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Mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość – podpisałem umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu 
drogi krajowej nr 15 i dróg gminnych – ul. Prusickiej, ul. H. Brzoski i ul. Cichej, tuż obok cmentarza, 
Biedronki i stacji paliw. Wykonawcą została firma PB Haus Sp. z o.o. Kwota przeznaczona na ten 
cel to 692 797,92 zł. Zakończenie prac planowane jest do końca wakacji. Rondo poprawi znacząco 
bezpeczeństwo na tym skrzyżowaniu – powiedział burmistrz Marek Długozima. 
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W obliczu pełnowymiarowej 
napaści Rosji na suwerenne pań-
stwo- Ukrainę, chciałbym wyrazić 
swój zdecydowany sprzeciw oraz 
wsparcie dla Ukrainy, w której jak 
wiadomo mamy wielu przyjaciół.

W 2007 roku nawiązałem bar-
dzo owocną współpracę partner-
ską z miastem Vynnyky (Winniki) 
koło Lwowa. Przez te kilkanaście 
lat miałem przyjemność osobiście 
przekonać się o tym jak przyja-
znymi, otwartymi i serdecznymi 
ludźmi są nasi sąsiedzi z Ukrainy. 

Pozostaje w bezpośrednim 
kontakcie z moim odpowiedni-
kiem w Winnikach, dzięki cze-
mu będę mógł na bieżąco infor-
mować Państwa o możliwych 
formach pomocy mieszkańcom 
Winnik i Ukrainy.

Ze strony Gminy Trzebnica za-
pewnimy oczywiście wszelkie nie-
zbędne wsparcie dla ewentualnych 
uchodźców z Ukrainy. O swojej 

gotowości do pomocy poinformo-
wałem również Wojewodę Dolno-
śląskiego Pana Jarosława Obrem-
skiego.  

Zakwaterowanie dla szukają-
cych schronienia uchodźców pla-
nuję zorganizować przede wszyst-
kim w gminnych budynkach i 
halach sportowych, które posiada-
ją niezbędne zaplecze kuchenne, 
m.in: budynku byłego przedszkola 
nr 1 przy ul. Armii Krajowej oraz 
w budynku byłego sanatorium 
zakupionego przeze mnie ostat-
nio od Sióstr Boromeuszek. Tylko 
w tych dwóch budynkach schro-
nienie może znaleźć kilkadziesiąt 
rodzin uciekających z ogarniętej 
wojną Ukrainy. 

Również wśród nas w Gmi-
nie Trzebnica mieszka wiele osób 
narodowości ukraińskiej, są oni 
nieodłączną częścią naszej lokal-
nej społeczności, chodzą razem z 
naszymi dziećmi do trzebnickich 

szkół, dzielą z nami nasze troski i 
zmartwienia. Dlatego w tym tra-
gicznym dla Ukraińców momen-
cie okażmy naszym przyjaciołom 
pomoc i solidarność.

Każda forma pomocy, nawet 
słowa otuchy i wsparcia są obecnie 
niezwykle ważne. Pokażmy na-
szym braciom z Ukrainy, że w tym 
ciężkim dla nich momencie histo-
rii nie są sami. Bądźmy solidarni 
z Winnikami, bądźmy solidarni z 
Ukrainą.  

Składam serdeczne podzięko-
wania dla mieszkańców Gminy 
Trzebnica za wsparcie, słowa otu-
chy i współczucia kierowane pod 
adresem naszego miasta partner-
skiego Winniki pod Lwowem oraz 
dla całej Ukrainy. Słowa te są nie-
zwykle ważne dla naszych przyja-
ciół z Ukrainy. 

Drodzy przyjaciele z Ukra-
iny, jesteśmy z Wami. Jesteśmy z 
Ukrainą! Wspieramy Was sercem, 

myślami i modlitwą. Drodzy Bra-
cia i Siostry na Ukrainie! Nie trać-
cie nadziei! W geście solidarności 
na budynku Urzędu Miejskiego w 
Trzebnicy została podświetlona 
flaga Ukrainy.

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica 

▶ Wido k na Park M iejsk i  z  lot u pt ak a .

Rewitalizacja PaRku Miejskiego PRzy sądzie 

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

Subiektywnym okiem burmistrza

We wtorek, 15 lutego podczas 
sesji Rady Miejskiej na mój wnio-
sek została przegłosowana uchwa-
ła, która dotyczy rewitalizacji Par-
ku Miejskiego znajdującego się 
przy trzebnickim budynku Sądu 
Rejonowego w Trzebnicy i nada-
nia mu imienia zmarłej Pary Pre-
zydenckiej śp. Marii i Lecha Ka-
czyńskich.

Park Miejski przy sądzie wy-
magał rewitalizacji od dłuższego 
już czasu. Jest to jeden z central-
nych punktów naszego pięknego 
miasta i jeden z większych par-
ków. Decyzja o rewitalizacji tego 
miejsca, nie jest – wbrew temu, co 
sugeruje opozycja – decyzją, by na 
byłym cmentarzu powstał park. 
To decyzja, by zrewitalizować 
park, który już tam istnieje od lat 
i który w tej chwili jest w bardzo 
złym stanie.

Od dłuższego czasu nosiłem 
się z zamiarem zrewitalizowania 

tego parku, a biorąc pod uwagę 
miejsce przy sądzie nieprzypad-
kowo postanowiłem nazwać go 
imieniem Pary Prezydenckiej. 
Śp. Maria i Lech Kaczyńscy byli 
ludźmi szczególnie skromnymi, 
bezwzględnie oddanymi Rzeczy-
pospolitej, ale też dla wielu z nas 
byli wzorem małżeństwa. W ich 
związku najważniejsze były uczci-
wość i wzajemny szacunek.

Park imienia Pary Prezydenc-
kiej śp. Marii i Lecha Kaczyń-
skich wraz z aleją poświęconą 
ich pamięci będzie miejscem 
szczególnym. W ten sposób uho-
norowany zostanie dorobek na-
ukowy i życiowy prof. Lecha Ka-
czyńskiego, który przez wiele lat, 
z ogromnymi sukcesami rozwijał 
swoją prawniczą karierę nauko-
wą i zawodową, o czym świadczy 
jego biografia. Park przy sądzie 
w Trzebnicy to z pewnością god-
ne miejsce dla uhonorowania 

człowieka prawego, uczciwego, 
wybitnego męża stanu, prawnika 
z wykształcenia.

Dzisiaj szczególnie można po-
wiedzieć, że śp. Lech Kaczyński 
był wielkim Prezydentem z wi-
zją polityczną i odwagą osobistą. 
Wręcz proroczo brzmią jego słowa 
z 12 sierpnia 2008 roku wypowie-
dziane w piątym dniu rosyjsko-
gruzińskiej wojny: – Świetnie wie-
my, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, 
pojutrze Państwa Bałtyckie, a póź-
niej może i czas na mój kraj, na 
Polskę! – ostrzegał. Zapewnił gru-
zińskich obywateli, że nie zostali 
sami w walce z Rosją.

Ale jednocześnie pamiętajmy, 
że park nie będzie nosił imienia 
tylko śp. Lecha Kaczyńskiego, ale 
również śp. Marii Kaczyńskiej. 
Niezwykle mądrej, ciepłej osoby, 
Pierwszej Damy, która była ce-
niona przez kobiety wywodzące 
się z różnych środowisk i ugrupo-

wań politycznych i która w nieby-
wały wręcz sposób umiała jedno-
czyć te środowiska.

Właśnie z powodu przeszłości 
tego miejsca jesteśmy zobowią-
zani do ogromnej troski o ten te-
ren. Rewitalizacja terenu zakłada 
montaż ławek, zrobienie nowych 
ścieżek i oświetlenia. Będzie to 
miejsce spacerów, odpoczynku 
i miejsce spotkań, będzie ono rów-
nież nosiło walory edukacyjne 
i patriotyczne. Jednocześnie za-
pewniam, że inwestycja z pewno-
ścią nie naruszy godności pocho-
wanych tu ponad 60 lat temu osób 
rożnych wyznań. Ich szczątki zo-
stały ekshumowane w latach 70.

I przypomnę, że większość par-
ków w środku miast na terenach 
odzyskanych, poniemieckich to 
byłe cmentarze. Świadczą o tym 
liczne przykłady parków we Wro-
cławiu: chociażby Lasek Osobo-
wicki, Park Grabiszyński, Park 

Andersa (na jego terenie były 4 
duże cmentarze) i długo można 
wymieniać. Nie ma w zasadzie in-
nej alternatywy dla tych miejsc jak 
parki.

Z szacunku wobec przeszło-
ści, w trosce o teraźniejszość ape-
luję, byśmy wszyscy potrafili się 
wznieść ponad podziałami i od-
dali należyty hołd i szacunek lu-
dziom, którzy na trwałe zapisali 
się na kartach historii Polski.

Nie mieści mi się w głowie po-
stawa radnych lokalnego klubu 
PiS, którzy nie zagłosowali za 
uchwałą. Nie jest to jednak moim 
zadaniem, by przekonywać ich, 

ciąg dalszy na kolejnej stronie

solidarni z winnikami, 
solidaRni z ukRainą

▶ We wsp ó ł prac y z t r ze b nic k ą f irm ą Show De sign na fronc ie bu dy nku Ur zę du M iejs k ie go 
w yś wie t lona na z nak wsparc ia zost a ł a uk raińsk a f l ag a .

▶ Pr ze d Ur zę de m z awis ł y te ż f l agi  Uk rainy i  miast a 
par t ne r s k ie go Winnik i .

▶ N a z ap ros ze nie ówc ze sne go M e ra 
Winnik Wo ł o d y mira Kvu r t a ,  bu r-
mist r z M are k D ł u goz im a w 2019 ro ku 
w raz z de le g acją w z ią ł  u d z ia ł  w nie -
co d z ie nnej uroc z ystośc i .  Był o nią o d -
s ł onię c ie p omnik a ś w. Jana Paw ł a I I , 
k tór y st aną ł w Winnik ac h .  B y ł  to ko -
lej ny e le m e nt par t ne r st wa miast .

▶ M e r B o hd an Shu ste r z  burmi -
st r ze m M ark ie m D ł u goz im ą p o d -
c z as wi z y t y w Winnik ac h .

▶ D z ie c i  z  Winnik p o dc z as wi z y t y w Tr ze b nic y w 2014 roku .
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stan obecny parku miejskiego w trzebnicy przy sądzie

jak ważne jest uhonorowanie 
zmarłej tragicznie Pary Prezy-
denckiej śp. Marii i Lecha Kaczyń-
skich, również tu w naszej Małej 
Ojczyźnie.

Przyznam, że ta inicjatywa po-
wstała z potrzeby serca, podobnie, 
jak i inne projekty, które za mojej 
kadencji z dumą zrealizowałem, 
i których byłem pomysłodaw-
cą m.in. pomników takich jak: 
Pomnik Wolności – postawiony 
z okazji rocznicy stulecia odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści, mamy pomnik gen. Ryszarda 
Kuklińskiego, a w parku, tuż przy 
bazylice, pod koniec roku odsło-
niłem pomnik – bł. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Jedno z rond nosi 
imię Żołnierzy Wyklętych, a dru-
gie upamiętnia wybory z 4 czerw-
ca 1989. Tuż obok znajduje się 
ulica premiera RP Jana Olszew-
skiego. Przed bazyliką stoi rów-

nież Krzyż Katyński i Smoleński. 
Te wszystkie miejsca są dla mnie 
i mieszkańców niezwykle ważne.

Zależy mi, by Trzebnica była 
miastem postrzeganym jako azyl 
patriotyzmu, stąd na co dzień kul-
tywujemy w Gminie Trzebnica 
pamięć o ważnych wydarzeniach 
i osobach. Każdego roku zapala-
my znicze pod Dębami Pamięci 
w Lesie Bukowym i obchodzimy 
Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrod-
ni Katyńskiej. Dodam, że po kata-
strofie smoleńskiej, w 2010 roku, 
posadzony został dodatkowy dąb 
– upamiętnia on wszystkie ofiary 
tamtego tragicznego wydarzenia, 
na czele z Parą Prezydencką – 
śp. Marią i Lechem Kaczyńskimi.

▶ Wi zja lo k alna w Parku M iejs k im , k tóra o d by ł a s ię w z wiąz ku z p l anami rewit al i z acj i . 

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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Kolejny suKces powstanie nowe rondo
Mamy dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. 

W Urzędzie Miejskim burmistrz Marek 
Długozima podpisał umowę na budowę ronda 

na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 15 i dróg 
gminnych – ul. Prusickiej, ul. H. Brzoski i ul. 

Cichej, tuż obok cmentarza, Biedronki i stacji 
paliw. Wykonawcą została firma PB Haus Sp. 

z o.o. Kwota przeznaczona na ten cel to 692 
797,92 zł. Zakończenie prac planowane 

jest do końca wakacji. 

– W tym miejscu chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad oddział we 
Wrocławiu na czele z panią dyrek-
tor Lidią Markowską, którą udało 
mi się, podczas licznych rozmów, 
przekonać do współuczestnictwa 
w tym projekcie tak ważnego dla 
mnie ronda, które jest kluczowe 
z punktu widzenia poprawy bez-
pieczeństwa i o które wielokrot-
nie prosili mnie kierowcy. Jest to 
skrzyżowanie, na którym zdarza 

się wiele wypadków. Dziękuję za 
otwartość na przedstawione prze-
ze mnie sprawy i wspólne dąże-
nie do wypracowania najlepszych 
rozwiązań. Dzięki temu GDDKiA 
wykona nawierzchnię ścieralną na 
nowo powstałym rondzie. Dzię-
kuję także firmie TAURON, która 
zaoferowała przestawienie trzech 
lamp, kolidujących z poszerzoną 
jezdnią – powiedział burmistrz 
i dodał: – Nowe rondo znacznie 
upłynni ruch na wspomnianym 
skrzyżowaniu, a także sprawi, że 

będzie ono bezpieczniejsze i ła-
twiejsze do pokonania niż ma to 
miejsce obecnie. Mając przykład 
Ronda Unii Europejskiej oraz 
Ronda 4 czerwca 1989 roku, które 
znacząco poprawiły komunikację 
w centrum miasta, wiem, że jest to 
dobre rozwiązanie. Również sami 
mieszkańcy zauważają podczas 

rozmów ze mną, że budowa rond 
to najlepszy sposób na uniknięcie 
korków oraz płynny ruch – pod-
sumowuje. 

Przypomnijmy, że burmistrz 
wspólnie z panią dyrektor Li-
dią Markowską oraz GDDKiA 
oddział we Wrocławiu są także 
w stałym kontakcie w sprawie 

takich inwestycji jak – Mała Ob-
wodnica Trzebnicy, gdzie obecnie 
trwają procedury związane z wy-
konaniem dokumentacji, a także 
remontem wspomnianej drogi 
krajowej nr 15 wraz z budową 
chodnika w Skoroszowie. 

[sh]

▶ Burmist r z M are k D ł ugoz im a p o dpis a ł  umowę w y konania rond a na sk r z y żowaniu dro gi 
k rajowej nr 15 i  dró g gminnyc h – ul .  Prusic k iej ,  ul .  H .  Br zosk i  i  ul .  Cic hej z  f irm ą PB H au s 
Sp.  z  o.o.  Kwot a inwe st ycj i  to 692 797,92 z ł .

Z wiZytą w Kancelarii Premiera 

roZmowy o ZabytKach 

– Przypomnę, że na zasadzie 
pierwokupu pozyskałem w ostat-
nim czasie posanatoryjny budy-
nek znajdujący się przy ul. Sta-
wowej. W planach związanych 
z powstaniem domów zdrojo-
wych znajduje się również tzw. 
Willa Zamek w Lesie Bukowym. 
Poseł Agnieszka Soin uznała za 
priorytetowy cel, jakim jest przy-
wrócenie Trzebnicy statusu mia-

sta uzdrowiskowego. Jedynego 
na północ od Wrocławia. Obie-
cała ze swojej strony wesprzeć 
ten projekt i osobiście monitoro-
wać postępy prowadzonych prac. 
Dziękuję Pani poseł za meryto-
ryczną rozmowę oraz okazaną 
pomoc – powiedział burmistrz 
Marek Długozima.

W czerwcu 2021 roku bur-
mistrz Marek Długozima po-

zyskał ponad 17 mln zł na po-
szukiwanie wód geotermalnych 
w Trzebnicy. Jednocześnie od-
czopowany został stary odwiert 
w Lesie Bukowym, z którego 

woda ma potwierdzone właści-
wości lecznicze. Cały czas stawia-
ne są kolejne kroki na drodze do 
odzyskania przez Trzebnicę sta-
tusu uzdrowiska. – Jest to projekt 

na lata, jednak chciałbym, by był 
on tym, co zostawię nowym po-
koleniom trzebniczan – podsu-
mowuje burmistrz. 

[sh]

W Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu, burmistrz Marek Długozima wspólnie 

z poseł Agnieszką Soin rozmawiał o inwestycjach 
dotyczących zabytkowych budynków i obiektów 

z terenu Gminy Trzebnica w kontekście planowanego 
remontu poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku 
oraz źródła Marii Karoliny znajdującego się w Lesie 

Bukowym. Kolejną z zaplanowanych wizyt jest ta 
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, gdzie odbędą 

się rozmowy o przywróceniu Trzebnicy statusu 
miasta uzdrowiskowego. 

▶ W M iniste r st wie Kul t ur y,  D z ie d z ic t wa N aro dowe go i  Sp or t u burmist r z M are k D ł u goz im a 
wsp ó lnie z p ose ł  Agnie s z k ą Soin roz m awia ł  o p l anowanyc h rewit al i z acjac h z aby t ków 
z te re nu G miny Tr ze b nic a .

▶ W k ance lari i  p re mie ra burmist r z M are k D ł u goz im a w towar z yst wie p ose ł  Agnie s z k i  Soin 
roz m awia ł  z  M ic ha ł e m D worc z y k ie m o inwe st ycjac h ,  na k tóre p l anowane je st p oz ys k anie 
śro dków z Po ls k ie go Ł adu .

– Wizyta była okazją do chwi-
li rozmowy na temat przyszłości 
Gminy Trzebnica, w tym plano-
wanych inwestycji, na które będę 
chciał pozyskać środki z progra-
mu #PolskiŁad dla samorządów. 
Dziękuję bardzo za to meryto-
ryczne spotkanie oraz poświęcony 
czas – powiedział burmistrz i do-

dał: – Również 16 lutego ogłoszo-
ne zostały wyniki kolejnej edycji 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Do Gminy Trzebnica trafi 1 
344 005,40 zł na przebudowę dro-
gi gminnej na odcinku od Głu-
chowa Górnego do Boleścina. Za 
okazane wsparcie dziękuję – pod-
sumowuje. 

W środę 16 lutego, na zaproszenie Poseł na Sejm 
Agnieszki Soin, burmistrz Marek Długozima udał się 

z wizytą do Warszawy, gdzie w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów spotkał się z szefem kancelarii 

premiera Michałem Dworczykiem. 
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▶ Po ewange lic k i  kośc ió ł  w Ku ź nic z ys ku w y bu dowany zost a ł  w o ko lic ac h 
roku 174 6 .

▶ Ko lej ny m z aby t kow y m miejsce m pr ze z nac zony m do re nowacji  je st  ź ró d ł o 
M ari i  Karo liny z naj dujące s ię w Le sie Bukow y m ob o k Wil l i  Z am e k .

▶ Burmist r z p o d z ię kowa ł Lidi i  M arkows k iej  dy re k tor 
Wro c ł aws k ie go o d d z ia ł u G D D K iA , k tór y w y kona 
nawie r zc hnię śc ie ralną rond a .

▶ W u b ie g ł y m ro ku o d by ł a s ię wi zja lo k alna na te re nie p l anowanej inwe st ycj i , 
g d z ie burmist r z M are k D ł u goz im a roz m awia ł  z  pr ze d st awic ie l ami G D D K iA , k tóra 
wsp ó ł uc ze st nic z y w re m onc ie.
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dziurawe drogi Powiatowe!

Apel burmistrzA

Po raz kolejny apeluję do władz 
powiatu trzebnickiego o podjęcie 
tematu naprawy niebezpiecznych 
odcinków dróg powiatowych na 
terenie gminy Trzebnica oraz bu-
dowę chodników. Poniżej prezen-
tuję stan dróg znajdujących się 
pod zarządem powiatu w ujęciu 
fotograficznym – gołym okiem 
widać, że stwarzają one zagro-
żenie dla zdrowia i bezpieczeń-
stwa mieszkańców korzystających 
z nich na co dzień. W najgorszym 
stanie znajdują się odcinki dróg 

w Janiszowie, Brzeziu czy droga 
łącząca Ujeździec Wielki z Do-
manowicami. O ich naprawę czy 
budowę chodników w najniebez-
pieczniejszych miejscach zwraca-
łem się wielokrotnie do władz po-
wiatu wspólnie z Radnymi Rady 
Miejskiej z tego terenu – sołtysami 
Andrzejem Janikiem z Janiszowa 
oraz sołtysem Zenobiuszem Mo-
dliborskim z Domanowic, a także 
z Radnym Rady Powiatu Mariu-
szem Szkaradzińskim.

Apel ten, kieruję szczególnie 

do Przewodniczącego Rady Po-
wiatu – radnego Roberta Adacha, 
wybranego głosami mieszkańców 
gminy Trzebnica. Choć wypro-
wadził się on już z naszej gminy, 
to nadal ma zobowiązanie wobec 
mieszkańców. Zamiast skupiać 
się na politycznej propagandzie, 
kłamstwie i demagogii wymierzo-
nej w moją osobę, zachęcam do 
skierowania swej energii do dzia-
łań na rzecz mieszkańców naszej 
gminy.

W dalszym ciągu podtrzymu-

ję chęć współfinansowania in-
westycji drogowych na drogach 
powiatowych w naszej gminie 
w systemie 50/50%, gdzie zarów-
no gmina jak i powiat w równych 
częściach finansują daną inwesty-
cję. Jednak, by tak się stało, musi 
być chęć i wola powiatu do ich re-
montu, gdyż to powiat trzebnicki, 
a nie gmina zarządza tymi droga-
mi i bez zgody powiatu nie mogę 
podjąć żadnego działania w celu 
ich naprawy czy budowy chodni-
ków. Zapewniam mieszkańców, że 

gdyby były to drogi gminne, to już 
dawno zostałyby odremontowa-
ne. Jak na razie jednak temat tych 
ważnych dla zdrowia i bezpieczeń-
stwa mieszkańców inwestycji jest 
przez władze powiatu zbywany. 
Apeluję o działanie.

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica 

Droga Powiatowa / Domanowice – Brzyków

Droga Powiatowa / Ujeździec Wielki – Janiszów

Droga Powiatowa / Domanowice – Ujeździec Wielki

Droga Powiatowa / Brzezie

R E K L A M A
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Powstanie Kolejna drogawsPieraj loKalnie
Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki 

kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Dzięki staraniom burmistrza Marka 

Długozimy oraz Agnieszki Soin – Poseł na Sejm 
RP do Gminy Trzebnica trafi 1 344 005,40 zł 
na przebudowę drogi gminnej na odcinku od 

Głuchowa Górnego do Boleścina.

– Za okazane wsparcie bardzo 
serdecznie dziękuję Pani poseł. 
Dziękuję także wojewodzie Ja-
rosławowi Obremskiemu. Wy-
konanie tej drogi będzie kolejną 
spełnioną obietnicą złożoną prze-
ze mnie mieszkańcom i znacznie 
poprawi komunikację pomiędzy 
tymi sąsiednimi miejscowościami. 
Lokalne drogi są ważne, bo często 
prowadzą do pracy, szkoły, na-
szych domów i naszych bliskich. 

Muszą one być zmodernizowane 
i bezpieczne – skomentował bur-
mistrz Marek Długozima i dodał: 
– W tym miejscu dziękuję rządo-
wi za kolejną edycję tego progra-
mu. Wcześniej udało mi się po-
zyskać dofinansowanie w kwocie 
1 mln 127 tys., które pozwoli na 
wykonanie drogi gminnej łączą-
cej Ujeździec Mały z Koniowem. 
Również z tego programu pocho-
dzi dofinansowanie trwającego 

remontu drogi powiatowej prowa-
dzącej z Biedaszkowa Wielkiego 
do granicy powiatu trzebnickiego 
w Gruszeczce – 4 mln 972 tys. zł – 
podsumowuje. 

Przypomnijmy, że to już ko-
lejna duża inwestycja drogowa 
w miejscowości Głuchów Górny. 
Wcześniej za blisko 800 tys. zł wy-
budowana została droga wewnątrz 
miejscowości. 

[sh]

Gmina Trzebnica włączyła się w projekt 
promujący lokalne organizacje pozarządowe 

oraz samorządowe kampanie na rzecz 
rozliczania PIT zgodnie z faktycznym miejscem 

zamieszkania. W akcji Instytutu Wsparcia 
Organizacji Pozarządowych bierze udział blisko 

600 samorządów oraz prawie 1300 organizacji 
pożytku publicznego. 

Projekt ma kilka celów. Przede 
wszystkim, zachęcenie mieszkań-
ców naszej gminy do rozliczania 
podatku PIT zgodnie z aktual-
nym adresem zamieszkania, dzię-
ki czemu wspierają budżet Gminy 
Trzebnica. Ponadto, promowanie 
i informowanie o lokalnych or-
ganizacjach pożytku publiczne-
go, na które możemy przekazać 
1% naszego podatku. Co więcej, 
wspieranie współpracy pomiędzy 

jednostkami samorządu a organi-
zacjami pozarządowymi.

– Gmina Trzebnica dynamicz-
nie się rozwija i realizuje średnio 
100 inwestycji rocznie – zarówno 
na terenie miasta jak i sołectw. 
Rozliczając podatek zgodnie 
z adresem zamieszkania, realnie 
wspieracie Państwo trzebnicki 
budżet i umożliwiacie realizację 
kolejnych, ważnych działań. Ser-
decznie zachęcam do wpisania 

aktualnego miejsca zamieszkania 
w rozliczeniu podatkowym i przy-
pominam, że nie ma wymogu by-
cia zameldowanym w Trzebnicy 
i nie trzeba składać żadnych do-
datkowych dokumentów – powie-
dział Burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima.

Strona Instytutu Wsparcia Or-
ganizacji Pozarządowych – ht-
tps://www.iwop.pl/

R E K L A M A
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▶ B u r m i s t r z  M a r e k  D ł u g o z i m a 
w s p ó l n i e  z  s o ł t y s e m  G ł u c h o w a 
G ó r n e g o  K a m i l e m  C h o r z ę p ą .

▶ W czerwcu ubiegłego roku w Boleścinie 
otwarty został now y plac zabaw. Teraz 
w ybudowana zostanie nowa droga. Na 
zdj. burmistrz wraz z soł tys Agnieszką 
Zagwojską.

▶ Pr ze b ie g p lanowane go dwuk ilome t rowe go o dc ink a dro gi.
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▶ W ygl ąd histor yc z ny nie ruc hom ośc i .

▶ Funkcjonowała tu prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek pry-
watna szkoła gospodarcza dla dziewcząt.

▶ C h a r a k t e r y s t y c z n a  k l a t k a  s c h o d o w a .  B u d y n e k  m a  s w ó j  n i e z a p r z e -
c z a l n y  k l i m a t ,  k t ó r y  p o w r ó c i  w r a z  z  p r a c a m i  z w i ą z a n y m i  z  j e g o 
o d r e s t a u r o w a n i e m .

▶ W śro dku z naj duje s ię m . in .  pr ze st ronna k ap lic a .  M oże ona zost ać w y kor z y-
st ana na p ot r ze by k am e ralnyc h konce r tów.

▶ H istor yc z ny w ygl ąd je dne go z p o koi.  N owe pr ze z nac ze nie z ak ł ad a p owst a -
nie t u domu z drojowe go.

Panie burmistrzu, spełnia 
się wielkie marzenie Pana 
i wielu mieszkańców 
Trzebnicy o powrocie do 
uzdrowiskowych korzeni 
miejscowości, kiedy to 
niemieckie Trebnitz pełniło 
rolę popularnego uzdrowiska 
blisko Wrocławia. 

