6.50 
DeFacto 7.10 DeFacto 7.40 Królowe życia 
- serial 8.30 Sport 8.35 Gogglebox. Przed 
telewizorem 9.45 Express 10.05 Kanapow-
cy 11.00 Monako. Raj dla milionerów 12.20 
Pierwszy raz za granicą… 13.05 Patent na ka-
sę - Flesz 13.15 Patent na kasę - Flesz 13.35 
Damy i wieśniaczki. Za granicą 14.35 Królowe 
życia - serial 15.45 Express 16.00 Ostre cięcie 
16.40 Gogglebox. Przed telewizorem 17.45 
Express 18.05 Usterka 18.35 Polski świat 
19.45 Express 20.00 Królowe życia - serial 
21.00 Królowe życia - serial 21.30 Królowe 
życia - serial 22.00 Gogglebox. Przed telewi-
zorem 23.00 Gogglebox. Przed telewizorem 
0.00 Gogglebox. Przed telewizorem 0.40 
Seks - wypadki 1.45 Ostre cięcie 2.25 Żony 
ekstraklasy - serial 3.30 Prawie rozwiedzeni 

Sobota

HIT HIT

HIT

HIT
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GABINET 
LEKARSKI

Anna Paleczek – Różewicz
•	Medycyna	Estetyczna
•	Chirurgia
•	Medycyna	Rodzinna	
•	Wizyty	Domowe

Trzebnica Św. jadwigi 27c 
www.lekarzdomowy.pl
www.gabinet .website

tel. 690 931 579

LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
SPECJALISTA NEUROLOGOPEDII 

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

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

tel. 605 606 882
w w w. lo go -sp ek trum. pl

logospektrum.trzebnica@gmail.com

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTYCZNA

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

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych

OCT – optyczna koherentna 
tomografia

komputerowe pole widzenia

GINEKOLOG

GABINET GINEKOLOGICZNY
Janina Aleksandra Miturska

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

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

GODzINY pRzYjęć GAbINEtU:
pon. – śr. – pt. 16 – 19

GINEKOLOG

J.	Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. kosmonautów 8

przyjmuje:

poniedziałek	13:00	–	18:00

środa	15:00	–	19:00

w	innych	dniach
po	telefonicznym	uzgodnieniu

tel.	71	312	19	71
604	474	755

LARYNGOLOG

praktyka
laryngologiczna

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

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja

tel. 607 09 99 00

GABINET
PEDIATRYCZNO-

ALERGOLOGICZNY

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

TRZEBNICA
ul.	Św.	Jadwigi	27	A-B

w	ProVicie
od	godz.	16:00

po	wcześniejszym	umówieniu.

tel. 602 159 230

OKULISTA
w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

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

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

REJESTRACJA

tel. 601 754 974

STOMATOLOG
lek. stom.

Adam Wesołowski
TRZEBNICA

ul. J. Korczaka 1E
(Osiedle Zdrój – wejście 

od ul. Armii Krajowej)
•	stomatologia	zachowawcza 

z endodoncją
•	stomatologia	dziecięca

tel. 519 580 771

FIZJOTERAPIA

Mp FIzjO

Magdalena Pietrykowska
– rehabilitacja neurologiczna
– rehabilitacja ortopedyczna
– masaże

z dojazdem do pacjenta
Możliwość terapii w ramach NFZ

tel. 697 628 276

LOGOPEDA KLINICZNY

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

tel. 504 234 127
mgr Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

HIRUDOTERAPIA
GABINET	TERAPII	NATuRAlNyCh

TERAPIA
PIJAWKą LEKARSKą

RÓŻNYCh SChORZEń
Czy	pijawki	mogą	Ci	pomóc?

Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek

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

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

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska

SPECJ. DERMATOLOG-WENEROLOG

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

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

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

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

KOSMETOLOG, PODOLOG
• pedicure leczniczy, pielęgnacja 

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

UROLOG

lek. Waldemar BONCZAR
Specjalista Urolog FEBU

•	 Choroby	nerek,	moczowodów,	
pęcherza, prostaty, jąder

•	 Zaburzenia	potencji
•	Niepłodność
•	Nietrzymanie	moczu	u kobiet 

i mężczyzn
•	 Przewlekłe	infekcje	układu	

moczowego
•	 Kwalifikacje	i przygotowanie do 

zabiegów urologicznych.
•	USG	nerek,	pęcherza,	prostaty,	

jąder i prącia
•	 TRUS	przezodbytnicze	USG	prostaty

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

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

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

skleP meDYcZnY
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym 

TRZEBNICA-ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10
III piętro p.301

Oferujemy:
•	wózki,	balkoniki,	chodziki
•	ortezy,	pasy	brzuszne
•	pieluchomajtki,	podkłady
•	materace przeciwodleżynowe
•	kołnierze	i inne

czynne:
poniedziałek	–	czwartek:	

8:00-16:00	
piątek:	8:00-15:00

tel. 511 056 459 
umowa

z Narodowym 
Funduszem Zdrowia

chirurgia i MEDYCYNA 
estetyczna

Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista	Chirurgii	Ogólnej,

hirudologii,	Medycyny
Estetycznej	i Kosmetologii

•	Chirurgia Ogólna
•	Chirurgia Ręki
•	Medycyna Estetyczna
•	Kosmetologia

Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11

tel. 601 773 229
www.parmed.eu

TERAPEUTA MANUALNY

mgr Paweł Stelmaszczyk
FIZJOTERAPIA
OSTEOPATIA

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online
www.stepmed.pl oraz

tel.	503 195 870

STOMATOLOG

LEKARZ DENTYSTA

Dagmara Zięba

Trzebnica
ul. Koscielna 11 

w przychodni REH4U

tel. 603 403 202

STOMATOLOG

MediPerfect
lek. dent. Ana 

Vidiun-Kurasiewicz 
Stomatologia 

i medycyna estetyczna

TRZEBNICA
ul. Kościelna 11

tel. 515 874 799

OKULISTA
Sebastian Floryn

zastępca ordynatora 
Oddziału Okulistycznego 

Szpitala Wojskowego 
we Wrocławiu

dobór okularów, diagnostyka, 
leczenie zaćmy, jaskry 

i chorób siatkówki

gabinet: Brzeg	Dolny
ul.	Kopernika	1

rejestracja	tel. 730 10 10 60

INTERNISTA
KARDIOLOG

Gabinet	Internistyczno	–
Kardiologiczny

Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób

wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje:

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

Trzebnica ul. Kościuszki 10
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
II	piętro,	pokój	29

wizyty	domowe	tel.	601	760	888

ONKOLOG

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

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

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	znamion	

barwnikowych skóry
Konsultacje Onkologiczne

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

czwartki godz. 15-18
rejestracja tel. 606 456 454

ACS SŁUCHMED

•	aParaTY sŁUcHowe
•	 karta	stałego	klienta
•	bezpłatne badanie słuchu
•	 raty,	wypożyczenia
•	 baterie,	akcesoria