Marek Długozima, Burmistrz 
Gminy Trzebnica: Niewątpliwie 
Trzebnicę czeka nowy, ekscytu-
jący etap rozwoju. Pracowałem 
nad tym projektem bardzo inten-
sywnie. Moje starania dotyczące 
przywrócenia statusu uzdrowiska 
sięgają kilkunastu lat wstecz. 

Teraz, dzięki dofinansowaniu 
w wysokości 17 mln 350 tys. zł, 
które otrzymaliśmy w ramach rzą-
dowego programu „Udostępnianie 
wód termalnych w Polsce”, mo-
żemy z etapu projektu i koncep-
cji wejść w fazę realizacji. W tym 
miejscu chciałbym podziękować 
rządowym partnerom na czele 
z Premierem Mateuszem Mora-
wieckim za przyznane dofinan-
sowanie. Program „Polski Ład” 
wchodzi w życie i widać, że rządo-
wi nie są obojętne sprawy miesz-
kańców, ale także samorządów. 

Trzebnica jest jednym 
z piętnastu miast w Polsce, 
które otrzymały takie 
wsparcie. W jaki sposób 
zostaną wykorzystane 
pozyskane fundusze?

Pieniądze zostaną przeznaczo-
ne na poszukiwanie wód termal-
nych na terenach rekreacyjnych 
w Trzebnicy, przy ul. Czereśnio-
wej. Niedawno odczopowaliśmy 
również stary odwiert źródła ter-
malnego z lat 70. znajdujący się 
w trzebnickim Lesie Bukowym. 
Po jego renowacji będziemy 

mogli wydobywać wodę termalną 
o właściwościach leczniczych. Te-
raz chcemy dokładniej sprawdzić, 
czy wody termalne, znajdujące się 
na ponad dwa razy większej głę-
bokości – 3 kilometrów – nadają 
się również do celów leczniczych 
i grzewczych. Eksperci mówią, że 
jest na to bardzo duża szansa. Po-
nadto planuję, by właśnie w tym 
miejscu, na obszarze 10 hektarów, 
powstał cały kompleks uzdrowi-
skowy. Jest wiele pomysłów: re-
habilitacja dla seniorów, spa dla 
sportowców. Mamy szansę stać 
się jedynym miastem uzdrowi-
skowym na północ od Wrocławia, 
w dodatku bardzo dobrze sko-
munikowanym z resztą regionu 
dzięki trasie szybkiego ruchu S-5. 
Pierwsi kuracjusze mogliby przy-
jechać do Trzebnicy już w 2023 
roku. Co więcej, to właśnie wokół 
naszej drogi ekspresowej wyzna-
czona została ponad 100-hektaro-
wa strefa inwestycyjna.

Wspomina Pan o budowie 
pensjonatów. Czy są już 
jakieś konkretne propozycje 
i plany?

Nasz projekt rozpoczynamy 
od rozbudowy tężni solankowych 
w okolicach Trzebnickich Stawów, 
które cieszą się dużą popularno-
ścią wśród mieszkańców i odwie-
dzających, ale oczywiście w planie 
mamy budowę kilku pensjonatów 
oraz punktów leczniczych. Jed-
nym z niezwykłych i klimatycz-
nych miejsc jest „Willa Zamek”, 
która znajduje się w Lesie Buko-
wym. Jej położenie, walory archi-
tektoniczne to ogromny potencjał. 

Dzięki przywróceniu statusu 
uzdrowiska Trzebnica mogłaby 
czerpać konkretne profity. Z pew-
nością zwiększy się jej prestiż, 

ale to także realna szansy na wy-
kreowanie nowych miejsc pracy 
w sferze obsługi ruchu turystycz-
nego. Szacuję, że pozyskanie dla 
Trzebnicy miana uzdrowiska da 
pracę około 1000 osobom i moc-
no wesprze branżę turystyczną. 
Jak dowodzą badania, jedno miej-
sce w zakładzie lecznictwa uzdro-
wiskowego generuje kilka miejsc 
pracy w branżach obsługujących 
ruch turystyczny. Ponadto miej-
scowości uzdrowiskowe pobierają 
opłaty klimatyczne od turystów 
i kuracjuszy. Gorące źródła mo-
głyby zasilić m.in. Gminny Park 
Wodny Trzebnica-ZDRÓJ oraz 
inne budynki użyteczności pu-
blicznej, sprawiając tym samym, 
że nasza gmina stanie się jeszcze 
bardziej ekologiczna.

Dofinansowanie 
z rządowego programu to 
nie jedyny krok w stronę 
uzdrowiska. Pod koniec 
roku podjął Pan decyzję 
o kupnie za blisko 8 mln 
zł zabytkowego budynku 
należącego do tej pory do 
sióstr Boromeuszek. Jego 
rewitalizacja to ambitny 
projekt.

Jestem pewien, że dzień 29 li-
stopada 2021 roku zapisze się 
na kartach historii Trzebnicy. 
Wszystko za sprawą podjętej prze-
ze mnie decyzji o skorzystaniu 
z prawa pierwokupu zabytkowe-
go budynku przy ulicy Stawowej 
w Trzebnicy, którego właścicielka-
mi były Siostry Boromeuszki. 

Budynek zawsze pełnił funk-
cje użyteczności publicznej. Kie-
dyś mieściło się tam uzdrowisko, 
potem była szkoła dla dziewcząt, 
szpital, a ostatnio szkoła integra-
cyjna. Od kilku lat stał już pusty. 

Teraz staramy się pozyskiwać 
środki na jego remont, ale chciał-
bym, aby już za dwa lata moż-
na było korzystać przynajmniej 
z parteru i pięknych ogrodów. 
Obiekt ma docelowo pełnić rolę 
uzdrowiska oraz centrum kultu-
ralnego, z którego będą korzystać 
nie tylko mieszkańcy Trzebnicy, 
ale i całej aglomeracji wrocław-
skiej. Zakres świadczeń będzie tu 
bardzo szeroki, myślę o uzdrowi-
sku, sanatorium, przestrzeni dla 
seniorów, czy przychodni pocovi-
dowej, z wykorzystaniem wód ter-
malnych oraz tężni solankowych.

Przypomnijmy, że już w XIX 
wieku Trzebnica miała status 
uzdrowiska. 

To piękna część historii nasze-
go miasta. Przeprowadzano tu 
kąpiele borowinowe i kwasowę-
glowe, leczono m.in. stany skraj-
nego wyczerpania. Wykonywano 
tu też popularne wówczas kuracje 
kefirowe, którym poddawani byli 
chorzy na blednicę, a w latach 50. 
XX wieku leczono tu dzieci po 
chorobie Heinego-Medina. Dziś 
koronawirus sprawił, że ten rodzaj 
troski o nasze zdrowie zyskuje po-
nownie na popularności. 

Projekt powrotu do tradycji 
uzdrowiskowych w Trzebnicy to 
projekt na lata, jednak chciałbym, 
by był on tym, co zostawię nowym 
pokoleniom trzebniczan. 

Dziękujemy za rozmowę

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a skor z yst a ł  z  prawa pie r wo -
kup u bu dy nku p os anator yj ne go pr z y ul .  St awowej .  Wraz 
z p l anowany m p owst anie m u z drowis k a zost anie on w y ko -
r z yst any jako dom z drojow y.

szkoła Podstawowa nr 2

▶ Po ł oże nie bu dy nku w zgl ę de m innyc h t r ze b nic k ic h inwe st ycj i .

budynek Pouzdrowiskowy

hala widowiskowo-sPortowa

Powrót do źródeł wywiad

R E K L A M A

▶ Rów nie ż Wil l a Z am e k w Le sie Bukow y m z naj duje s ię w p l anac h u t wor ze nia 
lo k ali  s anator yj nyc h .

 Trzebnica sTanie s ię  ponownie miasTem uzdrowiskow ym
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O losach trzebnickiego uzdro-
wiska napisano już wiele. Miało 
ono czasy swojej świetności, kiedy 
było ważnym ośrodkiem leczni-
czo-wypoczynkowym na mapie 
Dolnego Śląska, miało też okresy 
zapomnienia i powolnego upadku. 
Niewątpliwie jednak bogate trady-
cje uzdrowiskowe, które postaram 
się przypomnieć w tym artykule, 
w połączeniu z udokumentowa-
nymi właściwościami leczniczymi 
wód głębinowych i właściwościa-
mi leczniczymi trzebnickiego kli-
matu, stanowią bogaty i niewyko-
rzystany jeszcze potencjał naszego 
kochanego miasta. 

Uzdrowisko w Trzebnicy po-
wstało na terenie dawnego ma-
jątku Speicherhof, który należał 
pierwotnie do trzebnickich cy-
sterek. Jego pozostałości stano-
wi dawny pałacyk (obecnie dom 
wielorodzinny) i zabudowania 
gospodarcze przy skrzyżowaniu 
ulic  1  i  3 Maja. Po sekularyzacji 
dóbr kościelnych właścicielem ma-
jątku Speicherhof stała się rodzina 
Oelsnerów, od której omawiany 
folwark zakupił porucznik Otto 
Müller. To właśnie on zauważył, 

że znajdujące się na jego posesji 
w pobliżu Lasu Bukowego tere-
ny bagienne zawierają lecznicze 
borowiny. 1 maja 1888 roku Otto 
Müller powołał do życia trzebnic-
kie uzdrowisko. Tego dnia otwar-
to wybudowany na jego ziemi 
i jego kosztem Hedwigsbad (Zdrój 
Jadwigi) wraz z zakładem kąpie-
lowym. Na początkowym etapie 
swojej działalności trzebnickie 
uzdrowisko oferowało leczenie 
anemii, chorób płuc, reumaty-
zmu i chorób kobiecych. Oprócz 
kąpieli w wodach leczniczych 
i leczniczych borowinach, kura-
cjusze mieli do dyspozycji również 
„Kurpark”, czyli Park Zdrojowy. 
Stanowił go urządzony teren Lasu 
Bukowego, składający się m.in. 
z budynku Szwajcarki, ogródka 
koncertowego, basenu do kąpieli 
w wodach leczniczych, trzech źró-
deł wody leczniczej (Marienquel-
le – Źródło Marii, Sauerbrunnen 
– Kwaśny Zdrój, Königsbrunnen 
– Zdrój Królewski), wieży widoko-
wej i ścieżek spacerowych, z któ-
rych każda miała swoją nazwę). 
W uznaniu zasług dla miasta 
(oprócz otwarcia uzdrowiska był 

on również właścicielem browa-
ru klasztornego) Otto Müllerowi 
Rada Miejska przyznała tytuł ho-
norowego mieszkańca Trzebnicy. 
Otto Müller zmarł 15 lipca 1909 
roku i spoczął na honorowej alei 
trzebnickiego cmentarza miejskie-
go (obecnie park koło Sądu Rejo-
nowego). Po śmierci pierwszego 
właściciela uzdrowiska w Trzeb-
nicy Otto Müllera w 1909 roku 

trzebnickie uzdrowisko zakupił 
również zasłużony dla naszego 
miasta Hubert Jantke (1866-1925) 
– największy przedsiębiorca bu-
dowlany przedwojennej Trzeb-
nicy (zatrudniał ponad 500 pra-
cowników). Założone przez niego 
w 1885 roku przedsiębiorstwo bu-
dowlane wykonało m.in. kościółek 
w Lesie Bukowym (1886), Hotel 
Hedwigsbad (1888), dom zdrojo-

wy Kurhaus (1905), zabudowania 
dzielnicy uzdrowiskowej przy ul. 
Reymonta i Krakowskiej, osiedle 
na ul. Łąkowej oraz wiele kamie-
nic w Trzebnicy. Po śmierci Hu-
berta, jego majątek w tym również 
trzebnickie uzdrowisko przejął 
syn Max Jantke – ostatni prywat-
ny właściciel trzebnickiego zdroju. 

Daniel Buczak

▶ Restauracja „Waldhaus Waldfrieden”.

▶ Dom zdrojowy oraz hotel „Hedwigsbad”

▶ Kwaśny zdrój w Lesie Bukowym.

▶ Hotel „Hedwigsbad”.

▶ Szwajcarka w trzebnickim parku zdrojowym.

Uzdrowisko w Trzebnica-Zdrój

wsPomnienie św. sebastiana
20 stycznia, w Dzień Liturgicznego Wspomnienia 

św. Sebastiana, patrona m.in. Zgromadzenia 
Sióstr Boromeuszek i Straży Miejskiej odbyła 

się specjalna msza, podczas której siostry 
podziękowały za wstawiennictwem świętego 

Trzebnickiej Straży Miejskiej za trud i oddanie 
dla lokalnej społeczności. 

Na ręce komendant straży 
Anny Cisak przekazana została 
też ikona obrazującego św. Seba-
stiana autorstwa Małgorzaty Za-
łogi-Popielarskiej z Przasnysza. 
Przedstawiono na niej sylwetkę 
świętego w uroczystym dwor-
skim stroju oraz zbroi ówczesnego 
rzymskiego wodza gwardii. Czer-
wony płaszcz i strzały są atrybu-
tami męczeństwa za wiarę, stąd 
w ręce krzyż. 

– Dziękując i gratulując Panu 
burmistrzowi Markowi Długozi-
mie i Pani komendant tak wspa-
niałej straży, przekazujemy po-
święconą już ikonę św. Sebastiana, 
by umieszczony w miejscu pracy 

czuwał i strzegł Was oraz tych, 
którym służycie – powiedziała 
Matka Generalna zgromadzenia 
sióstr s. Claret Król. 

Św. Sebastian urodził się w III 
wieku w Narbonne. Jego ojciec 
pochodził z rodziny urzędniczej 
w Narbonie, matka zaś z Me-
diolanu. Dzięki starannemu wy-
chowaniu i stanowisku ojca, Se-
bastian został dowódcą gwardii 
przybocznej straży cesarza Dio-
klecjana (pan. 284–305). Za wy-
znawanie nauki Chrystusa został 
przywiązany do słupa lub drze-
wa i przeszyty strzałami. Według 
niepotwierdzonej legendy, Seba-
stian wówczas nie zginął. Irena 

z Rzymu, która postanowiła go 
pochować, zauważyła oznaki ży-
cia i doprowadziła go do zdro-
wia. Gdy Sebastian wyzdrowiał, 
poszedł bezpośrednio do cesa-
rza i zarzucił mu barbarzyństwo 
w stosunku do chrześcijan. Cesarz 
w przypływie gniewu kazał go bić 
pałkami, żeby mieć pewność, iż 
tym razem Sebastian na pewno 
zginie. Sebastian zginął prawdo-
podobnie w roku 288. Ciało mę-
czennika wrzucono do kanałów 
miejskich, a wydobyć i pochować 
miała je święta Lucyna.

[sh]

▶ Po dc z as sp e cjalnej  ms z y.  ś w. na rę ce kom e nd ant St raż y M iejs k iej  Anny Cis ak pr ze k az ana 
zost a ł a wsp omniana ikona ś w. Se bast iana pat ronujące go st raż y.

▶ Ikona ob raz ując a ś w. Se bast iana .

R E K L A M A

W związku z pozyskaniem przeze mnie wielomilionowego dofinansowania 
na poszukiwanie wód geotermalnych, pragniemy przedstawić cykl artykułów 
dotyczących Trzebnicy-Zdrój. W kolejnych wydaniach Panoramy przybliżymy 
temat tego, jak na przestrzeni lat kształtowała się historia naszego miasta 
uzdrowiskowego. Wierzę, że podjęte działania już wkrótce sprawią, że powrócimy 

do źródeł, stając się jedynym miastem uzdrowiskowym na północ od Wrocławia. 
Zarówno poniższy, jak i kolejne artykuły mają na celu ukazanie bogactwa naszej 
przeszłości i potencjału, jaki drzemie w Trzebnicy w kontekście miasta zdrojowego. 
Zapraszam do lektury.

Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica

Uzdrowisko Trzebnica-Zdrój
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Red.: Pani Lidio, reprezentuje 
Pani sołectwo Komorówko, 
pełniąc funkcję sołtys drugą 
kadencję. Prosimy powiedzieć 
naszym czytelnikom jak Pani 
sobie radzi.

Lidia Warjan: – Dziękuję Panora-
mie Trzebnickiej za zaproszenie 
mnie do rozmowy i za zaintereso-
wanie Komorówkiem. Pamiętam, 
że gościłam na łamach gazety 
w 2016 r. i od tamtej pory dużo 
wody spłynęło przepływającą 
przez wieś „Polską Wodą” i wie-
lu rowerzystów przejechało po 
naszych drogach. Nie straciłam 
mandatu zaufania mieszkańców 
i ciągle działam w ich imieniu 
i dla szeroko pojętego dobra mojej 
rodzinnej miejscowości.

Komorówko nie zmieniło swo-
jego położenia geograficznego. 

Dookoła rozpościerają się lasy, 
pola i łąki, pokazując klasyczny 
krajobraz rolniczy. We wsi po-
wstają nowe domy, do których 
sprowadzają się nowi mieszkańcy, 
wnosząc nowe wartości. Rodzą 
się dzieci, odchodzą do wieczno-
ści coraz młodsi, ale mamy ciągle 
dodatni przyrost naturalny. Mam 
nadzieję, że wszystkim mieszkań-
com żyje się bardziej komfortowo. 

Kilka dni temu zaprzyjaźniony hi-
storyk z Niemiec podał mi infor-
mację, że o Klein-Kommerowe są 
pierwsze wzmianki w dokumen-
tach niemieckich już w trzecim 
wieku n.e., a przez miejscowość 
przebiegał szlak bursztynowy.

W miarę swoich możliwości sta-
rałam się w minionych latach 
działać efektywnie i w interesie 
Komorówka. Starałam się podej-

mować zadania możliwe do wyko-
nania i przynoszące mieszkańcom 
korzyści. Komorówko ma nadal 
bardzo duży potencjał rozwojowy.

Obserwując Panią domyślamy 
się, że zadań było wiele. 
Prosimy wymienić te 
najważniejsze.

Na pozytywny wizerunek wsi ma 
wpływ, moim zdaniem, m. in. 
infrastruktura drogowa, bezpie-
czeństwo, jej usytuowanie, za-
budowa i kultura mieszkańców. 
Każdego roku działałam w taki 
sposób, aby przez wieś można było 
przejechać bezproblemowo. Żeby 
rolnicy mieli dobry dojazd do 
swoich pól i łąk. Dlatego remon-
towano drogi już istniejące, bu-
dowano nowe, utwardzano drogi 
polne. Zakładano oświetlenie. 
Wymieniano linie energetyczne. 
W minionym tygodniu położo-
no nową nawierzchnię na drodze 
wiodącej przez główną część wsi. 
Dbaliśmy o przyrodę współpracu-
jąc m. in. z Kołem Łowieckim „Ja-
strząb”. Budowaliśmy pozytywny 
PR angażując się w uroczystości 
gminne i parafialne. Doposażali-
śmy świetlicę wiejską i dbaliśmy 
o porządek na placu zabaw i na 
boisku. Nie zapominaliśmy też 
o naszym kościele. Współpraco-
waliśmy z sąsiadującymi wsiami. 
Starałam się pozytywnie mobili-
zować mieszkańców Komorówka 
do społecznej aktywności i do-
broczynności. Uważam, że razem 
z Radą Sołecką wywiązywaliśmy 
się dobrze ze swoich zadań sta-
tutowych, co potwierdzili miesz-
kańcy Komorówka wybierając 
mnie na drugą kadencję. 

Wspomniała Pani 
o współpracy z sąsiadami, 
a jak układała się współpraca 
z gminą Trzebnica?

Gmina Trzebnica z burmistrzem 
Panem Markiem Długozimą pod-
chodzi merytorycznie i profesjo-
nalnie do zadań i problemów wsi 
Komorówko. Zawsze możemy 
liczyć na uwagę i życzliwą po-
moc. Burmistrz Gminy Trzeb-
nica nie odrzuca wniosków ma-
jących racjonalne uzasadnienie 
i na bieżąco zorientowany jest 
w problemach wsi, które poma-
ga pozytywnie rozwiązywać. 
Wszystkie komórki organizacyjne 
gminy, moim zdaniem, zapewnia-
ją fachową obsługę, konsultacje 
i sprawne wykonawstwo podej-
mowanych zadań. Współpraca 
z burmistrzem gminy Trzebnica 
Panem Markiem Długozimą jest 
przyjemnością, ponieważ dotyczy 
spraw ważnych i bardzo ważnych 
i mam pewność, że człowiek, któ-
ry się nad nimi pochyla wie, jak je 
załatwić i robi to z wielką znajo-
mością rzeczy oraz terminowo. 
Wszystkie osiągnięcia wsi Komo-
rówko na przestrzeni minionych 
lat są wynikiem angażowania sił 
i środków gminy Trzebnica pod 
kierownictwem burmistrza Pana 
Marka Długozimy.

Jakie są plany sołectwa 
Komorówko na przyszłość?

Myślę, że plany na przyszłość wsi 
Komorówko wynikają z zasady 
realizmu planowania i z przyjętej 
przeze mnie reguły: „planuj mniej 
i w taki sposób, aby plan dał się 
zrealizować”. Aktualna pozostaje 

praca w zakresie budowania pozy-
tywnego wizerunku wioski. Chcę, 
żeby wszyscy mieszkańcy byli 
dumni z tego, że żyją w Komo-
rówku. Mamy nadzieję, że boisko 
wielofunkcyjne zapewni naszym 
dzieciom aktywny i bezpieczny 
sposób spędzania wolnego czasu. 
Mocniej zintensyfikujemy dzia-
łania w celu wyeksponowania 
naszego piękna przyrody. Szcze-
gólnie ważne, moim zdaniem, jest 
uporządkowanie rejonu wokół 
stawu, gdzie żyją prawnie chro-
nione zwierzęta. Mamy nadzieję, 
że współpraca z zaprzyjaźniony-
mi sołectwami: Komorowo, Brzy-
ków, Szczytkowice i Domanowice 
będzie jeszcze lepsza niż obecnie.

Przyszłość i pomyślność wsi Ko-
morówko jest nierozerwalnie 
związana z przyszłością i pomyśl-
nością gminy Trzebnica.

Czego Pani i mieszkańcom 
Komorówka życzyć?

Nie będę oryginalna i poproszę 
o zdrowie dla siebie i mieszkań-
ców Komorówka. Kiedy ono bę-
dzie dopisywać – wszystkie plany 
te duże i te małe będą możliwe do 
osiągnięcia. Chciałabym też, aby 
mieszkańcy Komorówka nie re-
zygnowali z aktywności społecz-
nej i jeszcze chętniej wykazywali 
się inicjatywą i zaangażowaniem 
w sprawy swojej wsi – za co im 
bardzo dziękuję.

W tym miejscu chciałabym szcze-
gólnie i serdecznie podziękować 
Burmistrzowi Gminy Trzebnica 
Panu Markowi Długozimie za 
owocną współpracę.

Red.: Dziękujemy za rozmowę.

wywiad z sołtysem
lidia waRjan – sołtys koMoRówka

▶ Podczas dożynek gminnych w Kuźniczysku.

▶ Wc ze śniej  ot war te zost a ł o p o ł ąc ze nie dro gowe z Br z y kowe m i  Dom anowi -
c ami.

▶ N owa dro g a w Kom orówku . Jej  re m ont w ł aśnie dob ie g ł końc a . 



18 19NR 3 / 208 / 25.02.2022NR 3  / 208 / 25.02.2022

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

R E K L A M A

Czy ludzkość powinna bać się 
wirusów? To zależy, o jakich wi-
rusach mówimy. Istnieją „złe wi-
rusy” i „dobre wirusy”. Dzisiaj 
skupimy się na dobrych wirusach 
dla ludzi, za to śmiertelnie niebez-
piecznych dla bakterii (w szcze-
gólności tych opornych na anty-

biotyki). Bakteriofagi, czyli wirusy 
atakujące bakterie – tak jak nas 
atakują wirusy i mamy przezię-
bienie, tak fagi atakują wyłącznie 
bakterie. Bakteriofagi dzielimy na 
dwie podstawowe grupy – na ta-
kie, które namnażają się w bakte-
riach, a następnie je zabijają (fagi 

lityczne), używane do terapii, oraz 
takie, które nie zabijają bakterii, 
ale stają się ich towarzyszami. Żyją 
wspólnie i obie strony odnoszą ko-
rzyści – są to fagi łagodne.

Na początku XX wieku na-
ukowcy odkryli w próbkach wody 
coś, co zabijało bakterie, ale nie 
wiedzieli co to jest. Okazało się, 
że to wirus – potencjalny lek na 
choroby infekcyjne. Odkrycie 
tych bezwzględnych bakteryjnych 
pasożytów zawdzięczamy nieza-
leżnym badaczom: Frederickowi 
Twort i Felixowi d’Herelle. Ten 
drugi zastosował bakteriofagi do 
zwalczania dyzenterii. W czasie 
rozkwitu fagoterapii gotowe pre-
paraty fagowe, w postaci płynnej 
lub na bazie żelu, były ogólnodo-
stępne. Jednak w momencie od-
krycia antybiotyków, fagi poszły 
w zapomnienie. Antybiotyki ła-
two jest syntetyzować i produko-
wać na wielką skalę, a w dodatku 
efekt ich działania jest szerszy niż 
w przypadku bakteriofagów. Je-
den antybiotyk potrafi zabić wiele 
gatunków bakterii, co dla lekarzy 
jest ułatwieniem w podjęciu de-
cyzji doboru leku, ponieważ moż-
na łatwo wybrać jakiś antybiotyk 
i jest duże prawdopodobieństwo, 

że skutecznie wyleczymy pacjenta. 
Tylko że antybiotyk zabija rów-
nież te „dobre” bakterie, bo ich nie 
rozróżnia. To może powodować 
wtórne objawy chorobowe, np. za-
burzenia funkcjonowania układu 
pokarmowego czy zmiany w na-
turalnej florze jelitowej. Ponadto, 
bardzo poważnym problemem 
staje się fakt, że bakterie są oporne 
na większość antybiotyków. Bak-
teriofagi są z kolei bardzo wybiór-
cze w działaniu i żeby taką terapię 
zastosować, lekarz musi wiedzieć, 
jaka bakteria wywołuje chorobę. 
Chociaż są też dostępne preparaty, 
zawierające zestaw różnych bakte-
riofagów, które atakują najczęstsze 
bakterie, wywołujące dany rodzaj 
zakażenia, np. ropne zakażenia 
skóry. Można podać preparaty bę-
dące koktajlem kilku fagów. Takie 
terapie stosowane są np. w Gruzji, 
czyli tam, gdzie nie ma wytycz-
nych Unii Europejskiej. W Polsce 
była szerzej stosowana do momen-
tu wejścia naszego kraju do UE. 
Po wprowadzeniu unijnych zasad 
stosowania terapii doświadczal-
nych, to się zmieniło. 

We Wrocławiu istnieje Ośro-
dek Terapii Fagowej w Centrum 
Medycznym Instytutu Immu-

nologii i Terapii Doświadczalnej 
PAN przy ul. Weigla. Ośrodek ten 
prowadzi doświadczalną terapię 
fagową, co obejmuje klasyfikację 
pacjentów, dobór bakteriofagów 
do leczenia oraz kontrolę procesu 
terapii. Terapia fagowa nie jest jed-
nak szeroko dostępna. Regulacje 
były jednak potrzebne, bo ogra-
niczają ryzyko związane z niepo-
żądanymi skutkami ubocznymi 
jakie mogą towarzyszyć każdej te-
rapii doświadczalnej. 

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

dr inż. Sylwia Baluta
Katedra Inżynierii i Modelowania
Materiałów Zaawansowanych
Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska

– W swojej działalności naukowej 
skupia się na opracowywaniu 
nowych technik analitycznych, 
będących alternatywą dla 
klasycznych metod badań. 
Skupiła się na zgłębianiu 
interdyscyplinarnej, wielce 
wymagającej dziedziny łączącej 
w sobie zagadnienia z zakresu 
biochemii, biotechnologii, chemii 
fizycznej, inżynierii materiałowej 
czy elektroniki – nauki 
o biosensorach.

Czy bakteriofagi zastąpią antybiotyki?