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

tel. 71 387 12 76
gabinet czynny: pon. 8-16 / wt. 8-11

śr. nieczynne / czw. – pt. 8-16

NEO
CENTRUM SŁUCHU

•	BEZPŁATNE
 BADANIA SŁUCHU
•	APARATY	SŁUCHOWE

•	DYPLOMOWANY
 PROTETYK SŁUCHU
 Z 20 -LETNIM
 DOŚWIADCZENIEM

• Dobór aparatów słuchowych 
u dzieci i dorosłych

• Bezpłatne testowania 
i wypożyczenia

•	Konsultacje	profesorskie

•	Dofinansowania NFZ,
 PCPR, raty

ul. Wincentego Witosa 2
TRZEBNICA

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

tel. 71 740 50 12

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

PODOLOG

Gabinet	Zdrowe	Stopy
USŁUGI STACJONARNE

•	 Zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne stóp
•	 Pedicure podologiczny
•	 Usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek
•	 Obcięcie i opracowanie paznokci 

problematycznych, grzybiczych 
i wrastających

ul.	h.	Pobożnego	24a

tel. 516 309 502

FIZJOTERAPEUTA

GABINET FIZJOTERAPII

mgr Mateusz Marszycki
•	Masaż	Leczniczy
•	Terapia	Manualna
•	 Igłoterapia

TRZEBNICA
ul. Świętej Jadwigi 1/2

tel. 501 676 986

REHABILITACJA
WIZYTY DOMOWE

mgr Anna Zalewska
FIzjOtERApIA
•	 po	unieruchomieniu
•	 po	pobycie	w szpitalu
•	 po	przebytym	COVID19
•	 po	operacjach
•	 po	urazach

Trzebnica i okolice
rejestracja telefoniczna:

506 607 012

PSYCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a

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

www.pozy ty w-ka.pl

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA
Dzieci	Młodzież	Dorośli

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

mgr Renata Wójcicka
tel. 608 485 186

psychologtrzebnica.pl

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA

mgr Nadia	Niedbalska
konsultacje i psychoterapia

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

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica

tel. 725 184 179
www.nadianiedbalska.pl
By	POCZuĆ	SIĘ	lEPIEJ

PSYCHIATRA

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Przyjmuje we wtorki

w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna

tel. 665 38 38 58

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA

mgr Anita Szlęzak
•	 psychoterapia	osób	dorosłych
•	 konsultacje	psychologiczne
•	wsparcie	rodziców	dzieci
 z niepełnosprawnościami
•	wsparcie i psychoterapia seniorów

umawianie wizyt:

tel.	660 688 738
www.psychoterapia-trzebnica.pl
Trzebnica	ul.	Św.	Jadwigi	11a/1

PRZYCHODNIA

SPECJAlISTyCZNO-
REhABIlITACyJNA

DlA	DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 16:00

tel. 606	454	887
OFERUJEMY TELEPORADY
PORADNIA NEUROLOGICZNA

DLA DZIECI
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

REHABILITACJA DZIECI
Fizjoterapeuci

z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF

KONSULTACJE LEKARSKIE

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

LOGO-SPEKTRUM
NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA

ROZWOJU DZIECI
•	Integracja	Sensoryczna
•	Terapia	Logopedyczna
•	Diagnoza	i terapia dysleksji
•	Trening	sensomotoryczny
•	Trening	umiejętności	społecz-

nych
•	Zajęcia	dla	dzieci	z Zespołem 

Aspergera
•	Przygotowanie	do	szkoły-
  – Pierwszak na medal
•	Terapia	ręki
•	Muzykoterapia	
•	Zajęcia	z ortografii
•	Senso-zabawy	dla	niemowląt	

i małych dzieci
•	Diagnoza	gotowości	szkolnej.

TRZEBNICA
ul.	Solna	6

www.logo-spektrum.pl

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

SPECJALISTA
FIZJOTERAPII

Hanna Stelmaszczyk
•	terapia	powięziowa
•	terapia	czaszkowo-krzyżowa

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online:
www.stepmed.pl oraz

tel.	507 033 543

NATUROPATIA
BIOREZONANS

BIOMEDICA WROCŁAW
•	Diagnoza	i terapia obciążeń 

organizmu
•	 Usuwanie	pasożytów,	bakterii	

i wirusów
•	Wspomaganie	odporności	

suplementacją
•	Odkwaszanie	i odchudzanie
•	 Testy	alergii,	odczulanie	

i terapie uzależnień
www.naturo-patia.pl 

tel. 798 370 180

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

Godziny	przyjęć:
po. i czw. 9:20 – 15:30
wt. i śr. 14:30 – 19:00

TRZEBNICA ul.
Obornicka 41e

koło stadionu
REJESTRACJA

tel. 71 387 27 78
605 175 050

PULMONOLOG
KARDIOLOG
RADIOLOG

lek. med. Agata Kot
SPECJALISTA ChORÓB PŁUC

dr n. med.
Agata Kaczmarzyk-Radka

SPECJALISTA KARDIOLOG

lek. med. Grzegorz Fast
SPECJALISTA RADIOLOG

oferujemy badania:
•	Zaburzeń	oddychania 

w czasie snu
•	USG	serca
•	USG	narządów	i węzłów 

chłonnych
•	EKG,	spirometria

Viltis Medica
ul. Wrocławska 8D

TRZEBNICA
rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165

FIZJOTERAPIA

mgr Łukasz Łagoda
• akupunktura klasyczna
• terapia manualna
• chiropraktyka
• usg narządu ruchu
• konsultacje fizjoterapeutyczne

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 1/2

www.aktiv-rehabilitacja.pl
tel. 693 280 758

ŚRODOWISKOWE 
CENTRUM 

PSYCHIATRII 
I PSYCHOTERAPII

Zespół doświadczonych 
psychiatrów i psychologów – 

psychoterapeutów oferuje opiekę 
w zakresie:

•	 konsultacje	psychiatryczne	dla	
osób dorosłych.

•	 konsultacje	psychiatryczne	dla	
dzieci i młodzieży.

•	 psychoterapia	indywidualna	osób	
dorosłych.

•	 psychoterapia	i wsparcie psycho-
logiczne dla dzieci i młodzieży.

•	 konsultacje	i terapia dla par, rodzin.
•	 wizyty	domowe	psychiatry	

i psychologa (dla seniorów i osób 
z ograniczoną mobilnością).

Rejestracja telefoniczna: 

+48	694	723	900
TRZEBNICA

ul.	Polna	27a/1

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

F E N I K S
lek. wet. Ewa

Okręglicka – Langner

TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1b
rejestracja wizyt:

tel. 601 061 222

TECHNIK
DENTYSTYCZNY

Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent
naPrawa ProTeZ

ZęBowYcH
TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G

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

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

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

ważNe telefoNy

URZąD MIEJSKI W TRZEBNICY
71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45

BURMISTRZ PRZYJMUJE
w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę
w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:
w każdy pierwszy wtorek

miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
dyżur w każdą środę
w godz. 13:00 – 16:00

w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę

w godz. od 15:30 – 16:00

WYDZIAŁY URZęDU MIEJSKIEGO

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

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

WYDZIAŁ ARChITEKTURY I URBANISTYKI
71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
71 388 81 42 wew 242 lub 243

WYDZIAŁ ROLNICTWA
I OChRONY ŚRODOWISKA

71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277

WYDZIAŁ FINANSOWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255

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

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

WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI
71 388 81 79, 71 388 81 06

wew. 279 i 406

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICh
URZĄD STANU CYWILNEGO

71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99

Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
71 387 15 92

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
71 312 05 27

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ TRZEBNICA ERGO

71 310 99 56, 71 310 99 92
STRAŻ MIEJSKA W TRZEBNICY

71 388 81 14
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU

785 922 332

BIBLIOTEKA MIEJSKA 669 767 871

hALA SPORTOWA 71 312 11 71

ZAKŁAD UBEZPIECZEń SPOŁECZNYCh
71 388 75 00, 71 388 75 80

SĄD REJONOWY 71 312 12 13

POWIATOWY URZĄD PRACY
71 312 11 54 , 71 387 11 38

SZPITAL ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
71 312 09 20, 71 312 09 13

GMINNE CENTRUM MEDYCZNE
TRZEBNICA–ZDRÓJ 71 387 28 38

POGOTOWIE WODNO-KAN.
71 310 12 16

miejsce
na Twoją
reklamę

tel. 66 50 86 997
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ogŁosZenia
DroBne

NIERUCHOMOŚCI

sPr Ze Dam

miesZkanie(6) w Trzebnicy bez czynszo-
we, przy ulicy Daszyńskiego, po kapitalnym 
remoncie. 45 mkw, 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, balkon, piwnica, parking na pilota, 
cena 313 tyś, tel. 536 726 919.
miesZkanie(5) 34 mkw, w Miliczu. Ul. 
Grunwaldzka, tel. 783 445 614.

Dom(10) jednorodzinny w Wiszni Małej, na 
działce o pow. 21 arów, wygidny dojazd do 
Wrocławia, w pobliżu: szkoła, ośrodek zdrowia, 
infrastruktura sportowa, las, cena do uzgodnie-
nia, tel. 692 725 881.
PoŁowa Bliźniaka(8) z działką o po-
wierzchni 729 mkw, w Szczytkowicach, nowy 
budynek, stan deweloperski, wysoki standard 
wykończenia, pow. domu 104,8 mkw, 3 sypial-
nie, 2 łazienki, oddzielna kuchnia, garderoba, 
koniec budowy III-IVkw. 2021, bez podatku 
PCC, tel. 512 174 493. 

PóŁ Bliźniaka(7) w Machnicach, zabu-
dowania gospodarcze – nadające się na 
mały zakład, garaż, ładna działka, malowni-
cza miejscowość, wyciąg narciarski, tor sa-
neczkowy, szkółka jazdy konnej, wyjątkowa 
restauracja, stawy do łowienia rybek, korty 
tenisowe, tel. 71 312 41 32, 794 131 037.
Dom(6) dwupiętrowy, w zabudowie bliźnia-
czej w Trzebnicy, powierzchnia całkowita 
192,97 mkw, powierzchnia użytkowa 165, 17 
mkw, powierzchnia działki – 710 mkw, cicha 
ulica Młynarska, niedaleko rynku, tel. 71 310 
97 67, 602 868 300.
Dom(6) jednorodzinny, położony na dział-
ce o pow. 21 arów, Wisznia Mała, cena do 
uzgodnienia, tel. 692 725 881.
Dom(5) w zabudowie szeregowej w Szczyt-
kowicach, tel. 668 123 380.

DZiaŁka(10) budowlana, w Ligocie 21 arów, 
media przy działce, cena: 166 000 zł, możliwość 
negocjacji, tel. 536 878 787.
DZiaŁka(10) budowlana, 15,8 Ara, Mienice 
gm, Wisznia Mała, tel. 728 482 555.
DZiaŁki(10) budowlane, malowniczo poło-
żone na obrzeżach Trzebnicy, o pow. 11,5 ara 
i 12,5 ara, tel. 785 686 232.
DZiaŁki(7) budowlane, w planie, z pełnym 
uzbrojeniem, w Trzebnicy przy ul. Piaskow-
skiego, tel. 602 761 832.
DZiaŁka(7) o pow. 0,5 hektara, w miejsco-
wości Skoroszów, na trasie Trzebnica-Milicz, 
może zostać podzielona na 3 osobne dział-
ki i tak ma też wydane warunki zabudowy 
(można na niej wybudować 3 wolnostojące 
domy z garażami), dojazd utwardzoną dro-
gą gminną, z jednej strony graniczy z rzecz-
ką, niedaleko las, tel. 603 283 075.
DZiaŁka(7) siedliskowa, 30 arów, Raszów, 
tel. 724 121 082.
DZiaŁka(7) w Trzebnicy tel. 601 753 590.
DZiaŁki(5) budowlane w Szczytkowicach, 
na uboczu, niedaleko drogi głównej po-
wstanie osiedle 17 domków, tel. 668 123 380.
DZiaŁki(5) budowlane, malowniczo poło-
żone na obrzeżach Trzebnicy, przy ul. Zielo-
ne, o pow. 23,5 ara, tel. 785 686 232.
DZiaŁki(4) 2 sztuki, budowlane, usytuowane 
w centrum Małuszyna 19/1, o pow. 1037 mkw, 

Ogłoszenia drobne są bezpłatne.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy: 

osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie

tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com
Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje 

lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru

należy dostarczyć do 24.08.2021 r.

skiego, 20 mkw, tel. 639 800 815.
lokal(7) przeznaczony do działalności go-
spodarczej, biurowej lub fryzjerstwo, Trzeb-
nica ul. Marcinkowska 4/4, nowy budynek, 
tel. 533 533 288.
miesZkanie(7) 2 – pokojowe, o po-
wierzchni 47 mkw, w Prusicach, aktualnie 
do zamieszkania od lipca, tel. 668 377 319.
lokal(7) usługowy w Trzebnicy, 30 mkw, 
tel. 603 283 075.
kawalerka(7) mała, ul. Daszyńskiego, 
cena 800 zł, plus prąd, tel. 693 800 815.
lokal(7) w Trzebnicy, Rynek, pow. 18 mkw, 
tel. 603 283 075.
lokal(7) usługowo-biurowy, pow 30 mkw, 
w centrum Trzebnicy, tel. 603 283 075.
lokal(5) od maja br., o pow.100 mmw, 
z zapleczem ( możliwy podział), przystoso-
wany pod gastronomię, usługi lub biura, ul. 
Kościuszki 33, w Trzebnicy, tel.505 719 540.
PowierZcHnie BiUrowe(8) usługo-
we, w centrum Trzebnicy, przy ul. Solnej 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.