10-lecie weteRynaRii 
W sobotę 19 lutego na zaproszenie właścicielek 

Trzebnickiej Przychodni Weterynaryjnej 
znajdującej się przy ul. Kościuszki 18 – Anny 

Cisło-Pakuluk i Julii Jurkanis burmistrz 
Marek  D ł u gozima  wziął  udział 

w obchodach 10-lecia placówki.

– Z okazji jubileuszu 10-lecia 
Trzebnickiej Przychodni Wete-
rynaryjnej proszę przyjąć moje 
serdeczne gratulacje i podzięko-
wania za codzienną pracę i ser-
ce poświęcone na rzecz naszych 
braci mniejszych, a także wyra-
zy głębokiego uznania dla trudu 

ponoszonego w zapewnienie ich 
bezpieczeństwa i zdrowia – po-
wiedział burmistrz i dodał: – Nie-
sienie pomocy na najwyższym 
poziomie, kompleksowe usługi 
w wąskich dziedzinach wymaga-
ją wyspecjalizowanego Zespołu 
i nowoczesnego sprzętu, niech za-

tem każdy dzień wytrwałej służby 
będzie inspiracją do dalszej pracy, 
twórczych aktywności i zachętą 
do podejmowania nowych wy-
zwań – podsumował burmistrz 
Marek Długozima przekazując na 
ręce właścicielek dyplom i drobne 
upominki. 

▶ Pr z yc ho dnia we te r y nar yj na pr z y ul .  Kośc iu s z k i  18 d z ia ł a ju ż o d de k ady.▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a pr ze k az a ł l ist  grat ul ac yj ny na rę ce w ł aśc ic ie le k 
Anny Cis ł o - Pakuluk i  Ju l i i  Ju rk anis .

R E K L A M A
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Strażacy
Jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych działających na tere-
nie Gminy Trzebnica w ostatnim 
czasie miały pełne ręce roboty. 
Oprócz zmagania się z szalejącym 
wiatrem miał miejsce również 
groźny pożar garaży w Trzebnicy 
przy ul. Żeromskiego, które znaj-
dują się na terenie zespołu szkół.

Silne i porywiste wiatry łamały 
drzewa, które utrudniały ruch sa-
mochodowy. I tak w Trzebnicy na 
ul. Czereśniowej i Wrocławskiej 
zwalone drzewa uniemożliwiały 
poruszanie się samochodów. Do 
działań został wezwany 1 zastęp, 3 
druhów z OSP Marcinowo, którzy 
przy użyciu pił spalinowych przy-
wrócili przejezdność drogi. Nad 
ranem OSP Ujeździec Wielki był 
wzywany do powalonych drzew 
na trasie Trzebnica – Sułów. Na 
miejscu leżały na drodze elementy 
plastikowe pochodzące z samo-
chodu, co świadczyło o tym, że 
został on uszkodzony w wyniku 
spadających gałęzi lub leżących 
powalonych drzew. Na miejscu 
użyto pił spalinowych oraz zneu-

tralizowano wycieki z samochodu 
za pomocą sorbetu. W działaniach 
brał udział 1 zastęp i 3 druhów. 
OSP ze Skoroszowa było wzywane 
do powalonych drzew, które znaj-
dowały się na trasie Kuźniczysko 
– Pęciszów. Przy pomocy spalino-
wych pił utrudnienia w ruchu zo-
stały usunięte. Na miejscu działał 
1 zastęp i 3 druhów.

W Trzebnicy na ul. Żerom-
skiego zapaliły się garaże. Pierw-
si strażacy, którzy przyjechali 
na miejsce mówili o kolorowym 
ogniu, co mogło świadczyć, że 
wewnątrz garaży znajdowały się, 
prawdopodobnie palne substancje. 
Na miejscu były obecne zastępy: 
PSP, OSP Szczytkowice 1 zastęp 
3 druhów i OSP Marcinowo 1 za-
stęp 3 druhów. Pożar został uga-
szony po około 4 godzinach.

Ostatnie działania pokaza-
ły, że dbałość burmistrza Marka 
Długozimy o wyposażenie OSP 
przynosi wymierne korzyści w po-
staci zwiększonego poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców gminy 
Trzebnica.

– Serdeczne podziękowa-
nia dla wszystkich strażaków za 
trud pracy oraz poświęcony czas 
w związku z sytuacją pogodową 
jaką przeżywaliśmy w ubiegłym 
tygodniu. Dziękuję za wykazanie 
pełnej gotowości i zdecydowanej 
postawy w wykonywaniu trud-
nych i niebezpiecznych zadań 
w służbie ochrony życia, zdrowia 
i bezpieczeństwa mieszkańców – 
powiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima. 

STRAŻ POŻARNA
tel. 71 / 312 07 88

R E K L A M A

▶ Ulica Że roms k ie go.

▶ OSP Skoros zów w akcj i  na dro d ze Ku ź nic z ys ko – Pę c is zów.

R E K L A M A
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Redaktor Długosz znany ze 
swojego „dziennikarskiego warsz-
tatu”, „nieustępliwości” oraz licz-
nych „śledztw” dziennikarskich, 
a przede wszystkim „bezstronno-
ści” i „rzetelności” postanowił tym 
razem zbadać sprawę gali CON-
TRA MMA, która w ostatni week-
end odbyła się w Gminnej Hali 
Widowiskowo-Sportowej im. Dol-
nośląskich Olimpijczyków, a której 
byłem honorowym patronem.

Jako, że impreza okazała się du-
żym sukcesem, to nasz „ulubiony” 
redaktor nie mógł pozostać obo-
jętny i zamiast sprawę przemil-
czeć, tak jak robi to ze wszystkimi 
pozytywnymi rzeczami dzieją-
cymi się na terenie Gminy Trzeb-
nica, postanowił wykorzystać 
„tajemniczy” list do redakcji jego 
„poczytnej” gazety, by wywołać 
burzę i jak przystało na „bezstron-
nego” dziennikarza obśmiać naszą 
gminę i burmistrza. 

Poszło o pas „Trzebnickiego 
Championa” jaki wręczyłem po 
wygranej walce Jakubowi Kraw-
cowi (przy okazji jeszcze raz ser-

deczne gratulacje). Pas podobnie 
jak wiele pucharów, pasów i nagród 
wręczanych przez różnych wło-
darzy, burmistrzów czy prezy-
dentów był pasem zawierającym 
w nazwie tytuł urzędu – w pełnym 
brzmieniu Pas Mistrzowski Mar-
ka Długozimy Burmistrza Gminy 
Trzebnica, a poniżej nazwa tytu-
łu dla jego zdobywcy – Trzebnicki 
Champion. Oczywiście tu redaktor 
Długosz stwierdził w swojej wiel-
kiej „wnikliwości”, że to ja jestem 
tym Championem. Nie intereso-
wało go, kto ani też za co ten pas 
zdobył. Nie było gratulacji, tylko 
znów standardowy hejt i ironiczny 
komentarz.

Dodatkowo redaktor w swojej 
chęci obrażenia urzędu burmistrza 
zaczął obrażać także zawodników 
walczących tego wieczoru, umniej-
szając ich wysiłkowi, nazywając ich 
bijącymi się facetami, a ze sportu, 
który uprawiają zrobił niegodny 
do pokazywania na gminnych are-
nach. Obraża również trenerów, 
kluby i całą rzeszę ludzi uprawiają-
cych sporty walki w naszej gminie, 
powiecie czy województwie. To on 
jednoosobowo stwierdza, co warto 

i gdzie, pomimo że tego wieczoru 
trybuny były wypełnione po brze-
gi, a trzebniczanie jednoznacznie 
pokazali, że chcą oglądać tego typu 
widowiska. To właśnie po to po-
wstała ta hala, by gościły tu wielkie 
wydarzenia, a każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Wcześniej, również 
z kompletem publiczności odbyły 
się targi zwierząt, teraz MMA, a za 
chwilę Puchar Polski w Gimnasty-
ce. Aż boję się pomyśleć czego tam 
śledczy Długosz się doczepi. 

Co więcej, gdy tylko ktoś nie 
zgadza się z jego opinią, a przykła-
dów na to jest wiele choćby pod 
wspomnianym postem, to redak-
tor Długosz przestaje panować 
nad swoimi emocjami, zaczyna 
być agresywny i w niezbyt kultu-
ralny sposób odnosi się do swo-
ich czytelników. Czy to zgodne 
z etyką dziennikarską? Czy zgodne 
z nią jest zapożyczenie zdjęcia pasa 
z profilu FB Jakuba Krawca, a póź-
niej sugerowanie, że to on sam wy-
syła go osobom trzecim? Czy zgod-
ne z etyką jest porównywanie 
gali Contra i zawodników do gali 
Najmana, gdzie walczyć miał szef 
mafii pruszkowskiej tzw. Słowik? 

Czy redaktor nie czuje się już na-
zbyt bezkarny w swej chorobliwej 
zazdrości o sukcesy gminy i brak 
naszych reklam w jego reklamowej 
gazetce? Przecież tak jak odwiedza 
nas wciąż w urzędzie starając się 
zastraszyć kolejnych urzędników, 
tak samo mógł odwiedzić sobot-
nią galę, na własne oczy zobaczyć 
oprawę, poczuć sportowe emocje. 
Może wtedy nie wypisywałby ko-
lejnych „bzdur”. Mógł przecież 
przeprowadzić wywiad z Jakubem 
Krawcem, porozmawiać z nim 
o znaczeniu tego pasa dla niego. 
Zapytać, ile potu wylał na trenin-
gu, by go zdobyć. Mógł porozma-
wiać tam z organizatorami i wie-
działby, że gala była prywatnym 
przedsięwzięciem. Ale jego nie 
interesuje sukces, chce na wszelkie 
możliwe sposoby poniżyć burmi-
strza, ale wydaje mi się, że efekt jest 
dokładnie odwrotny. Umniejsza-
jąc gali, umniejszając sportowcom 
i ludziom, którzy tego dnia zasiedli 
na trybunach, umniejsza przede 
wszystkim sobie, pokazując żenu-
jąco niski poziom dziennikarstwa. 
Atakuje organizatorów.

Dodatkowo redaktor kreuje się 

na strażnika publicznych pienię-
dzy, ale o hipokryzjo sam się z nich 
utrzymuje. Pozwolę sobie przy-
pomnieć, że jedynie w okresie od 
października 2018 roku do końca 
2020 roku za reklamę w swojej ga-
zecie wystawił zaprzyjaźnionym 
gminom oraz powiatowi trzebnic-
kiemu faktury na ćwierć miliona zł 
(250 tyś). Możemy sobie tylko wy-
obrażać, jaka kwota uzbierała się 
do dziś. 

Uprzedzając kolejne wysłane 
do nas pytania, gala odbyła się bez 
kosztów gminy, co więcej zyskali-
śmy na tym finansowo i wizerun-
kowo. Naszą halę mogło zobaczyć 
szerokie grono osób przybyłych na 
galę. Znakomita większość z nich 
była zadowolona z wydarzenia 
i warunków, w jakich się odbyło.

Poniżej prezentuję kilka wybra-
nych screenów z komentarzami or-
ganizatorów gali oraz czytelników 
gazety oburzonych zachowaniem 
Daniela Długosza oraz jego aro-
ganckie odpowiedzi skierowane do 
nich.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica 

śledcZy długosZ na troPie

nadesłane pytania z gazety nowej
Redaktorowi Długoszowi nie wystarczyły 
odpowiedzi organizatorów. W dalszym ciągu 
poszukuje sensacyjnej „prawdy” dotyczącej 
gali MMA Contra. Nadesłał pytania do 
Urzędu Miejskiego, w których porusza 
wyjaśnione już w komentarzu organizatorów 
kwestie. Prezentujemy je poniżej. 
Zarówno burmistrz Marek Długozima jak 
i organizatorzy podkreślili,  że gala odbyła 
się bez poniesionych kosztów ze strony 
gminy. Co więcej zyskała ona wizerunkowo 
i finansowo.

1. Czy Gmina Trzebnica w jakikolwiek sposób finansowała Galę 
Contra MMA, która odbyła się 19 lutego w Hali Widowisko 
Sportowej w Trzebnicy, jeśli tak proszę o podanie kwoty 
dofinansowania?

2. Czy jakakolwiek jednostka Gminy Trzebnica w jakikolwiek 
sposób finansowała Galę Contra MMA, która odbyła się 19 
lutego w Hali Widowisko Sportowej w Trzebnicy, jeśli tak 
proszę o podanie kwoty dofinansowania?

3. Czy jakakolwiek spółka gminna finansowała Galę Contra 
MMA, która odbyła się 19 lutego w Hali Widowisko Sportowej 
w Trzebnicy, jeśli tak proszę o podanie kwoty dofinansowania?

4. Gmina Trzebnica i Hala Widowiskowo Sportowa w Trzebnicy 
były wymienione jako partnerzy organizatora czyli firmy EM 
GRUPA. Proszę podać na czym polegało partnerstwo i czy 
wiązały się z nim jakieś wydatki, jeśli tak, to proszę o podanie 
jakie to były kwoty i czego dotyczyły?

5 Proszę o odpowiedź, jaka jest oficjalna, ustalona w cenniku 
stawka godzinowa za wynajem całej Hali Widowiskowo 
Sportowej im. Dolnośląskich Olimpijszyczyków w Trzebnicy?

6. Jaką kwotę za wynajem Hali Widowiskowo Sportowej im. 
Dolnośląskich Olimpijszyczyków w Trzebnicy, zapłacili 
organizatorzy gali i na czyje konto wpłynęła opłata?

7. Kto odpowiadał za napisy umieszczone na pasie, który został 
wręczony zwycięzcy gali. Czy napisy zlecała i proponowała 
gmina czy może organizatorzy?

Wybrane komentarze z profilu fb Nowej Gazety Trzebnickiej 

organizatorzy gali

organizatorzy gali

źródło: facebook.com/gazeta.trzebnicka
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▶ Jaku b K rawie c ,  Korne l Kowalc z y k ,  Jaku b Z awad a oraz M ac iej  Janik pr ze d g al ą o de b rali  spr zę t sp or tow y w rę c zony pr ze z burmist r z a M ark a D ł u goz im ę.

contra mma
Wielkie sportowe emocje za nami. W sobotę 
19 lutego w wypełnionej po brzegi Gminnej 

Hali Widowiskowo-Sportowej im. Dolnośląskich 
Olimpijczyków odbyła się gala sportów walki Contra 

MMA. To właśnie dzięki powstaniu naszej nowoczesnej 
hali możliwe jest, by imprezy takie jak ta mogły gościć 
w Trzebnicy. Frekwencja potwierdza, że trzebniczanie 

chcą widzieć u siebie duże wydarzenia kulturalne 
i sportowe. Nowa hala daje takie możliwości.

Tego dnia ponad tysięczna 
publiczność mogła zobaczyć 13 
zaciętych walk. W wydarzeniu wi-
dzieliśmy 4 reprezentantów Gmi-
ny Trzebnica. Pas Trzebnickiego 
Championa ufundowany przez 
burmistrza Marka Długozimę trafił 
do Jakuba Krawca, który jedno-
głośnie na punkty pokonał Marci-
na Bojaruna. W pojedynku dwóch 
trzebniczan lepszy od Kornela Ko-
walczyka okazał się Jakub Zawada, 
a przez nokaut swojego rywala po-
konał Maciej Janik. 

– Wielkie gratulacje dla 
zawodników biorących udział 
w sobotniej gali. Wszyscy poka-
zali olbrzymi hart ducha walcząc 
o zwycięstwo. Szczególne słowa 
uznania kieruję tu do zawodni-
ków z Trzebnicy, którzy godnie 
reprezentowali swoją małą ojczy-
znę. Słowa uznania również kie-
ruję pod adresem organizatorek 
Marty i Marzeny Molędy – powie-
dział burmistrz Marek Długozima 
i dodał: – Gminna Hala Widowi-
skowo-Sportowa im. Dolnośląskich 

Olimpijczyków powstała pomimo 
licznych przeszkód i kłód rzuca-
nych mi pod nogi przez nieprzy-
chylnych temu projektowi ludzi. 
Dziś wiem, że decyzja o jej budo-
wie była słuszna, a przed nami ko-
lejne ambitne plany związane z jej 
wykorzystaniem – podsumowuje 
burmistrz, który objął wydarzenie 
swoim patronatem honorowym. 

Kolejne wielkie sportowe emo-
cje już wkrótce. 

[sh]

jakub krawiec maciej janik marta molęda 
organizator

– Na Trzebnicę 
zdecydowaliśmy się, 
ponieważ dysponuje 
wspaniałą, nową 
halą widowiskowo-
sportową, w której się 
obecnie znajdujemy. 
Brakuje takiego miejsca 
we Wrocławiu. Jako 
miasto – Trzebnica 
jest też bardzo dobrze 
skomunikowana 
z Wrocławiem i resztą 
regionu. 

– Sporty walki zacząłem trenować 
w wieku 12-13 lat. Miałem dłuższe 
i krótsze przerwy. Cały czas aktywnie 
staram się rozwijać trenując w swoim 
klubie. Do walki zacząłem trenować 
w listopadzie w klubie Elitarni. Cały 
cykl przygotowań trwał 12 tygodni, 
w których udało mi się również 
zgubić 12 kg. Zrobiłem wszystko 
na 100%, także jestem z tego 
bardzo zadowolony. Efektem tych 
przygotowań jest moje zwycięstwo. 
Dedykuję je moim bliskim, mojej 
żonie, a także mojemu trenerowi. 
Dziękuję wspaniałej trzebnickiej 
publiczności za wsparcie!

– Pochodzę z Janiszowa, 
więc mogę powiedzieć, że 
Trzebnica to moje rodzinne 
miasto. Tym milej mi jest 
tutaj zaprezentować moje 
umiejętności. Cieszę się 
z efektownego zwycięstwa 
przed tak wspaniale 
dopingującymi trybunami. 
Zawsze wierzyłem w swoje 
umiejętności i nigdy się nie 
poddawałem na drodze 
do wygranej, która jest 
nagrodą za wykonaną 
ciężką pracę na treningach. 
W tym miejscu dziękuję 
swoim trenerom z klubu 
Bonzai MMA Wrocław.

▶ Ku ba K rawie c na p unk t y p o kona ł M arc ina B ojaruna .

▶ W b ratob ójc z y m p oje d y nku t r ze b nic z an Puc har 
Burmist r z a M ark a D ł u goz imy z doby ł Jaku b 
Z awad a .

▶ B y ł  to w y rów nany p oje dy ne k z nieje dno g ł ośny m 
z w yc ię st we m na p unk t y.

▶ Brawa nale ż ą s ię obydwu sp or towcom .

▶ N ar ze c zona Ag at a wspie -
ra ł a Ku b ę K rawc a p o d -
c z as walk i .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a w rę c z y ł  pas „Tr ze b nic k ie go Champ iona” 
Jaku b owi K rawcowi.

▶ Te go dnia G minna H al a Widowis kowo -Sp or towa im . Do lnoś l ąs k ic h O limp ijc z y ków w y p e ł niona by ł a p o b r ze gi. 

▶ Pr ze z no k au t s wój p oje dy ne k w ygra ł  M ac iej  Janik . ▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a w raz ze s woimi gość mi ,  nar ze c zoną Jaku ba K rawc a Ag at ą oraz 
je go pr z yjac ió ł mi k ib icowa ł t r ze b nic k im z awo dnikom .

▶ K ib ice by li  p o d w raże nie m org ani z acj i  w yd ar ze nia jak i  s am ej gminnej hal i . ▶ N agro dy dla z w yc ię zców w raz z pase m Tr ze b nic k ie go Championa .
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Wszystkich biegaczy przywitał 
gospodarz Gminy Trzebnica – Ma-
rek Długozima wraz z organizato-
rami ze Stowarzyszenia Pro-Run 
Wrocław. – Witam Wszystkich 
bardzo serdecznie w tym pięk-
nym mieście jakim jest Trzebnica, 
ogromnie się cieszę, iż mimo silnie 
wiejącego wiatru zawody mogą 
się odbyć. Chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować panu Jacko-
wi Urbanowiczowi za organizację 
jednego z największych biegów 
na Dolnym Śląsku, a wszystkim za-
wodnikom życzyć udanego startu, 
zwycięstwa i zaprosić na kolejną 

edycję tego wydarzenia już za rok 
– powiedział burmistrz.

Zawodnicy pokonali dystans 
o długości 10 km (3 pętle po około 
3,333 km) malowniczej trasy prze-
łajowej zlokalizowanej głównie 
na obszarze Lasu Bukowego, ob-
fitującej w liczne podbiegi i zbiegi 
o różnym kącie nachylenia.

Jako pierwszy linię mety prze-
kroczył Jan Kaczor z Wałbrzycha 
z czasem 00:37:02. – Biegam pod 
okiem trenera Adriana Danilewi-
cza z Wrocławia, byłego, bardzo 
dobrego biegacza, średniody-
stansowca. Trenuję od 2019 roku. 

Trasa Crossu Trzebnickiego bardzo 
fajna, wymagająca, dużo podbie-
gów, zbiegów. Warunki pogodo-
we nieco przeszkadzały, szcze-
gólnie na odcinku asfaltowym, 
momentami również w lesie. Bie-
gałem tutaj dwa lata temu, dzisiaj 
przyjechałem ponownie i popra-
wiłem swój czas o 4,5 minuty więc 
progres jest bardzo duży. Wiążę 
swoją przyszłość z bieganiem, ce-
luję, żeby się dostać do kadry Pol-
ski – powiedział zwycięzca.

Jako drugi bieg ukończył To-
masz Kozłowicz z Obornik Ślą-
skich z czasem 00:37:28. – Biegam 
ponad 6 lat, po raz czwarty biorę 
udział w Crossie Trzebnickim, raz 
udało mi się wygrać, dwukrotnie 
byłem drugi więc od pewnego 
czasu plasuję się w ścisłej czołów-
ce tego wydarzenia. Dziś warunki 
były ciężkie, bardzo wiało, ale tra-
sa fajnie przygotowana, nie było 
ślisko, najważniejsze, że bezpiecz-
nie udało się dotrzeć do mety – 
zakończył wicelider.

Wśród kobiet triumfowała Anna 
Czerw osiągając czas 00:43:21. – 
To już mój szósty udział w Crossie 
Trzebnickim, trasa troszeczkę wy-
magająca, ale byłam przygotowa-
na, gdyż trenuję również w Lesie 
Bukowym, przy czym dzisiejszy 
start był trudniejszy od pozosta-
łych ze względu na wiatr, najtrud-
niejszy był podbieg przy kościółku 
– podsumowała zwyciężczyni.

Nagrody przyznano w trzech 
kategoriach: wiekowej, open 
i gminy Trzebnica. Wśród miesz-
kańców gminy Trzebnica najszyb-
szy był Wojciech Maleszka z cza-
sem 00:40:36, drugi Przemysław 
Tereniuk, trzeci Zbigniew Kowa-
lewski. Wśród mieszkanek wspo-
mniana Anna Czerw, kolejno 
Ewelina Wieczorek i Marta Zając-
Sobczak.

Jak podsumował organizator 
Jacek Urbanowicz ze Stowarzy-
szenia Pro-Run Wrocław: – Tego-
roczna edycja poza okrągłą liczbą 
w nazwie była wyjątkowa również 

dlatego, iż można było zorganizo-
wać start wspólny mając na uwa-
dze pandemię. Bieg ukończyło 
ponad trzysta osób, ponad czte-
rysta było zgłoszonych. Dzisiaj 
mimo niesprzyjających warun-
ków pogodowych jesteśmy dum-
ni ze wszystkich uczestników, że 
tak dobrze pokonali ten dystans. 
Mieliśmy zarówno uczestników 
w kategorii M16, jak i M70. Cross 
w Trzebnicy jest wyjątkowy z wie-
lu powodów, przede wszystkim 
dostępność i możliwość dojazdu, 
dla wielu osób z całej Polski, ale to 
co najważniejsze to zdecydowa-
nie trasa, która jest wymagająca, 
a jednocześnie pozwala sprawdzić 
swoje możliwości i to czy dobrze 
przepracowaliśmy zimę.

Każdy z uczestników, który 
ukończył bieg otrzymał pamiątko-
wy medal oraz wziął udział w lote-
rii, w której rozlosowano nagrodę 
w postaci zegarka.

[ap]

10. cross trzebnicki

X sobota bokserska

PoRażka Po walce 

Trzebnica – gmina wspierająca sport to nie tylko 
hasło, ale również autentyczne przedsięwzięcia. 

Jednym z nich była dziesiąta, jubileuszowa 
edycja Crossu Trzebnickiego, który mimo niezbyt 

sprzyjających warunków pogodowych zgromadził na 
linii startu ponad trzystu uczestników.

W sobotę 19 lutego w Wał-
brzychu pierwsze kroki bokser-
skie wykonali podopieczni tre-
nera Tomasza Olszewskiego. 
Młodzicy Norbert Sumara w wa-
dze 46 kg i Krzysztof Osik w wa-
dze 65 kg. Obaj zanotowali re-
misowe pojedynki. W wadze 89 
kg Junior Jakub Wolf ponownie 
trafił na zawodnika z klubu Odra 

Opole. Tym razem przeciwnikowi 
udał się rewanż i zwyciężył z Ja-
kubem. Bardzo dziękujemy chło-
pakom za serce pozostawione 
w ringu! Dziękujemy za wsparcie 
kibicom oraz burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie. Dziękujemy 
Pani Eryce Jastrząb za podsta-
wienie busa i pomoc przy orga-
nizacji transportu!

Koszykarze Gaudii rozegra-
li kolejny mecz w ramach ligi 
młodzika. Tym razem wybrali 
się w daleką podróż do Zgorzel-
ca na mecz z Turowem. Troszkę 
przetrzebiony skład przez kon-
tuzje i choroby, walczył dzielnie 
o każdą piłkę. Było dużo dobrych 

momentów, ale jak to bywa 
w młodzieżowej koszykówce 
najbardziej zabrakło celności. Tu-
rów 54:24 Gaudia (8:4, 20:6, 20:6, 
6:8). GKS Gaudia: Daniluk 15, Ko-
nopacki 4, Tarczyński 3, Karczew-
ski 2, Krzysztofik, Lew, Śmicho-
wicz, Rubaszewski.

▶ Z awo dy w ygra ł  Jan Kac zor z Wa ł b r z yc ha .▶ Tras a ju ż t radyc yj nie wio d ł a pr ze z L as Bukow y.

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

▶ O p e n M ę żc z y ź ni:  1.  Jan Kac zor,  2 .  Tom as z Koz ł owic z ,  3.  Wojc ie c h Woj t ys z y n .

▶ Tr ze b nic z anie:  1.  Wojc ie c h M ale s z k a ,  2 .  Pr ze mys ł aw Te re niuk ,  3.  Zb igniew 
Kowalews k i.

▶ O p e n kob ie t y:  1.  Anna C ze r w, 2 .  Ewe lina Wie c zore k ,  3.  Danu t a Pis korows k a .

▶ Tr ze b nic z ank i:  1.  Anna C ze r w, 2 .  Ewe lina Wie c zore k ,  3.  M ar t a Z ając-
Sob c z ak .
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Następnie wprowadzone w aurę 
tajemniczości dzieci brały udział 
w grach detektywistycznych, na 
podstawie wskazówek i poszlak 
pozostawionych w obrębie bu-
dynku Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sztuki odnajdowały zaginione 

skarby, zwierzęta czy pomagały 
zagubionym kosmonautom wrócić 
na Ziemię. Gry dostarczyły uczest-
nikom wiele radości i dumy 
z rozwiązania zagadek. Na koniec 
zawsze czekał na dzieci słodki po-
częstunek i wspólne pamiątkowe 

zdjęcie. Jednocześnie w gminnej 
bibliotece odbywały się zajęcia 
czytelniczo-plastyczne, które za-
czynały się od wspólnego czyta-
nia fragmentu powieści detekty-
wistycznej, poprzez lekturę dzieci 
zastanawiały się jakie cechy powi-

nien posiadać dobry detektyw, 
czym zajmuje się technika śledcza 
oraz jak się rozszyfrowuje tekst. Ze 
zdobytą w ten sposób wiedzą roz-
wiązywanie tajemniczych zagadek 
było już prawdziwą „pestką”. Za-
jęcia kończyły się słodkim poczę-
stunkiem oraz nagrodą w postaci 
książek.