DAM PRACę
Do ZBiorU wiŚni(10) przyjmę do zbioru 
wiśni, tel. 661 851 943.
Praca na fermie(10) dorywcza na fermie 
drobiu i w zakładzie wylęgu drobiu, tel. 71 312 
62 30.
magaZYnier(9) Zatrudnimy magazynie-
rów, tel. 690 980 089.
ZrYwanie Śliwek(9) zatrudnię do zbioru 
śliwek, zapewniam transport, płacę codzien-
nie, Sad w Nowym Dworze, tel. 690 949 293.
PrZeDsTawiciel HanDlowY(9)praca 
pn-pt 8-16, atrakcyjne wynagrodzenie, biuro@
tripenergy.pl, tel. 71 773 30 20.
Pracownik fiZYcZnY(7) pomocnik, 
ślusarz, przy sprzedaży, obsługa maszyn 
budowlanych ,atrakcyjne warunki, tel. 600 
033 115.
sPrZeDawca(7) Praca przy sprzedaży 
maszyn budowlanych, wystawiania ofert, 
strona www, etc. obsługa klienta, atrakcyjne 
warunki, CV – wolfmaszyny@gmail.com tel. 
600 033 115.
Do sPrZeDażY TrUskawek(5) Za-
trudnienie osoby do sprzedaży truskawek, 
tel. 661 556 464.

SZUKAM PRACY

oPiekUnka(10) opieka nad starszą osobą 
w Trzebnicy, tel. 503 951 070.
kierowca(9) kat A+E, tel. 603 719 748.
oPiekUnka osóB sTarsZYcH(8)zaopie-
kuje się osobami starszymi, nieobłożnie chorymi, 
w godzinach 8 – 16, okolice Trzebnicy lub pod 
Wrocławiem, stawka 11 zł/h, tel. 605 418 827.
Pomoc meDYcZna(7) poszukuje pracy 
w gabinetach lekarskich, stomatologicz-
nych lub ginekologicznych, tel. 667 131 413.
oPiekUnka(7) dziecięca 0-18 lat, pn-czt 
po godz. 15., pt-niedz, dyspozycyjność cały 
dzień, Trzebnica i okolica, tel. 570 313 265.
oPiekUnka(6) zaopiekuję się starszymi 
osobami, okolice Trzebnicy, tel. 503 957 070.
sPrZąTanie(4) szukam pracy przy sprzą-
taniu domów, przy produkcji, na magazynie, 
Trzebnica i oko-lice, tel. 605 590 086.
sPrZąTanie(3) posprzątam mieszkanie, 
umyję okna, Trzebnica, okolice, tel. 669 526 136

KOREPETYCJE

maTemaTYka(9) Jestem studentem Po-
litechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji 
dla uczniów szkoły podstawowej, a także 
szkół ponadpodstawowych przygotowują-
cych się do matury, tel. 792 429 119.

maTemaTYka(10) chciałbym zaprosić na 
lekcje matematyki, jestem bardzo cierpliwym, 
życzliwym i spokojnym nauczycielem, za-
wsze staram się przede wszystkim zrozumieć 
potrzeby ucznia i do każdego indywidualnie 
dostosować tempo oraz sposób nauki, jestem 
Inżynierem Pożarnictwa oraz aktualnie kończę 
studia magisterskie, tel. 530 670 467.
naUka rYsUnkU(9) domowe lekcje ry-
sunku i malarstwa, profesjonalna nauka od 
podstaw, dla początkujących i zaawansowa-
nych w każdym wieku, w Trzebnicy, daria.bil-
ska.artist@gmail.com , tel. 783 012 716.
.

angielski / niemiecki(8) ukończyłam 
germanistykę na Uniwersytecie Wrocław-
skim i kursy z angielskiego. Udzielę korepe-
tycji z języka niemieckiego i angielskiego 
dzieciom w wieku szkolnym do 8 klasy pod-
stawówki, tel. 723 631 364.
angielski(8) Studentka udzieli korepety-
cji z j.angielskiego uczniom szkoły podsta-
wowej, tel.500 386 309.
maTemaTYka(8) jestem magistrem eko-

Firma	poszukuje	pracowników 

DO PRODUKCJI STOLARKI PCV 
Umowa o pracę na czas nieokreślony. Bardzo dobre warunki płacowe. 

Możliwość przyuczenia. Mile widziane osoby z doświadczeniem.

tel. 603 605 244

cena 140 zł/mkw oraz 19/2 o pow. 1130 mkw, 
135 zł/mkw, obie działki mają bezpośredni 
dojazd z drogi asfaltowej, działka 19/1 z moż-
liwością wjazdu z dwóch stron, bardzo łatwy 
dojazd na S5, tel: 508 080 712, 661 053 856.
.

.

DZiaŁka(7) budowlana, Czeszów obok 
Młyna, 1300 m2, nieuzbrojona, ale w pobliżu 
jest gaz i woda. Cena 65 tys., tel. 696 095 446.
.

.

DZiaŁka(4) siedliskowa w Raszowie, numer 
działki 53/25, powierzchnia 87,86 Ara, tel. 
570 598 676.

lokal(7) lub wynajmę handlowo-usłu-
gowy w centrum trzebnicy w zabudowie 
szeregowej o pow. 35 mkw, z możliwością 
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym, 
klimatyzacja, wszelkie media, na działce 
własnościowej z KW o pow. 65 mkw; 20 m 
do UM i parking na 100 samochodów, tel. 
798 267 177.

Z amie nię

miesZkanie(5) lokatorsko-własnościowe, 
2 pokoje+balkon, 48,7 mkw, wysoki par-
ter, w Prusicach, na podobne lub mniejsze 
w Trzebnicy, tel. 713 719 966.

kUPię

Dom(10) w Trzebnicy, w cenie do 500 tys. zł, tel. 
600 509 550.
miesZkanie(9) DO 150 TYS ZŁ, GOTÓWKA 
OD RĘKI, TEL. 733 774 664.
DZiaŁka(5) rolna, w miejscowości Mal-
czów, dowolna powierzchnia i klasa ziemi, 
może być pole, sad, łąka, bez znaczenia, tel. 
518 423 147.

sZUkam Do wYnajęcia

PokojU(9) do wynajęcia, tel. 603 719 748.
miesZkanie(7) dla rodziny 2+2 w Trzebni-
cy, preferowane 2 pokoje, tel. 570 313 265.
Pokój(7) niedrogo, z dostępem do kuch-
ni i łazienki, w dużym domu w centrum 
Trzebnicy, zamieszkałym przez jedną osobę, 
w rozliczeniu drobne prace porządkowe 
w ogrodzie, tel. 661 139 043.