Kino „Polonia” działające przy 
Gminnym Centrum Kultury i Sztu-
ki również dopasowało repertuar 
do „tajemniczych” ferii proponując 
dzieciom przygodowo-detektywi-
styczne filmy animowane.

W ostatni piątkowy wieczór fe-
rii odbyły się zajęcia dla dorosłych, 

którzy zaintrygowani tajemniczą 
nazwą Zagadka Fascynatora byli 
pełni radosnego napięcia. Fascyna-
tor to elegancka ozdoba na włosy 
bardzo popularna w Wielkiej Bryta-
nii i coraz częściej spotykana rów-
nież w Polsce. Panie, które przybyły 
na zajęcia były zachwycone pomy-
słem i bardzo kreatywne. Powsta-
łe fascynatory głównie w wersji 
wieczorowej z wielką ilością tiulu 
i cekinów zachwycały i przyciągały 
wzrok, a zadowolone uczestniczki 
chętnie pozowały w swoich pięk-
nych dziełach do wspólnych zdjęć.

[kb]

aKtywne ferie
Podczas tegorocznych ferii w MCS najmłodsi mieli 

okazję skorzystać z szerokiej oferty sportowej. Mogli 
pograć w piłkę nożną z GKS Polonia i koszykówkę 

z GKS Gaudia pod okiem czujnych trenerów. 

Każdy mógł przyjść i wziąć 
udział w sportowej fabryce gier 
i zabaw; pobawić się w podchody, 
mega gry, wziąć udział w zawo-
dach drużynowych czy pograć 
w zbijaka. Wyjątkowym zaintereso-
waniem cieszył się wyjazd do par-
ku trampolin Go Jump, gdzie każdy 
mógł się wyskakać do woli. Halę 
sportową odwiedziły również dzie-

ciaki z sołectwa Raszów, by wspól-
nie wziąć udział w sportowej fabry-
ce pomysłów, gier i zabaw. Odbyły 
się również zajęcia z badmintona 
i tenisa stołowego, których zwień-
czeniem był turniej kończący fe-
ryjne zajęcia. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody a zwycięzcy sta-
nęli na podium.

MCS wypełniło się po brzegi 
radością i pozytywną energią. To 
był wyjątkowy czas sportowych 
wyzwań, niezapomnianych emo-
cji i świetnej zabawy. Dziękujemy 
za tak liczny udział w sportowych 
zmaganiach i już czekamy na kolej-
ne aktywne spotkania.

[pf]

ferie 2022
Ferie 2022 w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki pod hasłem „Akademia 

Detektywistyczna” upłynęły dzieciom w bardzo tajemniczej atmosferze. Każdy 
dzień zaczynał się od zajęć kreatywno-rękodzielniczych, na których dzieci 

tworzyły akcesoria niezbędne do dalszej zabawy (notatnik tajnego agenta, 
kapelusz prywatnego detektywa) i zaciekawiały uczestników, 

którzy nie mogli się doczekać dalszych atrakcji. 
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wychowanie PrZedsZKolne, rocZne PrZygotowanie PrZedsZKolne 
w Gminie Trzebnica w roku szkolnym 2022/2023

L.p. Termin Zadanie

1 01 – 31 
marca 2022 r.

Złożenie wniosków o przyjęcie dziecka do danej placówki wychowania 
przedszkolnego, wraz z wymaganą dokumentacją. 

2
01 – 15 

kwietnia
2022 r.

Komisja prowadzi postępowanie rekrutacyjne, w którym w szczególności bada 
i weryfikuje, czy kandydaci na przedszkolaka spełniają kryteria rekrutacyjne.

3 19 
kwietnia 2022 r.

Komisja rekrutacyjna podaje wyniki postępowania rekrutacyjnego do 
publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.

4 19 – 25
kwietnia 2022 r. 

Rodzic kandydata potwierdza poprzez oświadczenie wolę przyjęcia dziecka 
do placówki wychowania przedszkolnego w formie pisemnego oświadczenia.

5 28 
kwietnia 2022 r.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Dyrektor 
placówki niezwłocznie informuje pisemnie Burmistrza Gminy Trzebnica 
o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej albo wolnych miejscach.

6 29 kwietnia 
– 06 maja 2022 r.

Burmistrz Gminy Trzebnica wskaże pisemnie, rodzicom dzieci nieprzyjętych 
do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole inne publiczne przedszkole, 
oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które mogą przyjąć 
dziecko.

7. 09 – 31 
maja 2022 r.

Postępowanie uzupełniające – prowadzi się jeżeli po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego dana placówka wychowania przedszkolnego 
nadal dysponuje wolnymi miejscami. Do postępowania uzupełniającego 
stosuje się przepisy, jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. 09 – 16 
maja 2022 r.

Złożenie wniosków o przyjęcie dziecka do danej placówki wychowania 
przedszkolnego, wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek rodzica wszczyna 
postępowanie uzupełniające. Wniosek może być złożony do nie więcej 
niż trzech wybranych publicznych placówek wychowania przedszkolnego 
(publiczne przedszkole, oddział wychowania przedszkolnego w publicznej 
szkole podstawowej lub publiczna inna forma wychowania przedszkolnego).

9. 16 – 23 
maja 2022 r.

Komisja prowadzi postępowanie uzupełniające, w szczególności bada 
i weryfikuje, czy kandydaci spełniają kryteria rekrutacyjne.

10. 24 
maja 2022 r.

Komisja rekrutacyjna podaje wyniki postępowania uzupełniającego 
do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.

11. 24 – 30 
maja 2022 r.

Rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia dziecka do placówki wychowania 
przedszkolnego w formie pisemnego oświadczenia.

12. 31 
maja 2022 r.

Komisja rekrutacyjna podaje wyniki postępowania uzupełniającego do 
publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy:

Ulice: Alpejska, Błotnista, Bolesława Chrobrego, 
Drukarska, Grabowa, Henryka Pobożnego, Henryka 
Sienkiewicza, Ignacego Daszyńskiego, Jana Pawła II, Jana 
Matejki, Jarzębinowa, Klasztorna, Kolejowa, Kościelna, 
Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka, Kwiatowa, 
Lipowa, Marii Leszczyńskiej, Miodowa, Mostowa, Na 
wzgórzach, Obornicka, Obrońców Pokoju, Ogrodowa, 
Owocowa, Parkowa, Przemysłowa, Rynek, Sadowa, 
Solna do ul. Daszyńskiego, Spokojna, Sportowa, Stefana 
Żeromskiego, Świętej Jadwigi, Węgrzynowska, Widokowa, 
Wrocławska, Zielona, Żołnierzy Września,. Wioski: 
Droszów, Malczów, Węgrzynów;

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy: 

Ulice: 1 Maja, 3 Maja, Aleksandry, Armii Krajowej, 
Borówkowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Elizy 
Orzeszkowej, Fryderyka Chopina, Generała Stefana Grota 
Roweckiego, Generała Leopolda Okulickiego, Generała 
Władysława Sikorskiego, Grunwaldzka, Harcerska, 
Henryka Brodatego, Ignacego Paderewskiego, Jagodowa, 
Jana Kilińskiego, Janusza Korczaka, Kazimierza Wielkiego, 
Krakowska, Leśna, Łączna, Łąkowa, Malinowa, Nowa, 
Oleśnicka, Piastowska, Porzeczkowa, Poziomkowa, 
Samarytańska, Stanisława Moniuszki, Stawowa, Szarych 
Szeregów, Świętojańska, Truskawkowa, Wesoła, Winna, 
Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława 
Stanisława Reymonta, Zielonego Dębu, Zielone Wzgórze. 
Wioski: Będkowo, Brochocin, Sulisławice, Świątniki, 
Raszów, Taczów Mały, Taczów Wielki;

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy:

Ulice: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Akacjowa, 
Bartosza Głowackiego, Brama Trębaczy, Chabrowa, 
Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Fiołkowa, Franklina 
Roosevelta, Generała Józefa Bema, Graniczna, Jaśminowa, 
Juliusza Słowackiego, Jędrzejowska, Kosmonautów, Krótka, 
Lawendowa, Ledowa, Marcinowska, Marii Dąbrowskiej, 
Marii Konopnickiej, Milicka, Wojciecha Drzymały, 
Młynarska, Morelowa, Orzechowa, Piwniczna, Pogodna, 
Polna, Prusicka, Siostry Hilgi Brzoski, Słoneczna, Solna 
granica z Daszyńskiego, Stanisława Piaskowskiego, 
Tadeusza Kościuszki, Teatralna, Wałowa, Wąska, 
Wincentego Witosa, Wiosenna, Wiśniowa, Władysława 
Broniewskiego, Wojska Polskiego, Wrzosowa,. Wioski: 
Brzyków, Małuszyn, Marcinowo, Nowy Dwór, Jaszyce, 
Kobylice, Księginice, Rzepotowice.

Obwód Szkoły Podstawowej Boleścin:

Boleścin, Głuchów Górny Skarszyn, Piersno;

Obwód Szkoły Podstawowej Masłów:

Ligota, Masłów, Cerekwica;

 Obwód Szkoły Podstawowej Kuźniczysko:

Kuźniczysko, Jaźwiny, Blizocin, Masłowiec, Skoroszów;

Obwód Szkoły Podstawowej Ujeździec Wielki:

Szczytkowice, Komorowo, Komorówko, Biedaszków Mały, 
Biedaszków Wielki, Koczurki, Brzezie, Ujeździec Mały, 
Ujeździec Wielki, Janiszów, Koniowo, Domanowice.

Rozpoczyna się rekrutacja do 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych. Dzieciom w wieku od 3 do 5 lat 
zapewnia się miejsca w dwóch gmin-
nych przedszkolach w Trzebnicy tj. 
Przedszkolu nr 1 im. Krasnala Hała-
bały i Przedszkolu nr 2 im. Polskiej 
Niezapominajki, a także w oddzia-
łach przedszkolnych w gminnych 
szkołach podstawowych w Trzebnicy 

tj. Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. 
Henryka Brodatego, Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Gen. L. Okulickie-
go „Niedźwiadka” i Szkole Podsta-
wowej nr 3 im. M. C. Skłodowskiej 
oraz w czterech szkołach wiejskich 
tj. Szkole Podstawowej w Boleścinie, 
Szkole Podstawowej w Masłowie, 
Szkole Podstawowej im. Świętej Ja-
dwigi w Kuźniczysku i Szkole Pod-

stawowej im. Marii Konopnickiej 
w Ujeźdźcu Wielkim. Nabór będzie 
przebiegał według ogłoszonego przez 
Burmistrza Gminy Trzebnica har-
monogramu rekrutacji. 

W postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym na 
przyszły rok szkolny przyjęte zostały 
następujące terminy: 

Dzieci 6-letnie w związku z obo-
wiązkiem realizacji rocznego przy-
gotowania przedszkolnego przejdą 
do tzw. klas zerowych w szkołach 
podstawowych do trzech szkół trzeb-
nickich i do czterech szkół wiejskich. 
Przejście dzieci do oddziałów ze-
rowych odbędzie się na podstawie 
zgłoszeń rodziców zgodnie z obowią-
zującymi obwodami szkół. W szcze-
gólnie uzasadnionych sytuacjach 
rodzic może wybrać oddział zerowy 

w szkole, która nie jest dla jego miej-
sca zamieszkania szkołą obwodową 
(powodem może być uczęszczanie 
starszego rodzeństwa do szkoły, któ-
ra dla rodziców nie jest szkołą obwo-
dową). Przejście dzieci do oddziałów 
zerowych zgodnie z obwodami szkół 
jest ważne ze względu na późniejszą 
realizację obowiązku szkolnego.

Dzieci zamieszkałe poza obszarem 
Gminy Trzebnica mogą ubiegać się 
o przyjęcie do gminnych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szko-
łach i oddziałów zerowych tylko 
w przypadku, kiedy dana placówka 
będzie dysponować wolnymi miej-
scami.

Wszelkie informacje szczegółowe 
na temat rekrutacji można pozyskać 
na stronach internetowych przed-
szkoli i szkół oraz w samych placów-
kach. 
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Dnia 27 stycznia 2022 r w bibliotece 
szkolnej odbył się Szkolny Konkurs 
Recytatorski pt.: „Wiersze naszego 
dzieciństwa”. Konkurs przeznaczo-
ny był dla uczniów klas IV, którzy 
recytowali wiersze polskich poetów, 
w tym Marii Konopnickiej i Julia-
na Tuwima. Poprawność z tekstem, 

dykcja, modulacja głosem, to ele-
menty brane pod uwagę przy oce-
nie przez komisję, składającą się 
z nauczycieli naszej szkoły. Zwy-
cięzcami Recytacji zostali: miej-
sce I – Natalia Tarnowska; miejsce 
II – Maja Szymańska; miejsce III 
– Patryk Gogacz. Całość imprezy 
urozmaicili uczniowie klasy III a, 

którzy nie tylko oklaskami oce-
niali występy starszych kolegów 
i koleżanek, ale sami mieli okazję 
przedstawienia swoich umiejętno-
ści czytelniczych. Chętni spośród 
nich czytali wszystkim wybrane 
wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tu-
wima. Głośne czytanie wierszy nie 
było wcześniej przygotowane przez 
uczniów, a ponieważ wypadło wy-
śmienicie, to tym bardziej należało 
wyróżnić i nagrodzić najlepszych 
czytelników. Wśród nich znaleźli 
się: miejsce I –Adam Sroga; miej-
sce II – Franciszek Grygier; miejsce 
III – Wojciech Maziarz. Wszyscy 
uczestnicy konkursu recytatorskie-
go otrzymali dyplomy, natomiast 
zwycięzcy obu konkursów: recyta-
torskiego i czytelniczego otrzyma-
li dyplomy i nagrody książkowe. 
Dziękując wszystkim za udział, za-
równo uczniom jak i nauczycielom, 
gratuluję zwycięzcom i zachęcam 
do wzięcia udziału w następnych 
konkursach oraz imprezach czy-
telniczych, organizowanych przez 
bibliotekę w bieżącym roku szkol-
nym. / Beata Zasada

Babcia i Dziadek to wielkie słowa, 
które są synonimem miłości, dobra, 
ciepła rodzinnego i szczęścia. Dla 

małego dziecka dziadkowie, oprócz 
rodziców, to jedne z najważniej-
szych osób w jego życiu, należy więc 
dbać, troszczyć się i pielęgnować 
więź między dzieckiem a babcią 

i dziadkiem. Dlatego też, co roku, 
pod koniec stycznia, w Gminnym 
Przedszkolu nr 1 im. Krasnala Ha-
łabały w Trzebnicy, panie nauczy-
cielki wraz z dziećmi przygotowały 
przedstawienie dla babci i dziadka. 
Sala przedszkolna stała się sceną, 
na której dzieci w pięknych strojach 
prezentowały bogaty program arty-
styczny. Z wielkim przejęciem recy-
towały wiersze, śpiewały piosenki 
oraz prezentowały tańce. Na końcu 
każdego przedstawienia pojawiły 
się piękne życzenia dla kochanych 
dziadków i oczywiście z wielkim 
sercem przygotowany prezent. 
W tym roku również ze względu na 
wszechobecny koronawirus i obo-
strzenia sanitarne, nie mogliśmy 
na naszych przedstawieniach gościć 
naszych babć i dziadków. W związ-
ku z tym każda grupa nakręciła 
swój film z przedstawieniem, który 
panie wysłały rodzicom z prośbą 
o przekazanie babciom i dziadkom 
/ E. Zawada

„Dzisiaj są miłe walentynki, Dziś 
święto chłopczyka i dziewczynki, 
Gdy wszyscy sobie sympatię oka-
zują, Ciepłymi słowami siebie ob-
darowują.” Walentynki to święto 
zakochanych, ale nie tylko. Ten 
szczególny dzień 14 lutego, dla 

przedszkolaków z Gminnego Przed-
szkola nr 1 im. Krasnala Hałabały, 
stał się świetną okazją do wspól-
nej zabawy i pokazania jak dobrze 
i wesoło jest nam razem. Tego dnia 
dzieci dowiedziały się kim był św. 
Walenty, poznały tradycję obcho-
dzenia tego święta w Polsce i innych 
krajach, a także jak ważne jest serce 
w naszym organizmie oraz co to jest 
MIŁOŚĆ, jak i komu ją okazujemy. 
Dzieci uczestniczyły w różnych 
zabawach przygotowanych przez 
swoje wychowawczynie w grupach, 
kultywowały tradycje walentynko-
we, były zachęcane do okazywania 
uczuć innym osobom oraz czerpały 
radość ze wspólnej zabawy. Nie mo-
gło również zabraknąć w Naszym 
Przedszkolu „Poczty Walentyn-
kowej”, do której trafiło mnóstwo 
pięknych kartek z pozdrowieniami. 
Bardzo dziękujemy wszystkim ro-
dzicom za zaangażowanie i przygo-
towanie wspólnie z dziećmi wspa-
niałych walentynek. 

28 stycznia w klasie III odbył się 
bal karnawałowy. Wszyscy byli 
fantastycznie poprzebierani. Były 
konkursy, zabawy i nagrody dla 
zwycięzców. A tańcom w rytm mu-

zyki nie było końca… I balony lecą 
w górę, ktoś czerwony ma kapturek,
jest karnawał, dzieci tańczą, gra 
muzyka przebierańcom. Trzecio-
klasiści doskonale się bawili. Szko-
da, że następny bal dopiero za rok.

Tradycyjnie Walentynki to świę-
to zakochanych, ale coraz częściej 
traktuje się je jako okazję do wyra-
żania ciepłych uczuć także wobec 
kolegów i koleżanek. Dzień św. Wa-
lentego, który przypada na 14 lutego 
był dla uczniów klasy I d ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Trzebnicy do-
skonałą okazją do zorganizowania 
klasowego święta. Uczniowie obda-
rowywali się serduszkami wycięty-
mi z papieru oraz miłymi słowami 
i gestami wyrażając w ten sposób 
swoje szkolne sympatie. Był to dzień 
pełen zabawy, radości i wrażeń. / M. 
Strzykalska

dzień BaBci i dziadka

dzisiaj są Miłe walentynki

kaRnawałowe szaleństwo

walentynki

wieRsze naszego dzieciństwa

Gminne Przedszkole nr 1

Gminne Przedszkole nr 1

Sz. Podstawowa Masłów

Szkoła Podstawowa nr 2

Sz. Podstawowa Ujeździec

W Gminnym Przedszkolu nr 1 im. 
Krasnala Hałabały w Trzebnicy, 1 lu-
tego br., odbyły się stomatologiczne 
badania kontrolne dla dzieci. Dzię-
kujemy Panu burmistrzowi Marko-
wi Długozimie za zorganizowanie 
opieki stomatologicznej w porozu-
mieniu z firmą DirectMedic, w za-
kresie udzielania świadczeń opieki 
stomatologicznej dla dzieci z na-
szego przedszkola w dentobusie tj. 
mobilnym gabinecie stomatologicz-

nym. Jeżeli rodzic wyraził zgodę na 
badanie stomatologiczne u swojego 
dziecka, lekarz stomatolog dokonał 
zbadania stanu uzębienia i błon ślu-
zowych, określił potrzeby leczenia 
zachowawczego, ocenił wady zgry-
zu i wskazał ewentualne potrzeby 
konsultacji specjalistycznych (np. 
ortodontycznej). Rodzic, który wy-
raził zgodę pozyskał informację 
o diagnozie stomatologicznej po-
przez kartę pacjenta wydaną przez 
lekarza stomatologa dentobusu.

dentobus
Gminne Przedszkole nr 1

21 lutego w klasach 4a, 4b i 5a 
świętowaliśmy Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego. Na lekcji 
języka polskiego prezentowaliśmy 
ciekawostki związane z naszym ję-
zykiem, rozwijaliśmy słownictwo, 
ćwiczyliśmy poprawność ortogra-
ficzną.

dzień języka ojczystego
Szkoła Podstawowa nr 1

W dniu 17 lutego w klasie 0c od-
były się zajęcia celebrujące Świa-

towy Dzień Kota, dzieci chętnie 
w nich uczestniczyły, a co niektóre 
miały na sobie odzież mającą mo-
tyw kotka. Dzień Kota rozpoczęty 

krótką pogadanką nt. kociego ży-
cia, zachowania oraz usposobienia 
kotów jako zwierząt domowych, 
dzieci chętnie opowiadały o swoich 
pupilach. Kolejnym etapem zajęć 
były zabawy ruchowe z elementami 
metody (ruchu rozwijającego) W. 
Sherborne, ćwiczenia na wyczucie 
brzucha, pleców, nóg i rąk, ćwicze-
nia, gdzie dziecko miało naślado-
wać tzw. „kocie ruchy”, radości przy 
tym było co nie miara:) Aby pozo-
stać w temacie, dzieci obejrzały baj-
kę animowaną o przygodach kota 
Filemona i Bonifacego. Zwieńcze-
niem „Kociego Dnia” były piękne 
prace plastyczne, gdzie zadaniem 
dzieci było namalowanie swojego 
pupila bądź wymarzonego kota ja-
kiego chcieliby kiedyś mieć. Dzieci 
bardzo zaangażowane w przebieg 
zajęć, gdyż kocie zwyczaje nie były 
im obce. / Nogaj Katarzyna

W minionym tygodniu obchodzi-

liśmy dzień poświęcony wąsatym, 
pełnym gracji i ceniącym sobie 
swobodę zwierzakom. Mowa oczy-

wiście o kotach. Klasa 2b 17 lutego 
obejrzała film popularno-naukowy 
o małych i dużych kotach. Dowie-
dzieliśmy się, że: – koty nie po-
winny być karmione mlekiem (nie 
trawią laktozy), – są mięsożerne, – 
cenią sobie spokój – 2/3 życia prze-
sypiają,
– lubią swobodę, ale chętnie korzy-
stają z opieki, troski i pomocy czło-
wieka. Na lekcji języka polskiego 
samodzielnie przeczytaliśmy tekst 
o kotach, a następnie wskazywali-
śmy prawidłowe odpowiedzi. Kolo-
rowaliśmy również te przedmioty, 
w które powinien zaopatrzyć się 
opiekun kota. Uzupełnialiśmy rów-
nież tekst wyrazami we właściwych 
formach. Narysowaliśmy również 
piękne, kolorowe rysunki. Bohate-
rem naszych prac był kotek. / Mag-
dalena Zaleska

dzień kota w 0c

czego Potrzeba kotu?

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3
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„SuperKot, SuperKot nasz trzeb-
nicki SuperKot”...,tak śpiewały 
dzieci podczas Światowego Dnia 

Kota przypadającego 17 lutego. 
Z okazji tego niezwykłego święta, 
trzebnicka maskotka SuperKota 

odwiedziła dzieci z Przedszko-
la nr 1 im. Krasnala Hałabały. 
Nasz pomarańczowy przyjaciel 

przespacerował się także ulicami 
miasta i przybijał piątki mijanym 
mieszkańcom. Zapraszamy do za-

poznania się z fotorelacją z tego 
wyjątkowego spaceru.

„Kot” 
Marta Próchniewicz
Gdy kotek mruczy i gdy się ociera,
Znak to, że kocha swego właściciela.
Gdy w kuchni otwierasz kartonik 
mleka, Kot z miną wesołą, przy 

misce już czeka. Kot lubi polować, 
wskakiwać na płoty, Lub spać do 
południa tak jak inne koty. Lekar-
stwem na wszelkie jest ludzkie tęsk-
noty, Rozwiewa i duże i małe kłopo-
ty. Choć pełen tajemnic wciąż ścieżki 
swe kroczy, Przyznajcie, że zwierzak 
jest to przeuroczy.

17 luty to data, którą zna prawie 
każdy miłośnik kotów. Tak, tak 17 
lutego to Dzień Kota. O tym świę-
cie pamiętały także dzieci z Gmin-
nego Przedszkola nr1 im. Krasnala 
Hałabały. W tym dniu wszystkie 
przedszkolaki upodobniły się do 
swoich czworonożnych przyjaciół: 
dorysowując sobie wąsy oraz uszy. 
Następnie dzieci oglądały prezen-
tację, która przedstawiała ilustra-
cje różnych ras kotów, zapoznała 

dzieci z kocimi obyczajami oraz 
sposobami pielęgnacji i żywienia 
kotów. W każdej grupie Panie Na-
uczycielki zorganizowały wesołe 
„kocie zabawy”. Dzieci rozwiązy-
wały zagadki – „Z jakiej bajki jest 
ten kot?”, wykonywały różnorodne 
prace plastyczne tematycznie zwią-
zane z kotem. Jednak największą 
atrakcją dzisiejszego dnia były od-
wiedziny trzebnickiej maskotki Su-
per Kota.

Super Kot odwiedził dzieci w każdej 
grupie przedszkolnej. Uśmiechom 
i radości nie było końca. Każdy 
przedszkolak chciał się przywitać 
Super Kotem przybijając „piątkę”. 
Podczas tych wesołych zabaw nie 
zapomnieliśmy, że jednym z celów 
tego święta było podkreślenie zna-
czenia roli kotów w życiu człowie-
ka oraz uwrażliwienie i zwrócenie 
uwagi na los porzuconych i bez-
domnych zwierząt. / E. Zawada

dzień kota
Gminne Przedszkole nr 1dZień Kota foTorelacja

Już od kilku lat w Polsce obcho-
dzimy Światowy Dzień Kota. Świę-
to wywodzi się ze starożytnego 
Rzymu, gdzie miłośnicy kotów 
spotykali się 17 lutego, aby oddać 
cześć tym niezwykłym zwierzę-
tom. Tego dnia uczniowie klasy II 
i III również obchodzili to święto. 
Dzieci przygotowywały prace pla-

styczne o tematyce kociej, oglądały 
film edukacyjny o kotach, śpiewa-
ły piosenki i rozmawiały, jak nale-
ży zajmować się tym wspaniałym 
zwierzątkiem.Ten dzień sprawił 
naszym uczniom wiele radości. 
Na pewno na długo pozostanie 
w pamięci dzieci i rozbudzi w nich 
wrażliwość na dobro i niesienie 
pomocy naszym kocim przyjacio-
łom. / D. Surma

14 lutego 2022 roku był dla dzieci 
z naszego przedszkola im. Polskiej 

Niezapominajki w Trzebnicy praw-
dziwym dniem miłości i przyjaźni!
Wspólnie spędzony czas w walen-
tynkowym nastroju był okazją do 

poruszenia tematów związanych 
z uczuciami w naszym codziennym 
życiu. Wszystkie dzieci z grupy 
„Liski” rozwiązywały zagadki na 
temat: „Kto kogo lubi?” – w znanej 
dzieciom literaturze. Wzięły udział 
w zabawach ruchowych oraz w za-
bawach z wykorzystaniem chusty 
animacyjnej. Nie zabrakło oczy-
wiście tematycznej pracy plastycz-
nej oraz sercowych kolorowanek. 
Na zakończenie tego dnia każdy 
przedszkolak otrzymał słodką Wa-
lentynkę. Wspólnie spędzony czas 
uświadomił dzieciom, że to co na-
prawdę się liczy, to szacunek i życz-
liwość okazywany drugiej osobie. 
Przedszkolaki utrwalały poczucie 
przynależności do swojej grupy 
i społeczności przedszkolnej oraz 
do okazywania sympatii i bycia mi-
łym / J. Sztompka-Lorek

Dnia 21 lutego 2022 r. w naszej 

szkole odbyły się szkolne elimina-
cje do VI Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego “Wszystko jest 
poezją” dla klas IV. Do udziału 
w konkursie zgłosiło się 5 recyta-
torów. Komisja oceniała występy 
uczniów pod względem doboru re-
pertuaru, zwracała również uwagę 
na staranną i prawidłową wymowę, 
dykcję oraz interpretację utworu, 
artykulację głosek, a także właściwe 
tempo recytacji. Po omówieniu wy-
stępów komisja ustaliła następującą 
listę laureatów: 1 miejsce – Nina 
K. z klasy 4c/2 miejsce – Oliwia K. 
z klasy 4c i Piotr Z. z klasy 4b / 3 
miejsce – Antonina N. z klasy 4a 
i Wiktoria Z. z klasy 4a. Wszystkim 
recytatorom dziękujemy za udział 
w konkursie i jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy!

Dnia 28.01.2022 r. w Szkole Pod-
stawowej w Boleścinie miało miej-

sce uroczyste Pasowanie na ucznia 
i przedszkolaka. Ze względu na 
trwającą pandemię, uroczystość 

odbyła się bez udziału rodziców 
i gości. Dzieci długo przygoto-
wywały się do tego wydarzenia. 
Uczyły się wierszyków, śpiewały 
piosenki. Aktu pasowania doko-
nała dyrektor szkoły pani Anna 
Kurnicka. Na pamiątkę wydarze-

nia uczniowie otrzymali dyplomy 
i upominki od Rady Rodziców 
i klasy 8. Po pasowaniu dzieci uda-
ły się do klasy, w której czekało 
przygotowane na tę okazję przy-
jęcie. Rodzice, mimo iż nie mogli 
uczestniczyć w uroczystości, bar-

dzo pomogli przy jej organizacji. 
Mamy upiekły ciasta, zakupiły 
owoce i napoje oraz przygotowały 
dekoracje stołów. Dzień Pasowania 
był dla każdego ucznia wyjątkowy 
i na długo pozostanie w pamięci. / 
Sara Al.-Kebsi / Sylwia Siwik

szkolny dzień kota walentynki 

konkurs

Pasowanie na ucznia 

Sz. Podstawowa Boleścin Gminne Przedszkole nr 2

Szkoła Podstawowa nr 1

Sz. Podstawowa Boleścin
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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 2 (207)

1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę

 którym został (a) : Marian Gruba

hasło: KRuPniK Z ZiemniaKami

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 3 (208)
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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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I n f o r m a t o r
GminneGo Centrum Kultury i  Sz tuKi

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

11 marca / 18:00 Warsztaty z tworzenia biżuterii z filcu

artKawiarnia
Miejsce dla Ciebie!

ul. Prusicka 12 (wejście od ul. Jana Olszewskiego) 
Uwaga: 28.02 (poniedziałek) – 12:00-16:00
pon-czw 12:00 – 20:00
pt-sob 12:00 – 22:00
niedz. 12:00 – 20:00 

Zapraszamy na domowe ciasta, najlepszą 
kawę, chrupiące gofry oraz rzemieślnicze lody

tel. 669 886 997

6 marca / 17:00 Prelekcja Magdaleny Gorzkowskej 
„Biegiem przez ośmiotysięczniki”

KINO POLONIA
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

25 lutego 

– 1 marca 2022

SKARB MIKOŁAJKA
6+/ familijny / 2D dubbing /1godz. 43 min.

8 RZECZy, KTÓRyCH NIE WIECIE 
O FACETACH
13+ / komedia romantyczna / 

2D pl / 1godz. 35 min.”

4-8 marca 2022
MARTIN I MAGICZNy LAS
BATMAN – PREMIERA

13 marca / 18:00
Spektakl RUBINOWE GODy 
– Teatr komedia / bilety od 14 lutego

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 10:00 – 12:00 i 13.00 – 17.00 / 
piątek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00 / 
sobota 09:00 – 13:00 – pierwsza i trzecia sobota miesiąca

Kącik
wdzięczności

Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność

Podziękowania
Składam wyrazy 

wdzięczności wszystkim, 
którzy 19 lutego 

2022 roku przybyli 
na uroczystości 

pogrzebowe śp. kazimiery 
Czyżyńskiej. dziękuję za 
obecność i dar modlitwy.

Mąż Stefan Czyżyński 
z córkami
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KULTURATVP SPORT TRWAM

TV6

TVP 1 TVP 2 TVN
PULS

STOPKLATKA

TVP INFO

TVP KATOWICE

EUROSPORT

TVN 7

TVP 1 TVP 2 TVNPOLSAT
PULSTVN 7

TV6STOPKLATKA

KULTURAPOLSAT 2EUROSPORT SUPER POLSAT

TTV

TV 4

TTV

TV 4

TTVTVP OPOLE

POLSAT

POLSAT 2 SUPER POLSAT

 5.15 Przysięga (588) - serial
 6.05 Elif (1150) - serial
 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 7.30 Agape - magazyn
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.35 Ranczo s.III (32) - Wielkie odkry-

cie - serial
 9.35 Komisarz Alex s.XV (182) - Zdą-

żyć przed mordercą - serial
 10.35 Ojciec Mateusz s.XXII (289) 

- Mistyfikacja - serial
 11.25 Kasta - Niepotrzebny ojciec 

- serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Magazyn Rolniczy
 12.50 Błękitna planeta. Powrót. Wielka 

Rafa Koralowa - esej dok.
 14.00 Elif (1151) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Alarm! - magazyn
 15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej 
 16.05 Przysięga (589) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (3949) - telenowela
 18.20 Kasta - Zdrowy styl życia - serial
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
 20.00 Festiwal Kultury Narodowej 

Pamięć i Tożsamość 
  - Studio festiwalowe
 20.10 Alarm! - magazyn
 20.35 Ojciec Mateusz s.XXIII (298) 

- Córeczka - serial
 21.25 Kulisy serialu
 21.35 Na sygnale (363) - To nie tak 

miało być - serial
 22.15 Zniewolona (67 - 68) - serial
 0.20 Naczelny dowódca - film fabularny,
  Węgry, Filipiny, USA, reż. Ross W. 

Clarkson, Philippe Martinez, wyk. 
Steven Seagal, Megan Brown

 1.55 S. W. A. T. - Jednostka specjalna. 
s.II (23) - serial

 2.50 Ja wam pokażę! (2) - serial
 3.45 Magazyn kryminalny 997 

 5.30 M jak miłość (1517) - serial
 6.20 Anna Dymna - spotkajmy się 

- Magdalena Kilar
 6.55 Familiada - teleturniej
 7.30 Pytanie na śniadanie
 11.15 Zacznij Od Nowa s.II - s. 2 (6) 
 11.55 Barwy szczęścia (2580) - serial
 12.40 Koło fortuny - teleturniej
 13.25 Stepowa miłość (22) - Janissary 

- serial
 14.05 Va Banque s.III (384) - teleturniej
 14.35 Na sygnale (117) - Będzie dobrze 

- serial
 15.10 Doktor Jan z Deekelsen (23) 

- Zagrożony uczeń - serial
 16.00 Koło fortuny - teleturniej
 16.35 Familiada - teleturniej
 17.15 Miłość i przeznaczenie (58) 

- serial
 18.00 Panorama
 18.20 Va Banque s.III (385) - teleturniej
 18.45 Stepowa miłość (23) - Janissary 

- serial
 19.25 Barwy szczęścia (2580) - serial
 20.10 Barwy szczęścia (2581) - serial
 20.40 Karnawał z TVP
 21.55 Kabaret. Super Show Dwójki 

 23.05 Źródło nadziei - dramat, Australia, 
USA, reż. Russell Crowe, wyk. Rus-
sell Crowe, Olga Kurylenko, Yilmaz 
Erdogan

 1.10 Siedem sióstr - film fabularny, Bel-
gia, Francja, USA, reż. Tommy Wir-
kola, wyk. Noomi Rapace, Willem 
Dafoe, Glen Close

 3.25 Ilu miałaś facetów? - komedia, 
USA, reż. Mark Mylod, wyk. Chris 
Evans, Anna Faris, Matthew Bomer

 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
 16.30 Na ratunek 112
 17.00 Gliniarze
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.25 Gość Wydarzeń
 20.00 Farma
 21.05 Zwierzogród - film anim. 
  - Judy Hopps. Od małego marzy o 

zostaniu oficerem policji. Jest pierw-
szym roślinożercą w mieście zatrud-
nionym jako stróż prawa. Robi więc 
wszystko, by udowodnić swoją war-
tość. Na jej drodze pojawia się jed-
nak gadatliwy i chytry lis, Nick Wilde. 
Chcąc wykazać się za wszelką cenę, 
Judy przyjmuje sprawę, w której 
musi rozwiązać pewną kryminalną 
zagadkę. Jej partnerem w śledztwie 
zostaje nie kto inny jak wygadany 
i szczwany Nick.

 23.40 Ghost Rider - thriller, USA, Australia,
  2007, reż. Johnson Mark Steven, 

wyk. Nicolas Cage, Eva Mendes, 
Peter Fonda, Wes Bentley

 2.00 Aeon Flux - film sci - fi, USA, 2005, 
reż. Karyn Kusama, wyk. Charlize 
Theron, Marton Csokas, Jonny Lee 
Miller, Sophie Okonedo

 5.40 Uwaga! - program interwencyjny 
 6.00 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 7.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.40 Doradca smaku
 11.50 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 12.55 Tajemnice miłości 
 14.00 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 15.00 Ukryta prawda
 16.00 Kobieta na krańcu świata 
 16.35 Co za wiosna 2022 
 16.45 Skoki narciarskie: Puchar Świata, 

Lahti - konkurs indywidualny 
 19.00 Fakty, Sport - informacje
 19.40 Co za wiosna 2022 
 19.50 Pogoda 
 20.00 Uwaga! - program interwencyjny

 20.10 Godzilla - film przygodowy, USA/
Japonia 2014, reż. Gareth Edwards, 
wyk. Aaron Taylor-Johnson, Eliza-
beth Olsen, Bryan Cranston, Ken 
Watanabe, Juliette Binoche, David 
Strathairn, Sally Hawkins

 22.50 Co za wiosna 2022 
 23.00 Nienarodzony - horror, USA 2009, 

reż. David S. Goyer, wyk. Ode-
tte Yustman, Gary Oldman, Cam 
Gigandet, Meagan Good, Jane Ale-
xander, Idris Elba, Carla Gugino

 0.40 Kuba Wojewódzki 
 1.45 MasterChef 
 3.10 Porwani - serial, USA
 4.05 NOC Magii 
 5.20 Kto was tak urządził

 5.00 Królowe życia - serial
 5.30 Królowe życia - serial
 6.00 Express - informacje 
 6.20 Królowe życia - serial
 7.00 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 8.00 Damy i wieśniaczki. Za granicą 
 9.00 Siostry wielkiej wagi
 10.00 Gogglebox. Przed telewizorem 
 10.40 Gogglebox. Przed telewizorem 
 11.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 12.50 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 13.55 Królowe życia - serial
 14.40 Damy i wieśniaczki. Ukraina 
 15.45 Express, Pogoda
 16.05 10 zadań specjalnych Michela 

Morana 
 16.35 Gogglebox. Przed telewizorem 
 17.45 Express, Pogoda
 18.05 DeFacto 
 18.30 Damy i wieśniaczki. PL 
 19.40 Prosto ze skoczni 
 19.45 Express, Pogoda
 20.05 Gogglebox. Przed telewizorem 
 21.10 Królowe życia - serial
 21.45 Express, Pogoda
 22.00 Królowe życia - serial
 22.45 Królowe życia - serial
 23.15 Pałacowe Love 
 0.15 Gogglebox. Przed telewizorem. 

Wydanie specjalne 
 1.15 Gogglebox. Przed telewizorem 
 2.00 Paloma - serial
 3.05 Paloma - serial
 4.10 Kto to kupi? 

 5.10 Szpital - program obyczajowy
 6.05 Hotel Paradise 
 7.00 Papiery na szczęście - serial
 7.35 Brzydula - serial
 8.10 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 10.15 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 11.15 Tajemnice miłości 
 12.15 Rozwód. Walka o wszystko 
 13.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 14.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 15.15 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 16.15 Szpital - program obyczajowy
 17.20 Tajemnice miłości 
 18.25 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 19.30 Metamorfozy Doroty Szelągow-

skiej 
 20.00 Żony Miami 
 21.00 Narodziny gwiazdy - film oby-

czajowy, USA 2018, reż. Bradley 
Cooper, wyk. Lady Gaga, Bradley 
Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice 
Clay, Rafi Gavron, Dave Chappelle, 
Alec Baldwin

 23.45 Ukryta gra - film sensacyjny, 
Polska, USA 2019, reż. Łukasz 
Kośmicki, wyk. Bill Pullman, Lotte 
Verbeek, James Bloor, Robert Więc-
kiewicz, Aleksiej Serebriakow, Corey 
Johnson

 1.55 Zaginieni - serial

 6.00 Zbuntowany anioł - telenowela
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 9.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 12.00 Zaklinaczka duchów - serial
 13.00 Zaklinaczka duchów - serial
 14.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 16.00 Rodzinny interes - serial
 17.00 Rodzinny interes - serial
 18.00 Rodzinny interes - serial
 19.00 Rodzinny interes - serial
 20.00 Rodzinny interes - serial
 21.00 Służby Specjalne - film sensacyjny, 

Polska 2014, reż. Patryk Vega, wyk. 
Janusz Chabior, Olga Bołądź, Woj-
ciech Zieliński

 23.35 Everly - film sensacyjny, USA 2014, 
reż. Joe Lynch, wyk. Hiroyuki Wata-
nabe, Laura Cepeda, Salma Hayek, 
Togo Igawa

 1.15 Gotowy na zemstę - film sensacyjny,
  Wielka Brytania 2017, reż. Mark 

McQueen, wyk. Craig Fairbrass, James 
Cosmo, Mem Ferda, Nathalie Cox, 
Roland Manookian, Steven Berkoff

 3.15 Castle - serial
 4.10 Reporterzy. Z życia wzięte - serial
 5.15 Menu na miarę

6.00 Jaskinia żółwi - etiuda 6.15 Scena Śmie-
chu 7.20 Złotopolscy - serial 8.25 Plebania 
-  serial 9.30 Nigdy nie mów nigdy - kome-
dia romantyczna 11.40 Hidalgo - ocean ognia 
- film przygodowy 14.25 Jak zostać kotem 
- komedia 16.00 Czterej pancerni i pies cz. 7 
- 8 - serial 17.55 Wojny magazynowe  19.00 
Łowcy okazji 20.00 Sztos - komedia sensa-
cyjna 21.50 Nie oddychaj - horror, USA 23.40 
Nadprzyrodzony pakt - horror, USA 

6.00 Flintstonowie 7.00 Strażnik Teksasu 
8.05 Nasz nowy dom 9.05 Pierwsza miłość 
9.55 Kochane pieniądze - serial 10.55 Zoo 
po godzinach 13.00 Sędzia Judy 14.00 STOP 
Drogówka 16.00 Strażnik Teksasu 17.00 Ga-
lileo 18.00 Policjantki i  Policjanci 19.00 Jaś 
Fasola 19.30 Jaś Fasola 20.05 Gwiazdy Ka-
baretu 21.05 Gwiazdy Kabaretu 22.05 Spra-
wiedliwi -  Wydział Kryminalny 0.05 Wyścig 
śmierci: Anarchia - film fantasy, USA, 2018

6.00 TOP 10  7.00 Słoneczny patrol 9.00 Kobra 
- oddział specjalny 10.00 Kobra - oddział spe-
cjalny 11.05 Galileo 12.05 Miodowe lata 14.00 
Policjantki i Policjanci 15.00 Detektywi w akcji 
16.00 Septagon 17.00 Medicopter  117 18.05 
Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 Kryminalne 
zagadki Miami 23.00 Czyste szaleństwo - ko-
media kryminalna, USA, 1980, reż. Sidney Po-
itier 1.25 Pamiętniki z wakacji 2.25 SuperLudzie 
Extra 2.40 TOP 10  - Lista przebojów 

6.10 Retro TVP SPORT 7.00 Retro TVP SPORT 
8.05 Piłka nożna - Futsal - Mistrzostwa Euro-
py, Polacy po fazie grupowej 8.35 Piłka noż-
na - Futsal - Mistrzostwa Europy, Amsterdam 
- mecz o 3.miejsce. 9.00 Piłka nożna - Futsal 
- Mistrzostwa Europy, Amsterdam - FINAŁ 
10.45 Ring TVP Sport 11.45 Boks - Megafi-
ghts 13.30 Sporty walki - Gala MMA ONE 
Championship - Full Circle, Singapur - 16.15 
IO Pekin 2022 - Biegi narciarskie K/M, Team 
Sprint 17.35 Koszykówka mężczyzn - Elimi-
nacje Mistrzostw Świata. Estonia - Polska 
20.05 Sporty walki - Gala MMA TFL 23, Lu-
blin - 23.00 Sporty walki - MMA - Bellator, 
Dublin 0.45 Sporty walki - Gala MMA ONE 
Championship - Full Circle, Singapur 2.35 
Boks - Gala w Miami. walka wieczoru Canelo 
Saul Alvarez - Avni Yildirim 3.40 Sporty walki 
- Gala MMA TFL 23, Lublin 

5.00 Skoki narciarskie. PŚ, Willingen 7.00 Ko-
larstwo. World Tour, UAE Tour 5.  etap 8.30 
Snooker. European Masters, European Series, 
Milton Keynes 10.00 Igrzyska Olimpijskie: 
Galeria Sław Pekin 2022 11.00 Kolarstwo. 
World Tour, UAE Tour 13.30 Snooker. Europe-
an Masters, European Series, Milton Keynes 
14.30 Skoki narciarskie. PŚ, Lahti, 15.00 Sko-
ki narciarskie. PŚ, Hinzenbach 16.45 Skoki 
narciarskie. PŚ, Lahti 19.10 Snooker. Europe-
an Masters, European Series, Milton Keynes, 
Anglia3. runda 20.00 Snooker. European Ma-
sters, European Series, Milton Keynes 23.05 
Kolarstwo. UAE Tour, World Tour 6. etap 0.00 
Skoki narciarskie. PŚ, Lahti, Finlandia konkurs 
indywidualny mężczyzn,  HS 130 0.30 Skoki 
narciarskie. PŚ, Hinzenbach, Austria konkurs 
drużynowy kobiet,   HS  90 1.20 Kolarstwo. 
UAE Tour, World Tour 6. etap 

6.00 Disco Gramy 7.00 Joker 8.00 Trudne 
sprawy 9.00 48h.  Zaginieni 10.00 Na ratu-
nek 112 10.30 Sekrety rodziny 11.30 Dlacze-
go 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 48h. Zagi-
nieni 19.00 Gliniarze 20.05 Wydarzenia 21.00 
Gliniarze 22.00 Demaskator. Poza Prawem 
23.00 Bez litości 2 - thriller sensacyjny, USA, 
2018, reż. Antoine Fuqua, wyk. Denzel Wa-
shington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa 
Leo 1.45 Interwencja 2.00 Wydarzenia wie-
czorne 2.45 Wystarczy chcieć 3.15 Echo la-
su 3.45 Magazyn Atleci 4.20 Magazyn Atleci 
4.50 Magazyn Atleci 5.20 SuperLudzie 5.45 
Telezakupy TV Okazje 

6.05 Wydarzenia wieczorne 6.45 SuperLu-
dzie Extra 7.05 Psi patrol 8.35 Kung Fu Pan-
da: Legenda o niezwykłości 9.05 SpongeBob 
Kanciastoporty 9.30 iCarly 10.00 SuperLu-
dzie 10.30 Nasz nowy dom 11.30 Nasz nowy 
dom 12.30 Serca dwa 13.00 Serca dwa 13.30 
Niania 14.00 Świat według Kiepskich 14.30 
Kowalscy kontra Kowalscy 15.00 TOP CHEF 
16.30 TOP CHEF 18.00 Nasz nowy dom 19.00 
Świat według Kiepskich 19.30 Świat według 
Kiepskich 20.00 Gala Babilon Boks /Żyrar-
dów 0.00 Jak rozpętałem II wojnę światową 
cz.  2 - Za bronią - komedia, Polska, 1970, reż. 
Tadeusz Chmielewski, wyk. Wacław Kowal-
ski, Marian Kociniak, Kazimierz Rudzki, Piotr 
Fronczewski 1.40 Kabaretowa ekstraklasa 
2.00 Miasto długów 3.00 Miasto długów 
4.00 Nasz nowy dom 5.00 Na ratunek  112 
5.30 Świat według Kiepskich 

5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 13.29 Serwis Info 13.50 
Pogoda 13.59 Serwis Info 14.29 Serwis In-
fo 14.49 Pogoda 14.59 Serwis Info 15.29 
Info Dzień 16.25 Pogoda 16.30 Koronawi-
rus. Szczepionka 17.00 Teleexpress 17.15 Te-
leexpress Extra 17.30 O co chodzi - magazyn 
publicystyczny 18.00 Panorama 18.19 Serwis 
Info 18.37 O tym się mówi - magazyn 19.20 
Raport z granicy 19.30 Wiadomości 19.58 
Gość Wiadomości 20.13 Forum - program 
publicystyczny 21.00 Nie da się ukryć - ma-
gazyn 21.20 Raport z granicy 21.30 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 In-
fo 0.03 Wiadomości 0.31 Gość Wiadomości 
0.56 Pogoda 1.00 TVP WORLD 5.00 Pogoda 
5.10 W akcji 5.38 Agrobiznes

13.25 Muzyczne chwile 13.30 Msza świę-
ta 14.20 100  cudownych miejsc na świecie 
14.30 Zrozumieć Antycywilizację 14.55 Sło-
wo 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 Tak Go pamiętam 16.50 
Wystarczy mi jeden krok 17.25 Święty na 
każdy dzień 17.30 Geopolityka 17.55 Poczet 
Wielkich Polaków 18.00 Anioł Pański 18.05 
Informacje dnia 18.15 Westerplatte Mło-
dych 19.00 Warto zauważyć… 19.30 Opo-
wieści Theo 19.45 Modlitwa z telefonicznym 
udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Pol-
ski Punkt Widzenia 22.00 Ziemia Obiecana 
23.10 Przegląd Katolickiego Tygodnika “Nie-
dziela” 23.15 Cmentarze przez wieki 

7.00 Teledysk 8.00 Res Poloniae - O Polsce 
z oddali - Lady Barbara Hamilton 8.35 Wy-
darzenie aktualne 9.30 Chłopiec na galopu-
jącym koniu - film obyczajowy, Polska 11.00 
Nad Niemnem - serial 12.10 Nad Niemnem 
- serial 13.30 Łom - film dok. 14.35 Przygo-
dy barona Munchausena - film przygodowy, 
USA, Niemcy 16.55 Goniec - dramat, ZSRR 
18.30 Informacje kulturalne 18.55 Reżyse-
rzy - Francis Ford Coppola 1 sezon 5 - cykl 
dok. 20.00 Królowie Słońca - film przygo-
dowo - historyczny, USA 21.55 Festiwal Kul-
tury Narodowej “Pamięć i Tożsamość - Studio 
festiwalowe - Dzień IV 22.45 Callas, Kenne-
dy, Onassis - dwie królowe dla jednego kró-
la - reportaż 0.25 Teraz animacje! - Moja sza-
fa grająca - film anim. 0.40 Teraz animacje! 
- Gość - film anim. 1.00 Hair - musical, USA 
3.10 Nocne Graffiti - film sensacyjny, Polska

PIĄTEK, 25 LUTEGO 

14.30 Aktualności Flesz 14.39 Sport flesz 
14.45 Express Regionów 15.00 Koronka do 
Miłosierdzia Bożego 15.20 W dobrej wierze 
15.50 Antenowe remanenty 16.00 Moda na 
język polski (46) - magazyn 16.30 Aktualno-
ści Flesz 16.39 Sport flesz 16.45 Express Re-
gionów 17.00 I po drzemie 17.20 Narciarski 
weekend 17.29 Aktualności 17.30 Głos Regio-
nów 18.00 Metropuls 18.30 Aktualności 18.53 
Wiadomości sportowe 19.05 Magazyn Me-
teo 19.10 Pokój na poddaszu 19.45 Narciar-
ski weekend 20.00 Historie na medal 20.20 
Narciarski weekend 20.30 Wieczna miłość s.II 
(234) - serial 21.20 Na Zdrowie 21.30 Aktual-
ności 21.40 Magazyn sportowy TVP Katowice 
21.50 Studio LOTTO 22.00 Dziennik Regionów 
22.15 Kryminalna Siódemka 22.30 Ratownicy 
- dokument 23.00 Echa dnia 23.20 Teleku-
rier 23.45 Całkiem niezła historia 

12.15 Moto lady - magazyn motoryzacyjny 
12.30 Na Zdrowie 12.45 Express Regionów 
12.55 Agrobiznes Extra 13.10 Agropogoda 
13.25 Dlaczego krowa… 13.40 Dzikie pszczo-
ły (40) 14.30 Kurier Opolski 14.45 Express Re-
gionów 15.00 Koronka do Miłosierdzia Boże-
go 15.20 W dobrej wierze 15.50 Antenowe 
remanenty 16.00 Moda na język polski (46) 
- magazyn 16.30 Kurier Opolski 16.45 Express 
Regionów 17.30 Głos Regionów 18.30 Kurier 
Opolski 18.50 Sport Opolski 18.55 Rozmowa 
Dnia 19.07 Felieton Zbigniewa Górniaka (14) 
19.30 O!polskie o poranku 20.30 Wieczna mi-
łość s.II (234) - serial 21.20 Na Zdrowie 21.30 
Kurier Opolski 21.45 Sport Opolski 21.50 Stu-
dio LOTTO 22.00 Dziennik Regionów 22.15 
Kryminalna Siódemka 22.30 Ratownicy 23.00 
Echa dnia 23.20 Telekurier 23.45 Całkiem nie-
zła historia 0.00 Całkiem niezła historia 

5.00 Królowe życia - serial 6.00 Express - in-
formacje 6.20 Królowe życia - serial 7.00 
Ukryta prawda 8.00 Damy i wieśniaczki. Za 
granicą 9.00 Siostry wielkiej wagi 10.00 Gog-
glebox. Przed telewizorem 11.50 Sędzia An-
na Maria Wesołowska 12.50 Ukryta praw-
da - program obyczajowy 13.55 Królowe 
życia - serial 14.40 Damy i wieśniaczki. Ukra-
ina 15.45 Express - informacje 16.00 Pogoda 
16.05 10  zadań specjalnych Michela Morana 
16.35 Gogglebox. Przed telewizorem 17.45 
Express - informacje 18.00 Pogoda 18.05 
DeFacto 18.30 Damy i wieśniaczki. PL 19.40 
Prosto ze skoczni 19.45 Express - informacje 
20.00 Pogoda 20.05 Gogglebox. Przed te-
lewizorem 21.10 Królowe życia - serial 21.45 
Express - informacje 22.00 Królowe życia - se-
rial 22.45 Królowe życia - serial 23.15 Pałaco-
we Love 0.15 Gogglebox. Przed telewizorem
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 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 7.40 Rok w ogrodzie
 8.20 wojsko - polskie.pl (8) - reportaż
 8.45 Pełnosprawni (438) - magazyn
 9.10 Niezłomni 
  - Marian Bernaciak - Orlik
 9.20 Sprawa dla reportera
 10.15 Niezłomni 
  - Andrzej Kiszka - Dąb
 10.25 Fascynujący świat - Tropikalne 

wyspy świata - Borneo
 11.25 Niezłomni 
  - Ruta Czaplińska - Ewa
 11.35 Pełny obraz - Wojna o lasy 
 12.25 Niezłomni 
  - Kazimierz Kamieński - Huzar
 12.40 Taggart - western, USA
 14.10 Z pamięci - Monika Żeromska
 14.25 Okrasa łamie przepisy 
  - Zapomniana brukiew
 14.55 Tajemnice miasteczka (27) 

Pomór, cz. 1 - serial
 16.00 Tajemnice miasteczka (28) 

Pomór, cz. 2 - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Jaka to melodia?
 18.30 Ramówkowy show TVP
 19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
 20.00 Festiwal Kultury Narodowej 

Pamięć i Tożsamość 
 20.10 Alarm! - magazyn
 20.35 Komisarz Alex s.XVI (203)  

- Tajemnica klasztoru - serial
 21.35 Dziewiąty legion - film fabularny, 

USA, reż. Kevin Macdonald, wyk. 
Channing Tatum, Jamie Bell, Donald 
Sutherland, Mark Strong

 23.30 Niezłomni 
  - Kazimierz Żebrowski - Bąk, 

Jerzy Żebrowski - Konar
 23.40 Gra Endera - film science fiction, 

USA, reż. Gavin Hood, wyk. Haris-
son Ford, Asa Butterfield, Hailee 
Steinfeld, Ben Kingsley

 1.45 Porwana - film akcji, USA, reż. 
R. Ellis Frazier, wyk. Gary Daniels, 
Michael Greco, Vannessa Vasquez, 
Luis Gatica

 5.20 Barwy szczęścia (2577) - serial
 5.50 Barwy szczęścia (2578) - serial
 6.25 Barwy szczęścia (2579) - serial
 7.00 M jak miłość (1639) - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 11.35 Niezłomni - Władysław Gurgacz 

/Sem/ - cykl dok.
 11.50 Rodzinny ekspres - 55. Tydzień 

Modlitw o Trzeźwość Narodu 
- magazyn

 12.25 Karnawał z TVP - /1/ - koncert
 13.40 Niezłomni - Edward Taraszkie-

wicz - Żelazny
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.15 Szansa na sukces. Opole 
  - Natalia Kukulska
 16.20 Na dobre i na złe (836) - Jeszcze 

zabiorę cię na tańce - serial
 17.15 Wojciech Cejrowski - boso przez 

świat - Peru. Mur 
 17.45 Słowo na niedzielę - Kleszcze, 

muchy i aktorzy
 18.00 Panorama, Pogoda
 18.30 Postaw na milion - teleturniej
 19.20 Lepsza połowa (1) - serial
 20.00 The Voice Kids s. V 
  - Przesłuchania w ciemno 
 21.10 The Voice Kids s. V 
  - Przesłuchania w ciemno 
 22.20 Hity wszech czasów 
  - magazyn muzyczny
 23.15 Niezłomni - Stanisław Sojczyń-

ski - Warszyc
 23.25 Kino relaks - Ilu miałaś facetów? 