mam Do wYnajęcia

lokal(10) w Trzebnicy, przy ul. Św. Jadwigi 
3 C, 52 mkw, cena 1500 zł +media, tel. 882 
353 301.
garaż(9) w Trzebnicy, przy ul. Koscielnej – 
Daszyńskiego, dostępny od lipca,w garażu jest 
kanał, dzwonić po 14, tel. 601 622 703.
kawalerka(8) 38 mkw, w Księginicach, tel. 
536 429 363.
kawalerka(8) w Trzebnicy przy ul. Daszyń-

biuro
Nieruchomości

ul. daszyńskiego 42 trzebnica

biuro@dtr-invest.pl 
www.dtr-invest.pl

tel. 602 756 346

MieszKAniA
DoMY
DziaŁki

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

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

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

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

Rozkład SzynobuSów źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

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

PRZYSTANKI
KURS

1
KURS

2
KURS

3
KURS

4
KURS

5
KURS

6

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

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

3 Raszów wieś - - 10:08 - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 Raszów wieś 7:00 8:05 - - 16:14 -

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

LINIA D Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica

P.T Przystanki Kurs 1 Kurs 2

1 Trzebnica nr 12 12:05 16:15

2 Księginice 1 12:08 16:17

3 Księginice 2 12:10 16:19

3 Ligota 12:13 16:20

4 Masłów 1 12:15 16:22

5 Masłów 2 12:17 16:24

6 Kałowice 12:19 16:26

7 Masłów 2 12:21 -

8 Masłów 1 12:23 -

9 Ligota 12:25 -

10 Księginice 2 12:27 -

11 Księginice 1 12:29 -

12 Trzebnica nr 18 12:32 16:37

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

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

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

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

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

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

inForMacje oGóLne
KIERUNEK GODZINA ODJAZDU PRZYSTANKI

Trzebnica –Boleścin – Siedlec 
PKP – Trzebnica

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

ważny od 3.06.2020r.

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

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

Koniowo – Trzebnica 08:20 / 11:35 Koniowo

Trzebnica–Masłów –Kałowice– 
Trzebnica

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

Trzebnica – Marcinowo

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

– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.

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

Trzebnica– Ujeździec
Mały

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

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

obecnie	poszukujemy	pracownika	na	stanowisko:

ŁADOWACZ / SORTER
Miejsce wykonywania pracy , Gmina Trzebnica

Telefon kontaktowy : 71 310-99-56

firma LP SERWIS Sp. z o.o. poszukuje 

pRACOWnikóW DO mAgAZynu
umowa o pracę, stabilne zatrudnienie, praca w młodym zespole, 

atrakcyjne wynagrodzenie
miejsce pracy: Ligota k. Trzebnicy, 

tel. 886 403 962 / biuro@lpserwis.pl 

FIRMA PANDA TRZEBNICA SP. Z O.O

Producent mebli i elementów wyposażenia wnętrz o wysokim 
standardzie, zatrudni Osobę na stanowisko:

pOmOCnik lAkiERnikA
STOlARZ

sPecjalisTa oBróBki Drewna liTego

Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, gwarantujemy rozwój 
zawodowy oraz pracę przy wytwarzaniu bardzo interesującego 

asortymentu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 661 969 459

nomii i udzielę uczniom korepetycji z mate-
matyki, tel. 601 324 003.
j.niemiecki / j.angielski(8) udzielę 
korepetycji uczniom z języka niemieckiego 
i angielskiego, tel. 723 631 364.
wYPracowania(8) Oferuję pomoc 
w pisaniu oraz korekcie prac pisemnych 
od podstaw aż po efekt końcowy. Preferu-
ję prace z dziedzin humanistycznych, tel. 
691 853 068.
jęZYk angielski(8) z dojazdem do 
ucznia, tel. 537 771 707.
gra NA	 SKRZyPCACh	 I FORtEpIANIE(8) 

Dyplomowany muzyk udziela lekcji gry na 
skrzypcach i fortepianie a także śpiewu i pro-
wadzi zajęcia z muzykoterapią dla dorosłych 
i dzieci, kontakt po uprzednim wysłaniu sms
-a, tel. 509 170 171.
maTemaTYka(8) szkoła średnia, matura, 
tel. 603 548 603.
jęZYk niemiecki(8) nauczycielka pomo-
że w nauce języka niemieckiego, tanio już 
od 20 zł, tel. 783 164 357.
naUka komPUTera(8) dla osób star-
szych i nie tylko, tel. 663 799 153.

MOTORYZACJA / rolnicze

sPr Ze Dam

ciTroen(9) C3 1,4 TDI, rok 2007 diesel, cena 
4000 zł, do negocjacji, nr tel. +48 501 629 659.
Bmw(8) czarne, rok 2003, diesel,Gmina Wisznia 
Mała, tel. 792 409 540.

oPel(8) Astra, kombi, benzyna, rok 2004, tel. 
663 951 072.
oPel(8) Mokka, autko zadbane, sprawne, 
bagażnik na rower. Od roku w kraju, jestem 
pierwszym właścicielem w Polsce, ma książ-
kę serwisową, ksenony, podgrzewane fotele, 
klimatyzację, nawigacja, czujniki parkowania 
przód i tył, podgrzewane fotele, menu w języ-
ku polskim, system start-stop, przyciemniane 
szyby, elektrycznie regulowane i składane lu-
sterka, napęd na 4 koła, Trzebnica, cena 53 000 
tys, tel. 570 400 107.

skUTer(7) 2T, zarejestrowany, w dobrym 
stanie, tel. 723 270 982.
ciTroen(6) C2 2005r., automat, srebrny, 
sprawny, przegląd, ubezpieczenie, cena 
7.500 zł, tel 665 886 993.
Vw PassaT(6) B7, z pełnym wyposaże-
niem, tel. 531 303 316.
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sTóŁ Z krZesŁami(7) w bardzo dobrym 
stanie, zestaw drewniany, Trzebnica, odbiór 
własny, cena 490 zł, 726 953 689.

Łóżko(7) jednoosobowe – cena 100 zł, tel. 
601 764 525.

sofa okeY(7) rozkładana, szerokość 90 cm 
oraz długość 200 cm, w środku pojemnik 
na pościel, dodatkowo do każdej sofy na 
wyposażeniu jest poduszka, stan wizualny 
i techniczny bardzo dobry – dostępne 2szt, 
tel. 534 666 552.

Ława(7) dębowa, w bardzo dobrym stanie, 
dł.130 cm, szer 97 cm, wys.46 cm, cena 400 
zł, możliwy transport na terenie T-cy, tel. 605 
113 822.

wersalka(6) w bardzo dobrym stanie, za 
350 zł, tel. 664 187 410.

Łóżko(6) z materacem. stan bardzo dobry, 
wymiary 200 x 180, cena do uzgodnienia, 
tel. 783 445 614.
sTolik(10) stylizowany na marokański, cena 
100 zł, tel. 732 244 683.

DLA DZIECI / RÓŻNE

sPr Ze Dam

PocZTówki(10) płyty grające polskich i za-
granicznych, np Jan Kiepura i Country, tel. 502 
677 578.

meBelki Drewniane(9) stolik i 4 krzeseł-
ka, dla dzieci w wieku 2-3 latka, cena 100 zł, tel. 
518 981 037.
nosiDeŁko(9) ERGObaby, ergonomiczne, 
używane, z wkładką dla noworodka, cena do 
uzgodnienia, tel. 790 558 208.