- komedia, USA, reż. Mark Mylod, 
wyk. Chris Evans, Anna Faris, Mat-
thew Bomer

 1.25 Nożownik - film fabularny, USA, 
reż. William Friedkin, wyk. Tommy 
Lee Jones, Benicio DelToro, Connie 
Nielsen

 3.10 Monstrum - komedia, Kanada, 
Hiszpania, USA, reż. Nacho Viga-
londo, wyk. Anne Hathaway, Jason 
Sudeikis, Dan Stevens, Austin Stowell

 5.10 Rodzinka.pl - serial
 5.40 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Toy Story 4 - film anim.
 10.10 Ewa gotuje
 10.40 Nasz nowy dom
 12.40 Bogaty dom - Biedny dom
 13.45 Drwale i inne opowieści Biesz-

czadu
 14.40 Rolnicy. Podlasie
 15.45 Więzienie
 17.45 Chłopaki do wzięcia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.25 Gość Wydarzeń
 20.00 Naprzód - film anim.

 22.30 Kapitan Ameryka: Zimowy żoł-
nierz - film sci - fi, USA, 2014, reż. 
Anthony Russo, Joe Russo, wyk. 
Chris Evans, Scarlett Johansson, 
Sebastian Stan, Samuel L. Jackson

  - Po zakończonej sukcesem bitwie 
o Nowy Jork Steve Rogers, alias 
Kapitan Ameryka, przenosi się do 
Waszyngtonu i próbuje przyzwy-
czaić się do życia w nowoczesnym 
świecie. Jednak kiedy dochodzi do 
ataku na jego przełożonego z orga-
nizacji T.A.R.C.Z.A, Steve zostaje 
uwikłany w sieć intryg zagrażają-
cych całemu światu. Teraz Kapitan 
Ameryka, Czarna Wdowa i Falcon 
będą musieli połączyć siły, żeby 
pokonać Zimowego Żołnierza - naj-
bardziej tajemniczą i najpotężniej-
szą jak do tej pory broń swojego 
podstępnego wroga. 

 1.15 Zakładnik - film sensacyjny, 2004, 
reż. Michael Mann, wyk. Tom Cru-
ise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith

 3.55 Świat według Kiepskich

 5.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 6.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 7.00 Kobieta na krańcu świata 
 7.30 Na tropie dzikich zwierząt 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.30 Na Wspólnej Omnibus - seria
 13.20 Totalne remonty Szelągowskiej 
 14.25 Kobieta na krańcu świata 
 15.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 16.00 Skoki narciarskie: PŚ, Lahti 
  - studio 
 16.30 Skoki narciarskie: PŚ, Lahti 
  - konkurs drużynowy 
 18.25 Skoki narciarskie: PŚ, Lahti 
  - studio 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.30 Kroniki Pucharu Świata 

w skokach narciarskich 
 19.35 Co za wiosna 2022 
 19.55 Uwaga! - program interwencyjny

 20.10 W starym dobrym stylu - kome-
dia, USA 2017, reż. Zach Braff, wyk. 
Morgan Freeman, Michael Caine, 
Alan Arkin, Matt Dillon, Christopher 
Lloyd

 22.15 Co za wiosna 2022 
 22.25 Grawitacja - film S - F, USA 2013, 

reż. Alfonso Cuarón, wyk. Sandra 
Bullock, George Clooney, Ed Harris

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

 2.35 NOC Magii 
 4.00 Kto was tak urządził 

 5.10 Fachowcy 
 5.55 Express - informacje 
 6.15 DeFacto 
 6.55 Usterka 
 7.25 Zamiana żon 
 8.30 Gogglebox. Przed telewizorem 
 9.40 Prosto ze skoczni 
 9.45 Express, Pogoda
 10.05 10 zadań specjalnych Michela 

Morana 
 10.35 Ciężarówką przez Indonezję 
 11.40 Nic do ukrycia 
 12.45 Królowe życia - serial
 13.30 99 - Gra o wszystko. VIP 
 14.35 Gogglebox. Przed telewizorem 
 15.45 Express, Pogoda
 16.05 Kto tu mieszka? - program roz-

rywkowy
 16.55 Ostre cięcie 
 17.45 Express, Pogoda
 18.00 Usterka 
 18.30 Usterka 
 19.05 Usterka 
 19.45 Express, Pogoda
 20.00 Prosto ze skoczni 
 20.05 Królowe życia - serial
 20.35 Królowe życia - serial
 21.05 Królowe życia - serial
 21.50 Damy i wieśniaczki. PL 
 22.50 Gogglebox. Przed telewizorem 
 23.50 Gogglebox. Przed telewizorem 
 0.50 Ostre cięcie 
 1.30 Paloma - serial
 2.35 Paloma - serial
 3.40 Kto to kupi? 
 4.25 Rozmowy kontrolowane 

 5.05 Szkoła - serial
 6.05 Wiza na miłość 
 7.00 Timmy i przyjaciele - animacja 
 7.15 Beethoven VIII: Na tropie skarbu 

- film familijny, USA 2014, reż. Ron 
Oliver, wyk. Jonathan Silverman, 
Kristy Swanson, Bretton Manley, 
Jeffrey Combs, Udo Kier

 9.20 Ukryta prawda 
 13.30 Alvin i wiewiórki III - film przygo-

dowy, USA 2011, reż. Mike Mitchell, 
wyk. Jason Lee, David Cross, Jenny 
Slate, Justin Long

 15.25 Lemur zwany Rollo - komedia, 
USA 1997, reż. Fred Schepisi, Robert 
Young, wyk. John Cleese, Jamie Lee 
Curtis, Kevin Kline, Robert Lindsay, 
Michael Palin

 17.25 Jurassic World - film przygo-
dowy, USA 2015, reż. Colin Trevor-
row, wyk. Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Irrfan Khan, Ty Simpkins, 

 20.00 Robin Hood - film przygodowy, 
USA 2010, reż. Ridley Scott, wyk. 
Russell Crowe, Cate Blanchett, Max 
Von Sydow

 23.00 Planeta Singli - komedia 
romantyczna, Polska 2016, reż. 
Mitja Okorn, wyk. Maciej Stuhr, 
Agnieszka Więdłocha, Piotr Gło-
wacki, Weronika Książkiewicz

 1.45 Druga strona medalu - talk show 
 2.20 Druga strona medalu - talk show 
 2.50 NOC Magii 

 6.00 Castle - serial
 7.00 Taki jest świat
 8.00 Bud - pies na medal - film fami-

lijny, USA 1998, reż. Richard Martin, 
wyk. Kevin Zegers, Cynthia Steven-
son, Gregory Harrison

 10.00 Lombard: Życie pod zastaw 
- serial

 12.00 Lombard: Życie pod zastaw 
- serial

 16.00 Lombard: Życie pod zastaw 
- serial

 18.00 Lombard: Życie pod zastaw 
- serial

 20.00 xXx - film sensacyjny, USA 2002, 
reż. Rob Cohen, wyk. Asia Argento, 
Danny Trejo, Marton Csokas, 
Samuel L. Jackson, Vin Diesel

 22.30 Atomic Blonde - thriller, USA 2017, 
reż. David Leitch, wyk. Charlize 
Theron, James McAvoy, John Good-
man, Sofia Boutella, Til Schweiger, 
Toby Jones

 0.55 Maczeta zabija - film akcji, USA, 
Rosja 2013, reż. Robert Rodriguez, 
wyk. Antonio Banderas, Charlie 
Sheen, Cuba Gooding Jr, Danny 
Trejo, Lady Gaga, Mel Gibson, 
Michelle Rodriguez, Sofia Vergara, 
Vanessa Hudgens

 3.00 Castle - serial
 3.55 Taki jest świat
 4.50 Menu na miarę
 5.30 Dyżur

6.00 Porachunki - etiuda 6.10 Kroniki młode-
go Indiany Jonesa- serial 7.00 Doktor Mar-
tin - serial 8.00 Komisarz Rex - serial 10.00 
Hudson i  Rex - serial 11.00 Czterej pancer-
ni i pies cz. 7 - 8 - serial 13.15 Hidalgo - oce-
an ognia - film przygodowy, USA 15.50 Ni-
gdy nie mów nigdy - komedia romantyczna 
18.00 Szpital New Amsterdam - serial 20.00 
System - thriller 22.10 Reakcja łańcuchowa 
- thriller 0.30 Dzień świra - komediodramat

6.00 Flintstonowie 7.35 Galileo 10.45 
Magma - film katastroficzny 12.35 STOP 
Drogówka 13.35 102  minuty, które zmieni-
ły Amerykę - film dok. 16.15 Najgroźniejsi 
kierowcy świata 17.00 Policjantki i  Policjan-
ci 22.00 Sprawiedliwi -  Wydział Kryminalny 
0.00 Bez litości 3 - horror, USA, 2015, reż. R.D. 
Braunstein, wyk. Sarah Butler, Doug McKeon, 
Gabriel Hogan, Jennifer Landon 2.00 Ucho 
Prezesa 2.25 Disco Polo Life

6.00 TOP  10   - Lista przebojów 7.05 Flint-
stonowie Małe dzikusy - film przygodowy 
10.05 Pierwsza miłość 14.00 Instrukcja ko-
chania 18.00 Columbo 20.00 Galileo 21.00 
Agenci NCIS: Los Angeles 23.00 Anakondy: 
Polowanie na Krwawą Orchideę - film sensa-
cyjny, USA, 2004, reż. Dwight H. Little, wyk. 
Johnny Messner, KaDee Strickland, Matthew 
Marsden, Nicholas Gonzalez 1.00 Dancing 
with the Stars. Taniec z Gwiazdami 

6.00 Sporty walki - MMA - Bellator, Dublin 
7.45 IO Pekin 2022 - Łyżwiarstwo figurowe 
- Gala medalistów  9.05 Koszykówka męż-
czyzn - Eliminacje MŚ. Estonia - Polska 11.00 
Stan Futbolu 12.05 Rozmowy przy stole. Ku-
charski 12.25 Piłka ręczna mężczyzn - PGNiG 
Superliga - Piotrkowianin Piotrków Trybunal-
ski - MKS Zagłębie Lubin 14.25 Piłka nożna 
- PKO Ekstraklasa - Pogoń Szczecin - Lech 
Poznań 17.15 Piłka ręczna kobiet - PGNiG 
Superliga 19.seria. MKS FunFloor Perła Lublin 
- MKS Zagłębie Lubin 17.25 Piłka ręczna ko-
biet - PGNiG Superliga 19.seria. MKS FunFloor 
Perła Lublin - MKS Zagłębie Lubin19.45 Spor-
ty walki - Gala MMA Armia Fight Night, Gli-
wice 23.00 Sportowy Wieczór 23.40 Sporty 
walki - Gala MMA Hexagone - 3. Reims 1.20 
Boks - Megafights 3.05 Lekkoatletyka - Ha-
lowe Mistrzostwa Europy - Toruń

8.15 Igrzyska Olimpijskie: Galeria Sław Pekin 
2022 9.15 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Garmi-
sch - Partenkirchen 10.30 Narciarstwo Al-
pejskie. PŚ, Crans Montana 12.15 Narciar-
stwo Alpejskie. PŚ, Garmisch - Partenkirchen 
13.30 Biegi narciarskie. PŚ, Lahti 15.10 Kom-
binacja Norweska. PŚ, Lahti 15.35 Kombina-
cja Norweska. PŚ, Lahti, Finlandia Sztafeta 
mężczyzn, bieg 16.20 Skoki narciarskie. PŚ, 
Lahti, Finlandia - studio do konkursu dru-
żynowego 16.30 Skoki narciarskie. PŚ, Lahti 
19.00 Snooker. European Masters, Europe-
an Series, Milton Keynes, Anglia Ćwierćfinał 
20.00 Snooker. European Masters, European 
Series, Milton Keynes, Anglia Półfinał 23.35 
Kolarstwo. UAE Tour, World Tour, Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie 7. etap 0.30 Kolarstwo. 
World Tour, Omloop Het Nieuwsblad, Holan-
dia 1.30 Skoki narciarskie. PŚ, Lahti

6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o  ka-
sę 8.00 Nasz nowy dom 9.00 Dlaczego ja? 
15.00 Nasz nowy dom 16.00 Kuchnia 16.30 
Kuchnia 17.00 Kuchnia 17.30 Kuchnia 18.00 
Komisarz Mama 19.00 Ewa gotuje 19.30 
SAFETY LAB bezpieczeństwo ma pierwszeń-
stwo 19.45 SAFETY LAB bezpieczeństwo ma 
pierwszeństwo 20.05 Wydarzenia 21.00 Bez 
litości  2 - thriller sensacyjny, USA, 2018, reż. 
Antoine Fuqua, wyk. Denzel Washington, 
Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo 23.35 
Mroczna wieża - film fantasy, USA, 2017, reż. 
Nikolaj Arcel, wyk. Idris Elba, Matthew Mc-
Conaughey, Tom Taylor, Claudia Kim 1.45 In-
terwencja 2.00 Wydarzenia wieczorne 2.45 
Wystarczy chcieć 3.15 Echo lasu 3.45 Echo 
lasu 4.15 Interwencja 4.35 Interwencja 4.50 
Interwencja 5.05 Interwencja 5.20 Górale 
5.45 Telezakupy TV Okazje 

6.05 Wydarzenia wieczorne 6.45 SuperLu-
dzie Extra 7.05 Psi patrol 10.00 Nasz nowy 
dom 11.00 #JesteśmyDlaDzieci 11.30 Ser-
ca dwa 12.00 Polacy za granicą 13.00 Świat 
według Kiepskich 15.20 Tedi i poszukiwacze 
zaginionego miasta - film anim. 17.05 Nin-
ja Warrior Polska 19.00 Świat według Kiep-
skich 20.05 Jak rozpętałem II wojnę świato-
wą cz. 2 - Za bronią - komedia, Polska, 1970, 
reż. Tadeusz Chmielewski, wyk. Wacław Ko-
walski, Marian Kociniak, Kazimierz Rudzki, 
Piotr Fronczewski 21.45 Święty - film sen-
sacyjny, USA, 1997, reż. Phillip Noyce, wyk. 
Val Kilmer, Elisabeth Shue, Rade Šerbedžija, 
Walery Nikołajew 0.05 Disco pod Gwiazda-
mi 2019, czyli miłość w Białymstoku 1.50 Di-
sco pod Gwiazdami 2019, czyli miłość w Bia-
łymstoku 3.20 Kabaretowa Ekstraklasa 4.00 
Nasz nowy dom 5.00 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 TVP INFO - program publicy-
styczny 15.29 Info Dzień 16.24 Pogoda 16.30 
Koronawirus. Szczepionka 17.00 Teleexpress 
17.15 Teleexpress Extra 17.30 Studio Wschód 
- magazyn 18.00 Panorama 18.18 Serwis In-
fo weekend 18.30 Kobiecym okiem - maga-
zyn 18.52 Serwis Info weekend 19.00 Między 
słowami - program publicystyczny 19.20 Ra-
port z granicy 19.30 Wiadomości 19.58 Gość 
Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie da 
się ukryć - magazyn 21.20 Raport z granicy 
21.30 Serwis Info weekend 21.40 Pogoda 
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 

14.30 Przegląd Katolickiego Tygodnika “Nie-
dziela” 14.35 W  kolorze płomienia 15.20 
Młodzi Światu 15.30 Wierzę w  Boga 16.00 
Informacje dnia 16.10 Ks. Witold Andrzejew-
ski 17.00 Z  Parlamentu Europejskiego 17.25 
Święty na każdy dzień 17.30 Mocni Jego mo-
cą 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 Manna z Nieba 19.45 Modlitwa z te-
lefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informa-
cje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczy-
zna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Jan 
Paweł II i Prymas Stefan Kardynał Wyszyński 
22.55 Święty na każdy dzień 23.00 Głos ser-
ca 23.45 Ivatoczyzna 4.00 Apel Jasnogórski 
4.20 Informacje dnia 4.40 Polski Punkt Wi-
dzenia 5.00 Głos serca 

7.00 Criminale tango - czyli rewia gangster-
ska, cz. 1 - widowisko 7.55 Informacje kul-
turalne 8.30 Tamte lata, tamte dni - Andrzej 
i Jacek Zielińscy 9.05 PORTRETY - Elżbieta Ja-
roń 9.20 Camille Pissaro - śladami ojca impre-
sjonistów - film dok. 10.25 Zmiennicy - serial 
11.40 Kody ceramiki 12.25 Królowie Słońca 
- film przygodowo - historyczny 14.15 Zagi-
nione - odnalezione 14.35 Szczawno - Zdrój 
Baroque Festival 2021 - Elena Zhukova 16.05 
Panienki z Rochefort - musical, Francja 18.15 
Co dalej? 18.50 Legendy Rocka - ZZ Top, 
Chuck Berry20.00 Bilet do kina - Madame 
- komediodramat, Francja 21.40 Pielgrzym. 
SBB i Teatr Klinika Lalek - koncert 23.00 Festi-
wal Kultury Narodowej “Pamięć i Tożsamość 
- Studio festiwalowe - Dzień V 23.45 Moc-
ne Kino - Wysoka dziewczyna - dramat, Ro-
sja 2.10 Ajka - dramat, Rosja, Niemcy, Chiny

SOBOTA, 26 LUTEGO 

5.10 Fachowcy 5.55 Express 6.15 DeFacto 
6.40 DeFacto - Flesz 6.55 Usterka 7.25 Zamia-
na żon 8.30 Gogglebox. Przed telewizorem 
9.40 Prosto ze skoczni 9.45 Express 10.00 Po-
goda 10.05 10 zadań specjalnych Michela Mo-
rana 10.35 Ciężarówką przez Indonezję - pro-
gram rozrywkowy 11.40 Nic do ukrycia 12.45 
Królowe życia - serial 13.30 99 - Gra o wszyst-
ko. VIP 14.35 Gogglebox. Przed telewizo-
rem 15.45 Express 16.00 Pogoda 16.05 Kto 
tu mieszka? 16.55 Ostre cięcie 17.45 Express 
17.58 Pogoda 18.00 Usterka 19.05 Uster-
ka 19.45 Express 19.58 Pogoda 20.00 Prosto 
ze skoczni 20.05 Królowe życia - serial 20.35 
Królowe życia - serial 21.05 Królowe życia - se-
rial 21.50 Damy i wieśniaczki. PL 22.50 Gog-
glebox. Przed telewizorem 0.50 Ostre cięcie 
1.30 Paloma - serial 2.35 Paloma - serial 3.40 
Kto to kupi? 4.25 Rozmowy kontrolowane 

Sobota
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 4.35 Klan (3947 - 3949) - telenowela
 6.00 Słownik polsko@polski
 6.25 wojsko - polskie.pl (8) - reportaż
 6.50 Słowo na niedzielę
 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 8.00 Tydzień
 8.30 Zakochaj się w Polsce - magazyn
 9.00 Weterynarze z sercem
 9.30 Okrasa łamie przepisy - Zapo-

mniana brukiew
 10.00 Dziewczyny ze Lwowa s.III (33) 

- serial
 10.50 Słowo na niedzielę
 11.00 Transmisja Mszy Świętej 
 11.50 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański, Watykan
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.45 Życie według świętego Jana 

Pawła II - Ojczyzna 
 13.05 Niezłomni 
  - Danuta Siedzikówna  - Inka
 13.15 BBC w Jedynce - Serengeti
 14.15 Z pamięci - Ignacy Daszyński 
 15.00 Komisarz Alex s.XVI (203)  

- Tajemnica klasztoru - serial
 16.00 Sekretne życie kotów s.II (1) 
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Ojciec Mateusz s.XXIII (298) 

- Córeczka - serial
 18.30 Jaka to melodia?
 19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
 20.00 Festiwal Kultury Narodowej 

Pamięć i Tożsamość 
 20.20 Zniewolona (69) - 70) - serial
 22.25 Zakochana Jedynka - Grace 

księżna Monako - film obyczajowy, 
Włochy, Belgia, Francja, USA, reż. Oli-
vier Dahan, wyk. Nicole Kidman, Tim 
Roth, Frank Langella, Paz Vega

 0.15 Dziewiąty legion - film fabularny, 
USA, reż. Kevin Macdonald, wyk. 
Channing Tatum, Jamie Bell, Donald 
Sutherland, Mark Strong

 2.20 Ojczym - thriller, USA, reż. Nelson 
McCormick, wyk. Dylan Walsh, Sela 
Ward, Penn Badgley, Amber Heard

 4.10 Jaka to melodia?
 4.55 Z pamięci - Ignacy Daszyński 

 5.50 Barwy szczęścia (2580) - serial
 6.25 Barwy szczęścia (2581) - serial
 7.00 M jak miłość (1640) - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 10.50 Niezłomni 
  - Zdzisław Broński - Uskok
 11.00 Zacznij Od Nowa s.II - s. 2 (7) 
 11.40 The Voice Kids s. V 
  - Przesłuchania w ciemno 
 12.45 The Voice Kids s. V 
  - Przesłuchania w ciemno 
 13.45 Niezłomni 
  - Zdzisław Badocha - Żelazny
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.15 Szansa na sukces. Opole 2022 

- Irena Santor
 16.15 Big Music Quiz - teleturniej
 17.05 Lajk!
 17.30 Rodzinka.pl (249) - Nasza klasa 

- serial
 18.00 Panorama, Pogoda
 18.30 Na sygnale (362) - Śmiertelne 

ryzyko - serial
 18.50 Na sygnale (363) - To nie tak 

miało być - serial
 19.25 Lepsza połowa (2) - serial
 20.00 Ramówkowy show TVP 
  `- Wiosna 2022 
 21.00 Postaw na milion - teleturniej
 21.50 Niezłomni 
  - Hieronim Dekutowski - Zapora
 22.05 Siedem sióstr - film fabularny, Belgia,
  Francja, USA, reż. Tommy Wirkola, 

wyk. Noomi Rapace, Willem Dafoe, 
Glen Close

 0.20 Kino bez granic - Żelazny most 
- film fabularny, Polska, reż. 
Monika Jordan - Młodzianowska, 
wyk. Bartek Topa, Julia Kijowska, 
Łukasz Simlat, Cezary Łukaszewicz, 
Andrzej Konopka

 1.55 Duża ryba - Film fantasy, USA, reż. 
Tim Burton, wyk. Ewan McGregor, 
Albert Finney, Billy Crudup, Jessica 
Lange, Helena Bonham Carter, Ali-
son Lohman

 4.10 Rodzinka.pl - serial

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.45 Dumbo - film familijny, USA, 

Australia, Kanada, 2019, reż. Tim 
Burton, wyk. Colin Farrell, Michael 
Keaton, Danny DeVito, Eva Green

 11.15 Epoka lodowcowa 2: Odwilż 
- film anim.

 13.00 Naprzód - film anim.
 15.20 Zwierzogród - film anim.
 17.40 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.00 Kabaret na żywo. Młodzi 

i Moralni

 22.20 Han Solo: Gwiezdne wojny 
- historie - film sci - fi, USA, 2018, 
reż. Ron Howard, wyk. Alden 
Ehrenreich, Joonas Suotamo, 
Woody Harrelson, Emilia Clarke

  Film opowiada o nieznanych wcze-
śniej przygodach najsłynniejszego 
przemytnika w galaktyce. W czelu-
ściach mrocznego i groźnego prze-
stępczego półświatka, Han Solo 
zaprzyjaźnia się ze swoim przy-
szłym drugim pilotem Chewbaccą 
i poznaje hazardzistę Calrissiana. 
Tak rodzi się legenda jednego z naj-
bardziej kultowych bohaterów 
w historii kina, znanego z później-
szej sagi Gwiezdne wojny. 

 1.05 Snajper: Dziedzictwo - film 
sensacyjny, USA, 2014, reż. Don 
Michael Paul, wyk. Doug Allen, 
Asen Asenov, Tom Berenger, Chad 
Michael Collins

 3.15 Kabaretowo Ekstraklasa
 3.35 Love Island. Wyspa miłości

 5.10 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.30 Ukryta prawda
 6.25 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 7.25 Nowa Maja w ogrodzie 
 7.55 Akademia ogrodnika 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.30 Klinika naturalnego piękna 
  - program lifestylowy
 12.05 Co za tydzień - magazyn 
 12.40 Sing - komedia, Japonia, USA 2016, 

reż. Garth Jennings, wyk. Matthew 
McConaughey, Reese Witherspoon, 
Seth McFarlane, Scarlett Johansson

 14.55 Co za wiosna 2022 
 15.30 Skoki narciarskie: PŚ, Lahti 
 18.30 Milionerzy 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.30 Kroniki Pucharu Świata 

w skokach narciarskich 
 19.35 Co za wiosna 2022 
 19.55 Uwaga! - program interwencyjny 

 20.10 Sherlock Holmes - film sensacyjny, 
USA, Niemcy 2009, reż. Guy Ritchie, 
wyk. Robert Downey Jr, Jude Law, 
Rachel McAdams, Mark Strong, 
Eddie Marsan

 22.50 Co za wiosna 2022 
 23.00 Godzilla - film przygodowy, USA, 

Japonia 2014, reż. Gareth Edwards, 
wyk. Aaron Taylor - Johnson, Eliza-
beth Olsen, Bryan Cranston, Ken 
Watanabe, Juliette Binoche

 1.25 MasterChef 
 2.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 3.05 NOC Magii 
 4.20 Kto was tak urządził 

 4.50 Usterka 
 5.25 Patent na kasę 
 5.55 Express - informacje 
 6.15 DeFacto 
 6.40 DeFacto 
 7.05 Gogglebox. Przed telewizorem
 8.15 Monako. Raj dla milionerów 
 9.40 Prosto ze skoczni 
 9.45 Express - informacje
 9.58 Pogoda
 10.00 Projekt Cupid 
 11.00 Królowe życia - serial
 11.50 Kto tu mieszka? 
  - program rozrywkowy
 12.30 Ciężarówką przez Indonezję 

- program rozrywkowy
 13.35 Gogglebox. Przed telewizorem 
 14.35 Gogglebox. Przed telewizorem 
 15.45 Express, Pogoda
 16.05 99 - Gra o wszystko. VIP 
 17.05 Usterka 
 17.45 Express, Pogoda
 18.05 Królowe życia - serial
 18.50 Królowe życia - serial
 19.40 Prosto ze skoczni 
 19.45 Express, Pogoda
 20.00 Damy i wieśniaczki. PL 
 21.00 Gogglebox. Przed telewizorem 
 22.05 Projekt Cupid 
 23.05 Królowe życia - serial
 23.50 Pałacowe Love 
 0.50 Damy i wieśniaczki. Ukraina 
 1.50 Najgorsze polskie tatuaże 
 2.35 Vlogbox. W necie 
 3.20 Vlogbox. W necie 
 4.00 Kto to kupi? 

 5.05 Szkoła - serial
 6.05 Wiza na miłość 
 7.00 Timmy i przyjaciele - animacja
 7.15 Ten moment 
 7.45 Richie milioner - komedia, USA 

1994, reż. Donald Petrie
 9.50 Ukryta prawda
 13.00 Mała księżniczka - film familijny, 

USA 1995, reż. Alfonso Cuarón
 15.15 Alvin i wiewiórki: Wielka 

wyprawa - film przygodowy, USA 
2015, reż. Walt Becker, wyk. Jason 
Lee, Justin Long, Kimberly Williams 
- Paisley, Christina Applegate

 17.05 Robin Hood - film przygodowy, 
USA 2010, reż. Ridley Scott, wyk. 
Russell Crowe, Cate Blanchett, Max 
Von Sydow, William Hurt, Mark 
Strong

 20.00 Jurassic World: Upadłe królestwo 
- film przygodowy, USA 2018, reż. 
J.A. Bayona, wyk. Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Rafe Spall, Justice 
Small, Daniella Pineda, James 
Cromwell, Jeff Goldblum, Geral-
dine Chaplin

 22.45 Narodziny gwiazdy - film oby-
czajowy, USA 2018, reż. Bradley 
Cooper, wyk. Lady Gaga, Bradley 
Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice 
Clay, Rafi Gavron, Dave Chappelle, 
Alec Baldwin

 1.30 Zaginieni - serial
 2.35 NOC Magii 

 6.00 Rodzinny interes - serial
 10.20 Kopciuszek - film familijny, USA 

1997, reż. Robert Iscove, wyk. Jason 
Alexander, Natalie Desselle, Paolo 
Montalban, Whitney Houston

 12.15 Był sobie książę - film familijny, 
USA 2018, reż. Alexander Wright, 
wyk. Charles Jarman, Jonathan 
Keltz, Kayla Wallace, Megan Park

 13.50 Najpiękniejsze baśnie braci 
Grimm: Rumpelstiltskin - baśń

 15.05 Najpiękniejsze baśnie braci 
Grimm: Królewna Śnieżka - baśń 
16.15 Pacyfikator - komedia, 
USA, Kanada 2005, reż. Adam 
Shankman, wyk. Vin Diesel, Brittany 
Snow, Max Thieriot

 18.25 Taxi 3 - komedia sensacyjna, Fran-
cja 2003, reż. Gérard Krawczyk, 
wyk. Samy Naceri, Frédéric Diefen-
thal, Bernard Farcy, Bai Ling

 20.00 Eskorta - film sensacyjny, USA 
2018, reż. Peter Berg, wyk. Iko 
Uwais, John Malkovich, Lauren 
Cohan, Mark Wahlberg

 22.00 Purpurowe rzeki - thriller, Francja 
2001, reż. Mathieu Kassovitz, wyk. 
Didier Flamand, François Levantal, 
Jean Pierre Cassel, Jean Reno

 0.05 Slumdog. Milioner z ulicy - dra-
mat, Wielka Brytania 2008, reż. 
Danny Boyle, wyk. Anil Kapoor, Dev 
Patel, Freida Pinto, Irrfan Khan

 2.25 Menu na miarę

6.00 Winny - etiuda 6.10 Kroniki młodego In-
diany Jonesa- serial 7.00 Doktor Martin - se-
rial 8.00 Komisarz Rex - serial 10.05 Hudson 
i Rex - serial 12.00 Przygody Merlina - serial 
14.05 Jak zostać kotem - komedia 15.55 Re-
akcja łańcuchowa - thriller 18.00 Poirot: Po 
pogrzebie - film kryminalny 20.00 Twarda 
sztuka - komediodramat 22.10 Galerianki 
- dramat, Polska 23.55 Dług - thriller 2.00 Je-
stem mordercą - thriller psychologiczny

6.00 Flintstonowie 7.00 Mój przyjaciel Rufus 
- film familijny 8.50 Mistrz kierownicy ucie-
ka,  cz. 1 - komedia sensacyjna 10.50 Galileo 
11.55 Myśl jak facet  2 - komedia 14.05 Za-
bójcze płomienie - film dok. 17.00 Gwiazdy 
Kabaretu 18.00 STOP Drogówka 19.00 Gali-
leo 20.00 Przyciąganie - dramat sci - fi 22.50 
Wiking - dramat historyczny 1.35 Anatomia 
głupoty według Richarda Hammonda 2.05 
Ucho Prezesa 2.25 Disco Polo Life

6.00 TOP 10  - Lista przebojów 7.05 Flintsto-
nowie 7.30 Columbo 9.40 Trzej bracia - film 
familijny 11.35 Piąta fala - film sci - fi 13.55 
Troje pod przykrywką 15.00 Policjantki i Po-
licjanci 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne 
zagadki Nowego Jorku 23.00 Żołnierze ko-
smosu  II - Bohater Federacji - horror sci - fi, 
USA, 2004, reż. Phil Tippett, wyk. Colleen 
Porch, Bill Brown, Lawrence Monoson, Ri-
chard Burgi 0.55 Wspaniali ludzie

6.40 IO Pekin 2022 - Narciarstwo alpejskie 
- kombinacja kobiet. zjazd + slalom 8.10 IO 
Pekin 2022 - Ceremonia zamknięcia 9.50 Zi-
mowe IO Pekin 2022 - Starty Polaków 10.55 
Piłka wodna - Puchar Polski - mecz o 3.miej-
sce 12.20 reportaż 12.50 Piłka wodna - Pu-
char Polski - Finał 14.35 Niezwykłe historie. 
W.Baszanowski 14.55 Piłka ręczna mężczyzn 
- PGNiG Superliga mężczyzn, 17.seria . Chro-
bry Głogów - Azoty Puławy - 17.10 Piłka noż-
na - e - Winner 2.liga - 21.kolejka. Ruch Cho-
rzów - Lech II Poznań - 19.20 Boks - Gala 
w Montrealu . A. Makhmudov - M. Wach 
20.25 Koszykówka mężczyzn - Elimina-
cje Mistrzostw Świata. Włochy - Islandia 
22.15 Sportowy Wieczór 22.55 Sporty walki 
- MMA - Bellator, Dublin 0.35 Sporty walki 
- Gala MMA Armia Fight Night, Gliwice 2.45 
Boks - Gala w Montrealu - Podsumowanie

8.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Garmisch 
- Partenkirchen 10.30 Narciarstwo Alpejskie. 
PŚ, Crans Montana 12.15 Narciarstwo Al-
pejskie. PŚ, Garmisch - Partenkirchen 13.30 
Biegi narciarskie. PŚ, Lahti 14.40 Kombinacja 
Norweska. PŚ, Lahti 15.15 Skoki narciarskie. 
PŚ, Laht 17.45 Skoki narciarskie. PŚ, Hinzen-
bach 18.30 Skoki narciarskie. PŚ, Lahti 19.15 
Snooker. European Masters, European Series, 
Milton Keynes 23.00 Jeździectwo. PŚ, Puebla, 
Meksyk Skoki 0.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, 
Crans Montana Zjazd kobiet 1.00 Narciar-
stwo Alpejskie. PŚ, Garmisch - Partenkirchen 
Niemcy Slalom mężczyzn, 2.  przejazd 1.30 
Skoki narciarskie. PŚ, Hinzenbach, Austria 
Konkurs indywidualny kobiet 2.15 Skoki nar-
ciarskie. PŚ, Lahti, Finlandia Konkurs indywi-
dualny,  HS 130 3.00 Snooker. European Ma-
sters, European Series, Milton Keynes

6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o  ka-
sę 8.00 Nasz nowy dom 9.00 Trudne spra-
wy 10.00 Trudne sprawy 11.00 Trudne spra-
wy 12.00 Trudne sprawy 13.00 Trudne 
sprawy 14.00 Przyjaciółki 15.00 Nasz nowy 
dom 16.00 Kabaret na żywo 18.00 Komi-
sarz Mama 19.00 Świat według Kiepskich 
19.30 Świat według Kiepskich 20.05 Wyda-
rzenia 20.45 Mroczna wieża - film fantasy, 
USA, 2017, reż. Nikolaj Arcel, wyk. Idris Elba, 
Matthew McConaughey, Tom Taylor, Clau-
dia Kim 22.45 Demaskator. Poza Prawem 
23.45 Świat według Kiepskich 0.15 Świat 
według Kiepskich 0.45 #JesteśmyDlaDzie-
ci 1.15 #JesteśmyDlaDzieci 1.45 Interwencja 
2.00 Wydarzenia wieczorne 2.45 Wystarczy 
chcieć 3.15 Oblicza Ameryki 3.45 Piotr Rubik 
Koncert Wielkanocny 4.50 Drwale i inne opo-
wieści Bieszczadu 5.20 Ciemna strona miasta

6.05 Wydarzenia wieczorne 6.45 SuperLu-
dzie Extra 7.05 Psi patrol 10.00 Polacy za gra-
nicą 11.00 SuperLudzie 11.30 Flesz Integracja 
11.45 Między nami wampirami - film anim. 
13.35 Fistaszki - film anim. 15.15 Mój przy-
jaciel smok - film familijny 17.30 Hans Kloss 
- Stawka większa niż śmierć 19.00 Świat we-
dług Kiepskich 19.30 Świat według Kiepskich 
20.05 Opowiesci z  Narnii: Lew, czarownica 
i  stara szafa - film przygodowy, USA, 2005, 
reż. Andrew Adamson, wyk. Georgie Henley, 
William Moseley, Skandar Keynes, Anna Pop-
plewell 23.00 Baby Driver - film akcji, Wielka 
Brytania, USA, 2017, reż. Edgar Wright, wyk. 
Ansel Elgort, Jon Bernthal, Jon Hamm, Eiza 
González 1.20 Kabaretowa Ekstraklasa 1.30 
Akademik 2.00 Polacy za granicą 3.00 Polacy 
za granicą 4.00 Nasz nowy dom 5.00 Na ra-
tunek 112 5.30 Świat według Kiepskich 

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 Koro-
nawirus. Szczepionka 17.00 Teleexpress 17.15 
Teleexpress Extra 17.30 Teleexpress na deser 
- 17.45 Serwis Info weekend 18.00 Panora-
ma 18.18 Studio Zachód - magazyn 18.40 
INFO V4+ 18.55 Głębia ostrości 19.20 Ra-
port z granicy 19.30 Wiadomości 19.58 Gość 
Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00 W peł-
nym świetle - magazyn 21.20 Raport z grani-
cy 21.30 Serwis Info weekend 21.41 Pogoda 
21.50 Strefa starcia - program publicystycz-
ny, reż. Jarosław Ostaszkiewicz 23.00 INFO 
Wieczór 23.55 Serwis Info weekend 0.03 
Wiadomości 0.31 Gość Wiadomości

10.35 Przegląd Katolickiego Tygodnika “Nie-
dziela” 10.40 Cuda Jezusa 11.30 100 cudow-
nych miejsc na świecie 11.45 Nie bójmy się 
mówić o raku 12.00 Anioł Pański 12.20 Wieś 
- to też Polska 13.30 Papież Polak do Roda-
ków 14.05 Yohan - wędrówki dzieci 15.55 
Święty na każdy dzień 16.00 Informacje dnia 
16.10 Koncert życzeń 17.00 7 Kościołów Apo-
kalipsy 17.30 Nowa Ewangelizacja 17.55 Po-
czet Wielkich Polaków 18.00 Anioł Pański 
18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy nie-
dokończone 19.25 Święty na każdy dzień 
19.30 Opowieści z  Księgi Cnót 20.00 Infor-
macje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Święty na 
każdy dzień 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 In-
formacje dnia 21.40 Retrospekcja 21.45 Jan 
Paweł II - Papież, który tworzył historię 23.00 
Jak my to widzimy - z  daleka widać lepiej 
23.30 Tam, gdzie Bóg płacze 

7.00 Criminale tango - czyli rewia gangster-
ska, cz. 2 - widowisko 8.00 Nabożeństwo 
ewangelickie w Cieszynie 9.05 Czeskie śnia-
danie - Pod jednym dachem - serial 10.00 
Trzeci punkt widzenia 10.40 Lawrence z Ara-
bii, cz. 1 - film fabularny, USA 12.30 Lawren-
ce z Arabii, cz. 2 - film fabularny, USA 14.30 
Całe złoto świata - komedia, Włochy, Francja 
16.15 Koncert w Theatre des Champs - Elyse-
es - Yoncheva, Bernheim, Orliński - koncert, 
Francja 17.15 Niedziela z…musicalem Metro 
18.05 Niedziela z…musicalem Metro - Me-
tro. 30 lat później , Polska 20.00 Nasz najlep-
szy rok - film obyczajowy, Francja 22.05 Sce-
na muzyczna - JP Collective - koncert 23.10 
Trzeci punkt widzenia 23.40 Festiwal Kultury 
Narodowej “Pamięć i Tożsamość - Studio fe-
stiwalowe 0.15 Salvador - film fabularny, USA 
2.30 Moja szafa grająca - film anim. 
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4.50 Usterka 5.25 Patent na kasę 5.55 Express 
6.15 DeFacto 6.40 DeFacto 7.05 Gogglebox. 
Przed telewizorem 8.15 Monako. Raj dla mi-
lionerów 9.40 Prosto ze skoczni 9.45 Express 
9.58 Pogoda 10.00 Projekt Cupid 11.00 Królo-
we życia - serial 11.50 Kto tu mieszka? - pro-
gram rozrywkowy 12.30 Ciężarówką przez 
Indonezję - program rozrywkowy 13.35 Gog-
glebox. Przed telewizorem 15.45 Express 
16.00 Pogoda 16.05 99 - Gra o wszystko. VIP 
17.05 Usterka 17.45 Express 18.00 Pogoda 
18.05 Królowe życia - serial 18.50 Królowe 
życia - serial 19.40 Prosto ze skoczni 19.45 
Express 19.58 Pogoda 20.00 Damy i wieś-
niaczki. PL 21.00 Gogglebox. Przed telewizo-
rem 22.05 Projekt Cupid 23.05 Królowe ży-
cia - serial 23.50 Pałacowe Love 0.50 Damy 
i wieśniaczki. Ukraina 1.50 Najgorsze polskie 
tatuaże 2.35 Vlogbox. W necie

Niedziela

HIT

HIT

HIT

HIT

HIT

HIT

KULTURATVP SPORT TRWAM

TV6

TVP 1 TVP 2 TVN
PULS

STOPKLATKA

TVP INFO

TVP KATOWICE

EUROSPORT

TVN 7

TVP 1 TVP 2 TVNPOLSAT
PULSTVN 7

TV6STOPKLATKA

KULTURAPOLSAT 2EUROSPORT SUPER POLSAT

TTV

TV 4

TTV

TV 4

TTVTVP OPOLE

POLSAT

POLSAT 2 SUPER POLSAT

 5.15 Przysięga (589) - serial
 6.05 Elif (1151) - serial
 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 7.30 Okiem Wiary - magazyn
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.35 Ranczo s.III (33) - Sprawca - serial
 9.35 Komisarz Alex s.XV (184) 

- Zastrzyk - serial
 10.35 Ojciec Mateusz s.XXII (290) 

- Stalkerka - serial
 11.25 Kasta - Zdrowy styl życia - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Niezłomni - Zygmunt Szendzie-

larz - Łupaszka
 12.45 BBC w Jedynce - Humbaki 
 14.00 Elif (1152) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Alarm! - magazyn
 15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
 16.05 Przysięga (590) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (3950) - telenowela
 18.20 Kasta - Córeczka - serial
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.20 Sport, Wiadomości, Pogoda
 20.00 Festiwal Kultury Narodowej 

Pamięć i Tożsamość
 20.10 Alarm! - magazyn
 20.30 Leśniczówka (495) - serial
 21.00 Teatr Telewizji  

- Akompaniator
 22.30 Niezłomni 
  - Władysław Łukasiuk  - Młot
 22.40 Świat bez fikcji - Liban. Wybuch 

gniewu - film dok.
 23.40 Niezłomni - Anatol Radziwonik 

/Olech/ - cykl dok.
 23.50 Pole rażenia - film kryminalny, 

USA, reż. Rowdy Herrington, wyk. 
Bruce Willis, Sarah Jessica Parker, 
Dennis Farina, Tom Sizemore

 1.40 Drogi wolności (12) - serial
 2.50 Oficerowie (11) - Paszport - serial
 3.45 Teorie spiskowe. Wojna o szcze-

pionki - film dok.

 5.30 M jak miłość (1518) - serial
 6.25 Rwanda 2020 - Polscy misjona-

rze w kraju tysiąca wzgórz 
 6.55 Familiada - teleturniej
 7.30 Pytanie na śniadanie 
 10.40 Panorama
 10.45 Pytanie na śniadanie
 11.15 Niezłomni - Czesław Zającz-

kowski - Ragner
 11.20 Rodzinka.pl s.XI (217) - Emocjo-

nalne zombie - serial
 11.55 Barwy szczęścia (2581) - serial
 12.35 Koło fortuny - teleturniej
 13.10 Niezłomni - Mieczysław Dzie-

mieszkiewicz - Rój
 13.25 Stepowa miłość (23) - Janissary 

- serial
 14.05 Va Banque (385) - teleturniej
 14.35 Na sygnale (118) - Rodzinne 

fatum - serial
 15.10 Doktor Jan z Deekelsen (24) 

- Ciężka sprawa - serial
 16.00 Koło fortuny - teleturniej
 16.35 Familiada) - teleturniej
 17.15 Miłość i przeznaczenie (59) 

- serial
 18.00 Panorama
 18.20 Va Banque (386) - teleturniej
 18.45 Stepowa miłość (24) - Janissary 

- serial
 19.25 Barwy szczęścia (2581) - serial
 20.10 Barwy szczęścia (2582) - serial
 20.40 Kulisy serialu
 20.55 M jak miłość (1641) - serial
 21.55 Serca na sprzedaż (15) - serial
 23.05 Imię róży (2) - serial
 0.15 Donbas - dramat, Niemcy, Francja, 

Ukraina, Niderlandy, reż. Sergey 
Loznitsa, wyk. Valeriu Andriuta, 
Natalya Buzko, Evegeny Chistyakov

 2.30 O mnie się nie martw s.VII (5) 
- serial

 3.30 Pieskie szczęście - film sensacyjny, 
USA, reż. Mario van Peebles, wyk. 
Wesley Snipes, Mario van Peebles, 
Cybil Shepherd

 5.15 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
 16.30 Na ratunek 112
 17.00 Gliniarze
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.25 Gość Wydarzeń
 20.00 Osaczony
 21.05 Osaczony
 22.05 Love Island. Wyspa miłości

 23.25 Jack Ryan: Teoria chaosu - film 
sensacyjny, USA, 2014, reż. Kenneth 
Branagh, wyk. Chris Pine, Kevin Cost-
ner, Keira Knightley, Kenneth Branagh

  - Jack Ryan jest analitykiem finan-
sowym z Wall Street, a w rzeczywi-
stości agentem CIA, który od 10 lat 
działa pod przykrywką. Przypadkiem 
odkrywa, że jeden z najpotężniej-
szych rosyjskich oligarchów - Wiktor 
Czerewin w porozumieniu z rosyjskim 
rządem przygotowuje się do brutal-
nego aktu terroryzmu, mającego na 
celu ekonomiczny upadek USA.

 1.55 Shaft - film sensacyjny, Niemcy, 
USA, 2000, reż. John Singleton, 
wyk. Samuel L. Jackson, Christian 
Bale, Vanessa L. Williams

 4.00 Świat według Kiepskich

 5.10 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.25 Nowa Maja w ogrodzie 
 5.50 Akademia ogrodnika 
 6.00 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 7.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.40 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 12.50 Tajemnice miłości 
 14.00 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 15.05 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 16.10 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 17.20 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 18.25 Bunt - serial
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.55 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku 
 20.15 Na Wspólnej - serial
 20.55 Milionerzy

 21.35 Wymazać siebie - film obycza-
jowy, Australia/USA 2018, reż. 
Joel Edgerton, wyk. Lucas Hedges, 
Nicole Kidman, Russell Crowe, Joel 
Edgerton, Flea, Xavier Dolan

 23.50 Sherlock Holmes - film sensa-
cyjny, USA/Niemcy 2009, reż. Guy 
Ritchie, wyk. Robert Downey Jr, 
Jude Law, Rachel McAdams, Mark 
Strong, Eddie Marsan

 2.25 Co za tydzień - magazyn 
 2.55 Grzesznica - serial
 3.50 NOC Magii 
 5.10 Kto was tak urządził 

 5.00 Królowe życia - serial
 5.30 Nauka jazdy 
 6.00 Express - informacje 
 6.20 Królowe życia - serial
 7.00 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy 
 8.00 Damy i wieśniaczki. Za granicą 
 9.00 Damy i wieśniaczki. Ukraina 
 10.00 Gogglebox. Przed telewizorem 
 10.40 Gogglebox. Przed telewizorem. 

Wydanie specjalne 
 11.50 Apetyt na miłość - program roz-

rywkowy
 12.50 Ukryta prawda - program obycza-

jowy 
 13.55 Królowe życia - serial
 14.40 Damy i wieśniaczki. Ukraina 
 15.45 Express, Pogoda
 16.05 Królowe życia - serial
 16.35 Gogglebox. Przed telewizorem 
 17.45 Express, Pogoda
 18.00 Gogglebox. Przed telewizorem 
 18.40 99 - Gra o wszystko. VIP 
 19.45 Express, Pogoda
 20.05 Nauka jazdy 
 20.40 Projekt Cupid 
 21.45 Express, Pogoda
 22.00 Gogglebox. Przed telewizorem 
 23.00 Gogglebox. Przed telewizorem 
 0.05 Damy i wieśniaczki. PL 
 1.05 Pałacowe Love 
 2.00 Nauka jazdy
 2.30 Nauka jazdy 
 3.00 Ostatnia szansa 
 4.00 10 zadań specjalnych Michela 

Morana 

 5.00 Szpital - program obyczajowy
 5.55 Rozwód. Walka o wszystko 
 6.50 Papiery na szczęście - serial
 7.20 Brzydula - serial
 7.50 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 8.50 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 9.55 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 10.55 Tajemnice miłości 
 11.55 Tajemnice miłości 
 12.55 Rozwód. Walka o wszystko 
 13.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 15.55 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 16.55 Tajemnice miłości 
 17.55 19 + - serial
 18.25 Zagadki losu 
 19.30 Papiery na szczęście - serial
 20.00 Brzydula - serial
 20.35 Hotel Paradise 
 21.40 Planeta Singli - komedia 

romantyczna, Polska 2016, reż. 
Mitja Okorn, wyk. Maciej Stuhr, 
Agnieszka Więdłocha, Piotr Gło-
wacki, Weronika Książkiewicz

 0.20 Wilkołak - horror, USA 2010, reż. 
Joe Johnston, wyk. Benicio Del 
Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, 
Hugo Weaving, Geraldine Chaplin, 
Art Malik

 2.35 NOC Magii 

 6.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 12.00 Kobra - oddział specjalny - 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 16 przecznic - film sensacyjny, 

USA, Niemcy 2006, reż. Richard 
Donner, wyk. Bruce Willis, David 
Morse, David Zayas, Mos Def

 22.00 Poza prawem - film sensacyjny, 
USA 2021, reż. Mike Burns, wyk. 
Bruce Willis, Jaime King, Lala Kent, 
Tyler Jon Olson

 0.00 Everly - film sensacyjny, USA 2014, 
reż. Joe Lynch, wyk. Hiroyuki Wata-
nabe, Laura Cepeda, Salma Hayek, 
Togo Igawa

 1.55 Taki jest świat
 2.45 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 3.50 Menu na miarę
 4.20 Menu na miarę
 5.00 Rodzinny interes - serial

6.00 Scena Śmiechu 6.55 Złotopolscy - se-
rial 7.55 Plebania - serial 9.00 Allo, Allo - serial 
9.40 Doktor Martin - serial 11.40 Diabli nadali 
- serial 12.40 Katastrofy w  przestworzach  
14.45 10 w skali Richtera - film katastroficzny 
16.40 13 posterunek - serial 17.55 Wojny ma-
gazynowe 19.00 Łowcy okazji 20.00 Przy-
jemniaczek - komedia kryminalna, Australia 
22.00 Kraina złoczyńców - dramat kryminal-
ny 0.05 Bez litości - serial

6.00 Flintstonowie 7.00 Strażnik Teksa-
su 8.05 Nasz nowy dom 9.05 Pierwsza mi-
łość 9.55 Kochane pieniądze - serial 10.55 
Zoo po godzinach 13.00 Sędzia Judy 14.00 
STOP Drogówka 16.00 Policjantki i  Policjan-
ci 17.00 Instrukcja kochania 19.00 Policjantki 
i Policjanci 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kry-
minalny 21.00 Zbaw nas ode złego - horror, 
USA, 2014, reż. Scott Derrickson 23.35 Kró-
lowie nocy - dramat sensacyjny, USA, 2007

6.00 TOP 10  - Lista Przebojów 7.00 Słonecz-
ny patrol 8.00 Słoneczny patrol 9.00 Kobra 
- oddział specjalny 10.00 Kobra - oddział 
specjalny 11.05 Galileo 12.05 Miodowe lata 
14.00 Policjantki i Policjanci 15.00 Detektywi 
w akcji 16.00 Septagon 17.00 Medicopter 117 
18.05 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.00 
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 0.00 Ha-
waje 5 - 0 1.00 STOP Drogówka 

6.05 Piłka nożna - PKO Ekstraklasa 23. Pogoń 
Szczecin - Lech Poznań - 8.10 Piłka wodna 
- Puchar Polski - Finał 9.25 Piłka nożna - Li-
ga Mistrzów - Skróty meczów 1 finału 2 11.15 
Piłka nożna - Puchar Hiszpanii - 1 finału . Rayo 
Valecano - Real Betis 1A 13.20 Piłka nożna - e 
- Winner 2.liga - 21.kolejka. Ruch Chorzów 
- Lech II Poznań - 15.25 Piłka nożna - PKO 
Ekstraklasa 23. Pogoń Szczecin - Lech Poznań 
- 17.35 Koszykówka mężczyzn - Elimina-
cje Mistrzostw Świata, Lublin. Polska - Esto-
nia 17.55 Koszykówka mężczyzn - Eliminacje 
Mistrzostw Świata, Lublin. Polska - Estonia 
- 20.15 GOL - felieton 22.00 Sportowy Wie-
czór 22.45 Koszykówka mężczyzn - Elimina-
cje Mistrzostw Świata, Lublin. Polska - Esto-
nia 0.35 Sporty walki - Gala MMA Hexagone 
- 3. Reims 2.15 Boks - Gala w Carson. Rigon-
deaux - Casimero 3.25 Sporty walki 

8.30 Snooker. European Masters, Europe-
an Series, Milton Keynes, Anglia Finał, 2. se-
sja 10.30 Kolarstwo. World Tour, Omloop 
Het Nieuwsblad, Holandia 11.30 Kolarstwo. 
Omloop Het Nieuwsblad, Pro Series, Holan-
dia 12.30 Kolarstwo. Kuurne - Brussels - Ku-
urne, Pro Series, Belgia 13.45 Snooker. Home 
Nations Series, Welsh Open, Newport, Walia 
1.  runda 18.00 JUDO. Turniej Wielkiego Szle-
ma, Paryż, Francja 18.30 JUDO. Turniej Wiel-
kiego Szlema, Tel Awiw, Izrael 19.00 Snooker. 
Home Nations Series, Welsh Open, Newport, 
Walia 1. runda 19.45 Snooker. Home Nations 
Series, Welsh Open, Newport, Walia 1.  run-
da 0.00 Kolarstwo. World Tour, Omloop Het 
Nieuwsblad, Holandia 1.30 Skoki narciarskie. 
PŚ, Lahti, Finlandia Konkurs drużynowy męż-
czyzn,  HS 130 3.00 Snooker. Home Nations 
Series, Welsh Open, Newport, Walia 1. runda 