Piaskownica(9) w postaci żółwia z pokry-
wą i foremkami, cena 30 zł, tel. 518 981 037.
BUTY(9) rozmiar 42, cena 20 zł, tel 666 451 684.

BUTY(9) rozmiar 42, cena 20 zł, tel 666 451 684.

kUrTki(9) skórzane motocyklowe, rożne ro-
dzaje, niedrogo, tel. 782 972 516.

oBUwie(9) tekstylne. cena 15 zł, roz. 42, tel. 
666 451 684.
garaż(8) komplet, komendą z autem policyj-
nym i strażą, cena za komplet 30 zł, bez śladów 
użytkowania, Trzebnica, tel. 691 141 985.

aUTo(8) wywrotka, duża, bez śladów użytko-
wania, można na nim jeździć, długość auta 60 
cm, Trzebnica, cena 40 zł, tel. 691 141 985.

sUkienki(8) dziecięce z firmy H&M, rozmiar 
80, cena 40 zł za wszystkie, tel. 530 205 295.

maskoTka(8) duża ( 60 cm ), Kubuś Pucha-
tek, Trzebnica, cena 30 zł, tel. 691 141 985.

ZjeżDżalnia(8) toot toot, z autkiem ( samo 
autko to koszt około 50 zł ), z dźwiękami, bez 
śladów użytkowania, zjeżdżalnia 70 cm wyso-
kości i 1 metr długości, Trzebnica, cena 200 zl, 
tel. 691 141 985.

nosiDeŁko(8) nowe angielskie, szelki Tika-
mak, koloru czerwono-szarego, zalecane od 

urodzenia do 12 kg, cena 50 zł, Trzebnica, tel. 
691 141 985.

wóZek(8) Bebetto Torino 3w1, stan bardzo 
dobry, wszystko sprawne, kompletne, do 
tego folia, moskitiera, uchwyt na kubek, ple-
caczek/ torebka, dorzucę gratisowo adapte-
ry do nosidełka, 2 prześcieradła do gondoli, 
kocyk, w razie potrzeby coś jeszcze bo mam 
sporo fajnych rzeczy, Trzebnica, cena 1100 zł, 
tel. 691 141 985.
.

gra(8) kapsle, piłka nożna z pudełkiem, in-
strukcja obsługi, niczego nie brakuje, Trzebnicy, 
cena 10 zł, tel. 691 141 985.

Tor(8) z windą, podnośnikiem, 2 skrzyżowa-
niami oraz znakami, używany, cena 20 zł, Trzeb-
nica, tel. 691 141 985.

PiŁka(8) plastikowa dla niemowlaka, Fischer 
Price, porusza się, wydaje dźwięki, Trzebnica, 
cena 30 zł, tel. 691 141 985.

Tor(8) na pociągi Tomek i Przyjaciele, składa-

ny, z porządnego tworzywa, duży, Trzebnica, 
cena 50 zł, tel. 691 141 985.

aUTko(8) straż pożarna, sprawne, w bardzo 
dobrym stanie z wysuwaną drabiną, dłu-
gość autka 35 cm, Trzebnica, cena 35 zł, tel. 
691 141 985.

TorY(8) składne, wraz z pociągami i wago-
nami ( 4 szt. ), kompletne, sprawne, stan ide-
alny, pociąg wydaje dźwięki, z opakowaniem, 

R E K L A M A

wYPożYcZalnia 
PrZYcZeP kemPingowYcH 
TRZEBNICA

OFERUJEMY:
•	fabrycznie	nowe	przyczepy	kempingowe	markowych	
	producentów	dethleffs	aero	530	fsk	oraz	hobby	460	lu	de	luxe.

•	atrakcyjne	ceny!

TRZEBNICA	
ul.	Wrocławska	34

@przyczepykempingowetrzebnica733 622 122

karawaningtrzebnica@op.pl

PrZYcZePa(10) skrzyniowa, D44, drewniana, 
Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.
wsPomaganie kierownicY (9) elek-
tryczne, T25 do ciągnika rosyjskiego, nr tel. +48 
723 538 228.
koŁa(9) 2 sztuki, czternastki, ogumione na fe-
lgach stalowych, plus opona gratis, cena 100 zł, 
tel. 518 981 037.
foTel(7) do Forda Transita, cena 399 zł, tel. 
693 280 780.

siecZkarnia(10) tel. 798 263 003.
kUźnia(10) z lat 1900, wraz: 60 narzędzi 
ręcznych i mechanicznych, cena do negocja-
cji, tel. 883 433 493.

DmUcHawa Do ZBoża(8) z silnikiem elek-
trycznym, Gmina Wisznia Mała, tel. 792 409 540.
kosiarka(8) elektrycznym z napędem, mało 
używana, firmy Macallister, cena do uzgodnie-
nia, tel. 726 265 222.
oPrYskiwacZ(8) do ziemniaków, pięcio-
rzędowy, Gmina Wisznia Mała, tel. 792 409 540.
BUDa(8) drewniana, duża, cena 800 zł, tel. 570 
556 686.
kosiarka(7) spalinowa z napędem i bez 
napędu, oraz kosa spalinowa, tel. 723 270 982.
oPrYskiwacZ(7) 400 L, po remoncie, 
szer. land 12 m, tel. 723 270 982.
roZrZUTnik(7) obornika, tel. 723 270 982.
BronY(7) „5”, w bardzo dobrym stanie, tel. 
723 270 982.

BUDOWLANE / agd, rtv

sPr Ze Dam

Brama(10) garażowa, stan bardzo dobry, 
wymiary standardowe, kolor ciemny brąz, bez 
żadnych uszkodzeń, cena do negocjacji, tel. 
602 680 431.

TelewiZor(9) 25 cale, Trzebnica, tel. 603 
283 075.

wieża(9) technics, w bardzo dobrym stanie, 
tel. 531 303 316.

cegŁa(9) z rozbiórki, 600 sztuk, Boleścin 79, 
tel. 666 690 012.
Pilarka(8) spalinową, tel. 536 994 838.
Brama(8) furtka, słupki, siatkę ogrodzeniową 
i siatkę leśną, tel. 536 994 838.
kosiarka(8) spalinowa małą z napędem 
i silnikiem Briggsa, tanio, tel. 603 719 748
oDkUrZacZ(8) Philipsa, 3w1, z akcesoriami, 
ma wadę, a mianowicie przestał się kręcić wałek, 
końcówki oraz dwie ściereczki z mikrofibry nie 
używane, uchwyty do mocowania, 2 szt. tak-
że nie używane, posiadam pudełko do niego, 
może komuś potrzebny na części . Cena 300 zł. 
( Kupiony za 1.300 zł ), Trzebnica, tel. 691 141 985. 

Zamrażarka(8) 4 szufladowa, Ujeździec 
Wielki, tel. 668 302 127.
klimaTYZaTor(7) Trzebnica, tel. 501 956 199.

korona ceramicZna(7) nowa, butel-
kowa zieleń, do pieca kaflowego lub komin-
ka, składa się z 8 elementów: 4 szt proste: 
wys.18 cm dł.31,5 cm i 4 szt narożne, całko-
wita długość 173 cm, tel. 693 280 780.

agregaT(7) szer. robocza 2,70 m, tel. 723 
270 982.
PaleTY(7) EURO, tanio sprzedam, tel. 514 
604 545.
fUrTka(5) z profili, bardzo dobre wykona-
nie, zamek z wkładką w komplecie, cena 750 
zł, tel. 725 395 562.
Brama(5) przesuwna o świetle 4,20 metra, 
wraz z przeciwwagą, brama ma ok. 6 me-
trów, w bramie panel z drutu fi4, w komple-
cie dwa wózki, brak słupków, stan idealny, 
cena: 1700 zł (do negocjacji), tel. 725 395 562.
Brama(5) wjazdowa z desek, używana, tel. 
600 593 216.
lamPa(5) drewniana, elektryczna, na 2 ża-
rówki, wys.1,5 m, stojąca, cena 50 zł, tel. 785 
686 232.

folia fUnDamenTowa(10) firmy PREFIX, 
izolacja pozioma fundamentów 1mm / 0,25m 
x 30m x 1mm. cena 40 zł, tel. 508 623 596.
.

folia okienna(10) samoprzylepna, zabaz-
pieczka okna podczas remontów. Jedna sztu-
ka 70 zł a za dwie 100 zł, tel. 508 623 596.

.

karnisZe(8) ręcznie kute, znakomite wy-
konanie w starym stylu, jakość pierwsza, 
długość 180 cm, cena za 2 sztuki 300 zł, tel. 
732 244 683.
.

kino(8) domowe Philips, cena 280 zł, Trzeb-
nica, tel. 603 283 075.

ROWERY / WÓZKI

sPr Ze Dam

rower(10) cena 100 zł, tel. 693 790 106.

rower(10) kross replica hexagon junior, mało 
używany, odbiór własny, Kryniczno, cena 600 
zł, tel. 606 610 955.

rower(10) Polski romet, na kołach 26, w peł-
ni sprawny, cena 249 zł, do negocjacji, tel. 502 
860 657.

HUlajnoga(10) na terenowych kołach 16, 
w pełni sprawna, hamulec tył+przód, kupiona 

w Niemczech, cena 249 zł, do negocjacji, tel. 
502 860 657.

HUlajnoga(9) wyczynowa, K2, kickboard, 
3 kołowa, używana, cena do uzgodnienia ,tel. 
790 558 208.

rower(10) holenderski z silnikiem spalino-
wym, z rozrusznikiem elektronicznym, stan 
dobry, cena 1400 zł, Trzebnica, tel. 785 686 232.

rower(10) damski BTW IN, koło 24 C, w do-
brym stanie, Trzebnica, cena 50 zł, 785 686 232.

rowerek(9) uszkodzony, do naprawy, dla 
dzieci (5-9 lat), cena 20 zł, tel. 518 981 037.
wóZek(8) głęboki, Nawington Caravel, do-
skonały w prowadzeniu, przednie koła skrętne 
z możliwością blokady, wentylacja w środku 
wózka, możliwość ustawienia do pozycji sie-
dzącej, metalowy duży kosz z rozwijana siatka, 
wszyta w gondolę czarna moskitiera, możli-
wość składania gondoli na płasko, wygodny 
uchwyt w budzie gondoli, oryginalna torba 
obszyta skóra, skórzana rączka, bardzo duża 
i szeroka gondola, miękkie zawieszenie, deli-
katne bujanie, proste składanie. Materiał łatwy 
w utrzymaniu czystości. Dodatkowo oprócz 
torby, praktyczny ceratowy przewijak, trzy prze-
ścieradła, pokrowce na koła, folia przeciwdesz-
czowa, osłona przeciwsłoneczna. Wózek 
kompletny, bez uszkodzeń, sprawny, wyprany, 
niewielka rysa na stelażu, której nie widać, stan 
użytkowy i wizualny jest bez zarzutu, w Trzeb-
nicy, cena 850 zł, do negocjacji, tel. 662 985 912.

wóZek(5) dziecięcy, gondola + spacerów-
ka, stan: dobry, cena 100 zł, tel. 502 433 986.

meBle

sPr Ze Dam

meBle(10) dla dziecka, Ikea Mammut, szafa 
i komoda, używany, odbiór własny, Kryniczno, 
cena: 140 zł, tel. 606 610 955.

narożnik(10) nowy, duży, rozkładany, 
z funkcją spania, wymiary zewnętrzne: 100 
cm z 250 cm, głębokość siedziska, 60 cm, do-
datkowo możliwość rozłożenia zagłówków, 
odbiór w Trzebnicy, POLECAM GORĄCO!!!!, 
tel. 665 481 079.

kUfer(10) stary, drewniany, tel. 798 263 003.
Łóżko(9) Kura, dwustronne, Ikea, używane, 
dla dzieci, 90 x 200 cm – cena do uzgodnienia, 
Trzebnica, tel. 790 558 208.

sZafa(8) drewniana, trzydrzwiowa, Ujeździec 
Wielki, tel. 668 302 127.
sofa(8) rozkładana, fotele, tel. 536 994 838.
sZafka(8) pod telewizor, czarna, ze szkla-
nymi drzwiami, w środku jedna półka zwykła, 
druga na płyty CD. Wysokość 64 cm, długość 
87 cm, głębokość 53 cm, Trzebnica, cena 45 zł, 
tel. 691 141 985.

Trzebnica, cena 50 zł, tel. 691 141 985.

kUPię /  oDDam / PrZYjmę

imaDŁa(10) kowadła, maszyny ślusarskie, wó-
zek do palet, tel. 692 466 363.
oDDam grUZ(10) za darmo, bez zanieczysz-
czeń, odbiór własny, Trzebnica, tel. 693 945 896.
oDDam Za kawę ;)foTelik(8) nosideł-
ko, różowe z myszką Miki, , bez wkładu dla nie-
mowlaka, Trzebnica, tel. 691 141 985.
kU Pi ę PrZYcZePę camPingową(7) 
może być do remontu, tel. 601 198 984.
kU Pi ę rZUTnik(8) Ania wraz z filmami 
lub bez nich, tel. 699 277 755.

ZgUBiono / PosZUkUję

ZgUBiono srebrną bransoletkę na terenie 
Trzebnicy, nagroda 300 zł, nr tel. 661 139 043.

cHemia imPorTowana
najwYżsZej jakoŚci
DLA tWOjEGO DOMU
-	 zaopatrzenie	firm,	instytucji,	hoteli	
	 oraz	gastronomii	w	środki	utrzymania	czystości
-	 GWARANCJA	lEPSZEJ	CENy 
	 niż	u Twojego	obecnego	dostawcy

szczytkowice 70 Trzebnica /	swiatchemii@wp.pl	/	swiatchemii.com

tel.	693 476 703 
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scHoDY
100 % Drewniane

produkcja i montaż
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266
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Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
 SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523

regUlacje 
naPrawa 

okna 
roleTY

TeL.	530 250 070

oczyszczalnia
Ścieków

BEzPŁaTna
wycEna

ProfEsjonalnE
doradzTwo

Zbiorniki
na desZcZówkę

piwnicZki betonowe
odwodnienia

i drenaż

paweł madaliński
skarszyn 48 trZebnica

szamBa
betonowe
605 331 903

Gwarancja
na zBiornik

i monTaż

www.ocz yszcz aln i e - sz amba .com . pl

TAXI 1
TRZEBNICA
przewóz 6 osób

telefon
601 270 514

Maciej Nowak
Trzebnica ul. h. Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13
 883 38 03 96
e-mail: firmablyskmn@wp.pl

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZąTANIE, DOCZYSZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZYWANIE wykładzin i chodników
PIELęGNACJA, SPRZąTANIE NAGROBKÓW usługa całoroczna i jednorazowa
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji
CZYSZCZENIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych – pielęgnacja terenów zielonych

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcHer

Firma
BIURO

RACHUNKOWE
• Pełna obsługa firm
• Możliwość odbioru 

dokumentów od klienta 
oraz współpraca zdalna

•	gwarantujemy terminowość, 
profesjonalizm i dyskrecję

tel. 713 870 274
502 749 540
602 571 613

TYLKO U NAS
SZYBKO

TANIO
I SOLIDNIE

Wycena usługi bezpłatna
także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
TOLL-SPAW 
Krzysztof Kawecki 

tel. 883 485 324
TRzEbNIcA
ul. Prusicka 39

zAprASzAMy Do wSpółprACy

Jakub
FhuSKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWYCH MAKULATURY WYWÓZ GRUZU BUDOWLANEGO

Tr z E b n I C A  ul.  Milicka 32  tel . 71 312 05 03
GODZINy	OTWARCIA	SKuPu

PONIEDZIAŁEK – PIąTEK 8:00 – 16:00
SOBOTA 8:00 – 13:00

poDSTAwIAMy kontenery | transport grATIS | nAjwyżSzE CEny w MIEśCIE

Paweł Miklas
 693 749 567

pmserwis90@gmail.com

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

SERWIS OLEjOWy
NAPRAWA
SKRzyń bIEgóW
AUTOmATyczNych i mANUALych

RAMZES ENERGY
FOTOWOLTAIKA
- Panele najwyższej jakości 

z 30-letnią gwarancją

- Szeroki wybór

- Panele dwustronne do 25% 
więcej energii

www.ramzesenergy.pl

tel. 501 182 091

PRACA TRZEBNICA I OKOLICE
ZAPEWNIAMY DOJAZD

SZUKAMY PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH
I POMOCNIKÓW

salon meBlowY

Trzebnica ul. Wrocławska 1C
sklep czynny od pon.-pt. w godzinach 9-17 

tel. 71 714 24 56

Wyprzedaże z ekspozyCji 
NoWe kolekCje

SPRZEDAŻ WęGLA
P.h.U. "JAROS" WęGIEL Z POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

KoSTKA / orzECh / EKogroSzEK 
DrEwno rozpAłKowE

LuzeM	Lub	w	workach

TrZeBnica ul.	chrobrego 26
nowa lokaliZacja – dawny araj

tel. 609 514 915 / 697 011 953

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

Trzebnica ul. Chrobrego 26
tel. 697 011 953
609 514 915

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

Auto
D E T A I L I N G

spa dla Twojego samochodu
czyszczenie	skóry	/	polerowanie	
lakieru	/	odświeżanie	i	zabezpie-

czanie	lakieru	/	odświeżanie 
i	zabezpieczanie	plastików	/	po-
lerowanie	reflektorów	/	czyszcze-
nie	aut	do	sprzedaży	/	usuwanie	

naklejek	reklamowych 
/	pranie	tapicerki	samochodowej

6 0 0 588 4 8 4
Księginice, ul. Łabędzia 30

WęGIEL
EKOGROSZEK

-770/699
WIOSENNA PROMOCJA

Głuchów Górny 1
TARTAK przy krzyżówce

tel. 695 934 148 
663 693 820

US ŁU G I
remonTowo
BUDowl ane
REMONTY CAŁOŚCIOWE

wewnątrz i z zewnątrz:
•	 szpachlowanie, tynkowanie
•	 malowanie, zabudowy
•	 gładzie, gres, terakota, panele
•	 podwieszanie sufitów
•	 docieplanie, ocieplanie

tel. 721 767 978
661	331	963	/	505	719	540

PelleT
15 kg = 14,99 zł.
tel. 731 200 005 

P E L L E T 
TRZEBNICA / BęDKÓW

tel. 602 523 956
71 388 91 91

SKLEP
węDkarsko-ZoologicZnY 

TrZeBnica 
ul. solna 3 obok delikatesów SAM 

pon.-pt. 9:00-17:00 sob. 9:00-14:00 tel. 695 548 489 / 697 689 359 

SERWIS KLIMATYZACJI 
SAMOCHODOWEJ już od 249zł

szczytkowice 91 tel. 785 233 408

GODZINy	PRACy:	

poniedziałek – piątek 8 – 17
sobota 8 – 14

w tym 
odgrzybianie 
układu 

za0zł!!! 

USŁUGI
REMONTOWE
• płytki
•	malowanie
•	gładzenie
•	kompleksowe	wykończenia	
łazienek

•	zabudowy	GK
•	wykończenia	wnętrz
•	wykończenia	poddaszy
•	docieplenia	dachów

tel. 725 340 467

USŁUGI 
INSTALACYJNE

– elektryczne
– hydrauliczne
– pompy ciepła
– fotowoltaika
– klimatyzacja / wentylacja

DORADZTWO, 
SPRZEDAŻ, MONTAŻ

tel. 600 880 654

■ SPAWANiE
-aluminium
-stopów aluminiowych
-stali, stali nierdzewnej
-stali miękkich

■ mETALOPLASTyKA

PogoTowie
komPUTerowe

DIAGNOZA
NAPRAWA i SERWIS

reaktywujemy
i przyspieszamy

komputery

tel. 690 993 770

Pranie 
DYwanów 
NA WSKROŚ W PRALNI

21zł/m2
bezpłatny	odbiór	oraz

dowóz	od	150	zł.

tel. 603 232 261
www.czyszczeniedywanow.pl

TAXI 3
Józef Domagała

• przewóz osób

• zakupy na telefon

tel. 601 586 739

PomPY ciePŁa
- dobór, montaż pomp ciepła
- projektowanie i montaż instalacji grzewczych
- instalacje wod-kan
- ogrzewanie podłogowe
- rekuperatory, wentylacja
- klimatyzacja
- sprzedaż oraz doradztwo pomp ciepła, 

klima-konwektorów, klimatyzacji

ENERGIZ_systemy grzewcze

arcHiTekT 
wnęTrZ

tel. 604 163 109

www.dagmaraczulek.com

tel. 660 747 668



56 NR 10 / 196 6.07.2021