6.00 Disco Gramy 7.00 Joker 8.00 Trudne 
sprawy 9.00 48h.  Zaginieni 10.00 Na ratu-
nek 112 10.30 Sekrety rodziny 11.30 Dlacze-
go 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 48h. Zagi-
nieni 19.00 Gliniarze 20.05 Wydarzenia 21.00 
Gliniarze 22.00 Dlaczego ja? 23.00 Świat we-
dług Kiepskich - serial komediowy 23.30 
Świat według Kiepskich - serial komediowy 
0.00 Malanowski i Partnerzy 0.30 Malanow-
ski i Partnerzy 1.00 Zdrady 2.00 Wydarzenia 
wieczorne 2.45 Wystarczy chcieć 3.15 Echo 
lasu 3.45 Trans World Sport 4.50 SuperLudzie 
5.20 Gliniarze 5.45 Telezakupy TV Okazje 

6.05 Wydarzenia wieczorne 6.45 SuperLu-
dzie Extra 7.05 Psi patrol 8.35 Kung Fu Pan-
da: Legenda o niezwykłości 9.05 SpongeBob 
Kanciastoporty 9.30 iCarly 10.00 SuperLu-
dzie 10.30 Nasz nowy dom 11.30 Tatuśko-
wie 12.30 Tatuśkowie 13.30 Niania 14.00 
Świat według Kiepskich 14.30 Kowalscy 
kontra Kowalscy 15.00 TOP CHEF 16.30 TOP 
CHEF 18.00 Nasz nowy dom 19.00 Świat 
według Kiepskich 20.00 Akademik 20.40 
Piksele - komedia, USA, 2015, reż. Chris Co-
lumbus, wyk. Adam Sandler, Kevin James, Mi-
chelle Monaghan, Peter Dinklage 22.50 Jack 
i Jill - komedia, USA, 2011, reż. Dennis Dugan, 
wyk. Adam Sandler, Katie Holmes, Elodie To-
ugne, Rohan Chand 0.50 Kabaretowa Eks-
traklasa 1.00 Akademik 1.30 Akademik 2.00 
Miasto długów 3.00 Miasto długów 4.00 
Nasz nowy dom 5.00 Na ratunek 112

5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy 
co pół godziny 11.29 Serwis Info 11.51 Po-
goda 12.00 INFO Raport 13.29 Serwis Info 
13.50 Pogoda 13.59 Serwis Info 14.29 Serwis 
Info 14.49 Pogoda 14.59 Serwis Info 15.29 
Info Dzień 16.25 Pogoda 16.30 Koronawi-
rus. Szczepionka 17.00 Teleexpress 17.15 Te-
leexpress Extra 17.30 O co chodzi - magazyn 
publicystyczny 18.00 Panorama 18.19 Ser-
wis Info 18.37 O tym się mówi - magazyn 
19.20 Raport z granicy 19.30 Wiadomości 
19.58 Gość Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 
21.00 Nie da się ukryć - magazyn 21.20 Ra-
port z granicy 21.30 Serwis Info 21.41 Pogo-
da 21.50 W tyle wizji 22.25 Serwis Info 22.30 
W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 
W akcji 23.55 Serwis Info 0.03 Wiadomości 
0.31 Gość Wiadomości 0.56 Pogoda 1.00 TVP 
WORLD 5.00 Pogoda 5.16 Agrobiznes 

11.50 Święty na każdy dzień 12.00 Anioł 
Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 Mojżesz 
- 10 przykazań 13.10 Muzyczne chwile 13.30 
Msza święta 14.20 100  cudownych miejsc 
na świecie 14.30 Próba wiary 15.20 Święty 
na każdy dzień 15.25 Europejska perła baro-
ku 15.50 Ma się rozumieć 16.00 Informacje 
dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 Aktywna 
zima 16.55 Świadkowie 17.30 Na łowy 17.55 
Poczet Wielkich Polaków 18.00 Anioł Pański 
18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy nie-
dokończone 19.25 Święty na każdy dzień 
19.30 Król Chwały 19.50 Modlitwa z telefo-
nicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje 
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczy-
zna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Moj-
żesz - 10 przykazań 22.50 Sanktuarium świę-
tej Anny w La Palud 22.45 Muzyczne chwile

7.00 Muzyczne poranki 7.55 Niedziela z…
musicalem Metro 8.50 Wydarzenie aktualne 
9.20 Goniec - dramat, ZSRR 11.00 Z biegiem 
lat, z biegiem dni - serial 12.10 Odwiedź mnie 
we śnie - film obyczajowy 13.30 Czarodziej 
i kwiaciarka - film anim. 13.40 Wąsy - film 
anim. 13.45 Kapelusz - film anim. 13.50 Ten, 
który panował nad chmurami - film anim. 
14.05 Reżyserzy - Francis Ford Coppola 15.10 
Urodzeni wczoraj - komedia, USA 17.05 Wie-
czór u Abdona - film obyczajowy 18.00 Trze-
ci punkt widzenia 18.30 Informacje kultural-
ne 18.55 Arsene Lupin - sezon 1 - serial 20.00 
Ośmiorniczka - film sensacyjny, USA 22.20 
Powidoki - program publicystyczny 22.40 
Festiwal Kultury Narodowej “Pamięć i Tożsa-
mość - Studio festiwalowe - Dzień VII 23.25 
Generał Nil - dramat historyczny 1.40 Scena 
muzyczna - JP Collective - koncert

PONIEDZIAŁEK, 28 LUTEGO 

5.00 Królowe życia - serial 5.30 Nauka jaz-
dy 6.00 Express 6.20 Królowe życia - serial 
7.00 Ukryta prawda 8.00 Damy i wieśniacz-
ki. Za granicą 9.00 Damy i wieśniaczki. Ukraina 
10.00 Gogglebox. Przed telewizorem. Wyda-
nie specjalne 11.50 Apetyt na miłość - program 
rozrywkowy 12.50 Ukryta prawda 13.55 Kró-
lowe życia - serial 14.40 Damy i wieśniaczki. 
Ukraina 15.45 Express 16.00 Pogoda 16.05 
Królowe życia - serial 16.35 Gogglebox. Przed 
telewizorem 17.45 Express 17.58 Pogoda 
18.00 Gogglebox. Przed telewizorem 18.40 99 
- Gra o wszystko. VIP 19.45 Express 20.00 Po-
goda 20.05 Nauka jazdy 20.40 Projekt Cupid 
21.45 Express 21.58 Pogoda 22.00 Goggle-
box. Przed telewizorem 0.05 Damy i wieś-
niaczki. PL 1.05 Pałacowe Love 2.00 Nauka 
jazdy 2.30 Nauka jazdy 3.00 Ostatnia szansa 
4.00 10 zadań specjalnych Michela Morana 

Poniedziałek

HIT

HIT

HIT

HIT

HIT

HIT

REKLAMA
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Od poniedziałku 24 stycznia w Urzędzie 
Skarbowym w Trzebnicy zmieniliśmy organizację 
dyżurów podatkowych o Polskim Ładzie.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy 
informuje, że w poniedziałki, w godzinach 
od 8.00 do 18.00 oraz od wtorku do piątku 
w godz. od 8.00 do 15.00 pracownicy Urzędu 
Skarbowego w Trzebnicy będą udzielać informacji 
o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych 
w Polskim Ładzie. Informacje można uzyskać 
w formie bezpośredniego kontaktu osobistego lub 
kontaktując się telefonicznie. 
Od 24 stycznia można umówić się na wizytę 
w urzędzie skarbowym dotyczącą zmian 
podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem, 
korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.
podatki.gov.pl . Rezerwacja wizyty wymaga 
wybrania kategorii „Podatki w Polskim Ładzie”, 
odpowiedniego tematu i dodatkowo wpisania 
krótkiego opisu sprawy. 
Numer telefonu dostępny w godzinach pracy Urzę-
du, pod którym można uzyskać informacje w zakre-
sie Polskiego Ładu to: 795-539-823.
Dyżur telefoniczny po zamknięciu Urzędu do 
godz. 19.00 realizowany jest pod numerami tel.:

•	 71	36	52	794,
•	 71	36	52	795,
•	 71	36	52	796,
•	 71	36	52	797,
•	 71	36	52	798.

urząd 
skarbowy

w trzebnicy

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

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Trzebnica 

w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3 – go Maja, 
Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. 

W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego – Grota, Szarych Szeregów, 
Łąkowej i Wrocławskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.) oraz art. 
39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwały 
nr XXXIV/371/22 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3 
– go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. 
W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego – Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej 
i Wrocławskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu.
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocz-
ty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adre-
su zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której 
wniosek dotyczy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Plac Mar-
szałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 21.03.2022 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących za-
dania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) opatrzone podpisem zaufanym albo
3) opatrzone podpisem osobistym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy 
Trzebnica.

KLAUZULA INFORMACyJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), w związku z ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) 

oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), 
w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 pkt 1 
tejże ustawy, informuję, że: 
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy 

Trzebnica, dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, 
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,

2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez 
e-mail: iod@um.trzebnica.pl

3) dane osobowe osób, które złożyły wnioski w toku procedury sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będą 
przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających 
z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku praw-
nego ciążącego na administratorze,

5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami pra-

wa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem 
Pana/Pani wniosku bądź uwagi,

11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podej-
mowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), Bur-
mistrz Gminy Trzebnica informuje również o ograniczeniu prawa dostępu 
do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia 
postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku 
z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia 
postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których 
mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, 
o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługu-
je, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

W życie weszły przepisy Uchwały Antysmogowej, 
które zobowiązują wszystkich mieszkańców gminy do 
korzystania z ekologicznych źródeł ciepła.W związku 
z tym właściciele bardzo wielu domów i mieszkań 
w naszej gminie będą musieli wymienić źródło 
ogrzewania. 

Jak dowiedzieć się czy i kiedy musisz wymienić piec?
Od 7 marca, przez cztery tygodnie, na terenie Gminy Trzebni-
ca dostępne będą punkty konsultacyjne, świadczące pomoc 
w sprawach związanych z wymianą starego pieca na ekolo-
giczne źródło ogrzewania. W punktach konsultacyjnych czeka-
ją doradcy z rzetelną wiedzą przygotowaną przez naukowców 
z Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Urzędem Gmi-
ny Trzebnica. Odpowiedzą na pytania i wątpliwości związane 

z dopuszczonymi w uchwale sposobami ogrzewania, obowią-
zującymi terminami wymiany pieców, kosztami takiej wymiany 
oraz warunkami dopłat, ulg i programów osłonowych. 

Konsultacje są bezpłatne i dostępne dla wszystkich miesz-
kańców Gminy Trzebnica.

Stacjonarne punkty konsultacyjne zlokalizowane będą 
w następujących miejscach:

• Urząd Miejski w Trzebnicy (pokój Straży Miejskiej)
• Świetlica w Domanowicach
• Świetlica w Księginicach

Nie możesz przyjść osobiście? Nic straconego! Eksperci 
dostępni będą również zdalnie, prowadząc konsultacje tele-

foniczne i internetowe. Będzie można również zadać pytanie 
przez formularz na stronie internetowej projektu oraz przez 
forum na facebooku projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL.
Szczegółowy harmonogram pracy punktów konsultacyjnych 
dostępny jest na stronie internetowej https://mappingair.
meteo.uni.wroc.pl
Co zyskasz korzystając z naszych punktów 
konsultacyjnych?
• rzeczową, fachową pomoc doradcy ekologicznego w za-

kresie:
•	obowiązujących	wymogów	uchwały antysmogowej, 
•	zasad	dostępnych	źródeł finansowania i przysługujących 

programach pomocowych,
•	Centralnej	 Ewidencji	 Emisyjności	 Budynków	 (CEEB) oraz 

wynikającym z niej obowiązku złożenia deklaracji,
•	negatywnych	aspektów	wykorzystania	przestarzałej	insta-

lacji na paliwo stałe, oraz korzyści wynikających z wymiany 
ogrzewania na ekologiczne, czy montażu mikroinstalacji 
fotowoltaicznej i termomodernizacji budynków,

• pomoc w wypełnieniu wniosków i formularzy pozwalają-
cych na uzyskanie dofinansowania na wymianę źródeł grzew-
czych, pozyskanie dotacji na instalacje OZE oraz termomoder-
nizację zgodnie z dostępnymi programami dofinansowania 
oraz

• pomoc w wyliczeniu szacunkowej kwoty dotacji jaką 
można uzyskać w zakresie dostępnych programów dofinan-
sowania.

Do zobaczenia już 7 marca! 
Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego (https://trzeb-
nica.pl), stronie projektu MAPPINGAIR (https://mappingair.
meteo.uni.wroc.pl) i w mediach społecznościowych (https://
www.facebook.com/lifemappingair/ , https://www.insta-
gram.com/lifemappingair.pl/).
Działanie punktów konsultacyjnych zostało sfinansowane 
w ramach projektu „Czy wiesz czym oddychasz – kampania in-
formacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza” reali-
zowanego w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz 
dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Dowiedz się, czy i kiedy musisz wymienić piec!
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GABINET 
LEKARSKI

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

Trzebnica Św. Jadwigi 27c 
w w w.lekar zdomow y.pl
w w w.gabinet .website

tel. 690 931 579

LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
SPECJALISTA NEUROLOGOPEDII 

I WCZESNEJ LOGOPEDII KLINICZNEJ
•	 Terapia	zaburzeń	mowy	u dzieci
•	 Wspomaganie	dzieci	z opóźnionym 

rozwojem mowy
•	 Korekcja	wad	wymowy
•	 Badanie	gotowości	szkolnej
•	 Diagnoza	i terapia dysleksji
•	 Trening	słuchowy	Metodą	Warnkego
•	 Terapia	Sensomotoryczna

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

logospektrum.trzebnica@gmail.com

ENDOKRyNOLOG

Paweł Wójtowiec
Specjalista Endokrynologii, 

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Dorośli oraz młodzież od 16 r.ż
•	 choroby	tarczycy,	USG	tarczycy	
•	 choroby	nadnerczy,	przysadki	mózgowej,
•	 choroby	jąder	i jajników, zespół PCO, 

hipogonadyzm
•	 otyłość,	insulinooporność 

Gminne Centrum Medyczne 
TRZEBNICA-ZDRÓJ, ul. Kościuszki 10

każdy wtorek od 13:00 do 18:00
REJESTRACJA 

tel. 713120510, 713120375

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTyCZNA

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz
specjalista chorób oczu i optometrysta

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
wejście od ul ic y Mil ick iej

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

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

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

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

w poniedziałki 15:00-16:00
w czwartki 15:00-17:00

Trzebnica ul. Kościuszki 10
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
II piętro, pokój 206

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
• Zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne stóp

• Pedicure podologiczny

• Usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek

• Obcięcie i opracowanie paznokci 
problematycznych, grzybiczych 
i wrastających

ul. Obrońców pokoju 43/4 

tel. 516 309 502

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

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 i wsparcie psychologiczne 

osób dorosłych i młodzieży po 16 rż

•	zaburzenia	nastroju
•	depresja	i żałoba po stracie 
•	zaburzenia	lękowe	i nerwicowe
•	objawy	psychosomatyczne
•	kryzysy	życiowe	i nadmierny stres
•	nadużywanie	alkoholu	i uzależnienia

tel. 660 688 738
www.psychoterapia-trzebnica.pl

Trzebnica ul. Św. jadwigi 11a/1

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

mgr Alicja Szajner
•	 psychoterapia	indywidualna,
•	 terapia	par,
•	 terapia	systemowa	rodzin,
•	 konsultacje	dla	rodziców,

PRACUJĘ GŁÓWNIE 
Z OSOBAMI DOROSŁyMI

tel. 731 644 123
Trzebnica

ul. Jana Olszewskiego 8/16 (p. III)

P S YC H E D E I 
PSyCHOLOG 

mgr Anita Warchlewska 
Wsparcie psychologiczne dla osób 

dorosłych, młodzieży i dzieci 
•	depresja	i zaburzenia nastroju 
•	dorośli,	młodzież	i dzieci 
•	diagnoza	spektrum	autyzmu
•	zaburzenia	psychiczne	dzieci	i młodzieży
•	terapia	par	z problemami niepłodności

tel. 530 015 274 
psycholog.psychedei@gmail.com 

Trzebnica
ul. Oleśnicka 19 D / 6 

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

G A B I N E T Y  L E K A R S K I E 

GINEKOLOG
POŁOŻNIK

Dr n med piotr hańczyc
USG, Cytologia, 

niepłodność, 
badanie piersi

ul. Wrocławska 4 A
Wisznia Mała

REJESTRACJA 

tel. 500 020 110

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

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

FIZJOTERAPEUTA

GABINET FIZJOTERAPII

mgr Mateusz Marszycki
•	Masaż	Leczniczy
•	Terapia	Manualna
•	 Igłoterapia

TRZEBNICA
ul. Świętej Jadwigi 1/2

tel. 501 676 986

PRZyCHODNIA

SpECjAlISTYCZNO-
REhABIlITACYjNA

DlA DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

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

tel. 606 454 887

PORADNIA NEUROLOGICZNA
DLA DZIECI

lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

REHABILITACJA DZIECI

Fizjoterapeuci
z certyfikatem metody Vojty

NDT – Bobath, PNF

KONSULTACJE LEKARSKIE

◆ pediatra ◆ neonatolog

◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
USG u dzieci

LOGO-SPEKTRUM
NOWOCZESNE CENTRUM

TERAPII I WSPOMAGANIA

ROZWOJU DZIECI
•	Integracja	Sensoryczna
•	Terapia	Logopedyczna
•	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

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

Godziny przyjęć:

poniedziałki 9:20-15:30
wtorki i środy 14:30-19:30 

TRZEBNICA ul.
Obornicka 41e

koło stadionu
REJESTRACJA

tel. 71 387 27 78
605 175 050

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

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

G A B I N E T Y  L E K A R S K I E

PULMONOLOG
KARDIOLOG

DIETETyK
BADANIA USG

lek. med. Agata Kot
SPECJALISTA CHORÓB PŁUC

Chlamydia, mycoplasma, przewle-
kły kaszel, duszności, astma, ob-
turacyjna choroba płuc, zapalenia 
płuc i oskrzeli, zaburzenia oddy-
chania w czasie snu, nadmierne 
zmęczenie, nadmierna senność

dr n. med.
Agata Kaczmarzyk-Radka

SPECJALISTA KARDIOLOG
USG serca, zaburzenia rytmu, nad-
ciśnienie tętnicze, niewydolność 
serca, arytmia, kołatanie serca, 
wady serca, zawał serca

Wizyty domowe wraz z badaniem 
echokardiograficznym 

lek. med. 
Joanna Konieczyńska

SPECJALISTA CHORÓB WEW.
MEDyCyNA żyWIENIA 

Zaburzenia przewodu pokarmo-
wego, Wzdęcia/Zaparcia, Zespół 
jelita nadwrażliwego, SIBO (zespół 
przerostu flory jelita cienkiego), 
celiakia, wsparcie przy chorobach 
autoimmunologicznych (m in. 
choroba Hasimoto, RZS, łuszczyca), 
problemy skórne ( trądzik, AZS, egze-
my, wypadanie włosów), zaburzenia 
glikemii (insulinooporność, cukrzy-
ca), zaburzenia hormonalne (PCOS)

lek. med. Grzegorz Fast
SPECJALISTA RADIOLOG

Badania USG: jamy brzusznej dzie-
ci i dorosłych, układu moczowego, 
tkanek miękkich, tarczycy, ślinia-
nek, węzłów chłonnych, jąder, pier-
si, miednicy (prostaty), kolana

Oferujemy badania:
■ Zaburzeń oddychania w czasie snu 
■ USG serca / EKG / spirometria 
■ Holter EKG / Holter Ciśnieniowy 

Rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165
Viltis Medica

ul. Wrocławska 8D 
TRZEBNICA

od 15.00 do 16.00

LOGOPEDA 
KLINICZNy

Neurologopeda kliniczny
Surdopedagog

•	terapia	aac	i c-eye
•	elektrostymulacja	obszaru	

ustno-twarzowego 
•	trening	słuchowy	Johansena	
•	trening	słuchowo-głosowy	

przewodnictwa kostnego
•	kinesiotaping
•	masaż	Schantala
•	Monachijska	Funkcjonalna	

Diagnostyka
•	praca	z pacjentem z wadą 

genetyczna, uszkodzeniami 
neurologicznymi, niemowlę-
tami, korekcja wad wymowy

Agnieszka 
Franieczek-Madalińska

tel. 504 234 127
Trzebnica

ul. Daszyńskiego 67/11

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 ZGK TRZEBNICA ERGO

71 310 99 56, 71 310 99 92
STRAż MIEJSKA W TRZEBNICy

71 388 81 14
GMINNE CENTRUM KULTURy I SZTUKI

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

DERMATOLOG

lek.med. Barbara
Idzińska-Michel

• Przyjęcia NFZ
• Zabiegi
• Wizyty prywatne

MILICZ
ul. Kasztanowa 16

Rejestracja: 605 195 194

WOLNE

MIEJSCA

REHABILITACJA
WIZyTy DOMOWE

mgr Anna Zalewska
FIZJOTERAPIA 
neurorozwojowa dzieci  
i niemowląt
Certyfikowany Terapeuta 
NDT Bobath
•	zaburzone	napięcie	
 mięśniowe
•	asymetria	ciała
•	problemy	ruchowe
•	zespoły	neurologiczne	 

i genetyczne

FIZJOTERAPIA 
dorosłych
•	po	operacjach
•	po	urazach
•	po	unieruchomieniu
•	po	pobycie	w szpitalu
•	terapia	McKenzie

Trzebnica i okolice
tel. 506 607 012
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Jesteśmy firmą z branży obróbki stali. 
Poszukujemy odpowiedzialnych kandydatów na stanowisko:

laserowe
wycinanie blach

Poszukujemy osób mających doświadczenie 
w pracy na wycinarkach laserowych CO2 Trumpf.

Do zadań Operatora należy:
– obsługa wykrawarki laserowej Trumpf CO2
– kontrola wycinanych elementów
– wypełnianie dokumentacji produkcyjnej
– dbanie o porządek na stanowisku pracy

Od kandydata wymagamy:
– doświadczenia na wycinarkach laserowych
– czytanie rysunku technicznego
– motywacja i chęci do pracy
– praca w ustalonym trybie 8 lub 12 godzinnym
– uprawnienia na wózek widłowy

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i pracę w małym, zgranym zespole. 

Kontakt: SENDEX tel. 531 470 260

OgŁOSzENIA
DRObNE

NIERUCHOMOŚCI

SPR zE DAM

MIESzKANIE(3) 2-pokojowe z widokiem 
na las bukowy w Trzebnicy, cena do nego-
cjacji, tel. 609 110 868.
MIESzKANIE(3) 2 pokoje + kuchnia + bal-
kon i łazienka, czwarte piętro, do remontu, 
pow. 44.6 mkw, cena 310 tysięcy, Trzebnica, 
tel. 514 236 027.

DOM(2) bliźniak – cały lub połowa, parter 
i poddasze 2 x 82 mkw, działka 2 x 585 mkw, 
stan surowy zamknięty, rok budowy 2015, 
cena połówki 280 tys. zł, całość 500 tys. zł, tel. 
667 362 909, 697 260 316.
bLIźNIAKI(1) z działką o powierzchni 570 
mkw w Szczytkowicach, nowy budynek, 
stan deweloperski, wysoki standard wykoń-
czenia. Pow. domu 108 mkw, gabinet, 3 sy-
pialnie, 2 łazienki, salon z aneksem, gardero-
ba, koniec budowy III kw. 2022, bez podatku 
PCC. Pomagamy w uzyskaniu kredytu, tel. 
512 174 493.

DOM(1) do remontu, dwukondygnacyj-
ny, położony na działce, o pow. 1667 mkw 
w miejscowości Malczów gm. Trzebnica, po-
wierzchnia domu: 211 mkw ( w tym garaż 27 
mkw), pow. strychu 54 mkw, cena 395 000 
zł, tel. 71 369 69 11.

ODSTąPIę DzIAŁKę(3) na ROD Tulipan, 
ul. Węgrzynowska; 8a; drzewa owocowe, 
tel. 664 725 289.
DzIAŁKA(3) sprzedam-odstąpię działkę 
ogrodową należącą do ROD "Tulipan" na 
ul. Obornickiej w Trzebnicy, powierzchnia 
działki: 360 mkw z altaną, ogrodzona, drze-
wa i krzewy owocowe, cena 4000 zł, tel. 791 
181 454.
DzIAŁKA(3) budowlana o pow. 10,86 ar. 
Świeżo wydane pozwolenie na budowę, 
przy drodze gminnej, uzbrojona w prąd 
i wodę, posadzony żywopłot, Kałowice, 6 km 
od Trzebnicy, cena 135 000, tel. 667 277 994.

ODSTąPIę DzIAŁKę(2) REKREACYJNĄ 
ROD STORCZYK (ul. Milicka/Hilgi Brzoski) 
dobra lokalizacja, blisko targ miejski, sklep 
Mrówka, parking, na działce altanka, orzech, 
drzewa owocowe i krzewy, tuje, huśtawka, 
tel. 725 395 562. 
DzIAŁKA(2) rolna, siedliskowa, 9 tyś mkw, 
tel. 601 304 371.
DzIAŁKA(2) rolna, 10 tyś mkw, 12 km od 
Trzebnicy, tel. 601 304 371.
DzIAŁKA(2) BUDOWLANA, PRUSICE 11a, 
działka mieszkalno-usługowa z pozwoleniem 
na budowę bliźniaka, dostępne w sumie 4 
sąsiednie działki na sprzedaż, tel 667362 909 , 
697 260 316.

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 8.03.2022 r.

ŚLUSARz, MECHANIK(18) pracownik fi-
zyczny, przy sprzedaży obsłudze maszyn 
budowlanych (ślusarz, mechanik, pomoc-
nik. itp). Wysokie zarobki, tel. 600 033 115.
PRACOWNIK fIzYCzNY(14) pomocnik, 
ślusarz, mechanik, do przyuczenia, przy 
sprzedaży, obsłudze maszyn budowlanych, 
atrakcyjne warunki, tel. 600 033 115.
MONTER(14) instalacji sanitarnych / pomoc-
nik / pracownik budowlany, poszukujemy 
pracowników praca na miejscu oraz na wy-
jazdach, atrakcyjne wynagrodzenie, zapew-
niamy transport oraz dodatki, tel. 781 494 805.
fREzER, TOKARz, MONTER(1) Firma 
SENDEX zatrudni na stanowisko: TOKARZ, do-
godne warunki pracy, stała umowa o pracę, 
Zainteresowanych prosimy o kontakt: sen-
dex@sendex.com.pl, Tel. 601 746 630.

SZUKAM PRACy

POMOC W SPRząTANIU(3) tel. 609 580 742.
OPIEKUNKA(3) pomoc dla osoby starszej, 
nie obłożenie chorej, tel. 605 418 827.
PRACA DORYWCzA(1) w szczególności 
sprzątanie domów i mieszkań, tel. 605 
590 086.
OPIEKA NAD STARSzYMI(16) zajmuję się 
starszymi osobami, Trzebnica, tel. 780 091 144.

KOREPETyCJE

MATEMATYKA(2) 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(3) doświadczony nauczy-
ciel oferuje korepetycje z matematyki: szko-
ła podstawowa, przygotowanie do egzami-
nu 8-klasisty, przygotowanie do matury na 
poziomie podstawowym, proszę o kontakt 
e-mail: eduks.katarzyna.sobota@gmail.com
MATEMATYKA(19) przygotowanie do eg-
zaminów. Magister ekonomii z kilkuletnim 
doświadczeniem dydaktycznym, posiada-
jący uprawnienia (kurs pedagogiczny). Za-
pewniam indywidualne podejście, wspólne 
ustalanie celów pracy, konsekwencję i cier-
pliwość. Specjalność: nadrabianie zaległości 
z czasów nauki zdalnej! Korepetycje w Trzeb-
nicy lub możliwość dojazdu (od godz. 17.00) 
do okolicznych miejscowości, tel. 731 645 077
fOTOgRAfIA(18) jestem absolwentem 
UWr kierunek fotograficzny. Mam wielolet-
nie doświadczenie w fotografii eventowej 
oraz portretowej, jeśli chcesz zacząć swoją 
przygodę albo poszerzyć swoje umiejętno-
ści, to zapraszam, tel. 519 448 421.
fOTOgRAfIA EvENTOWA(14) jestem 
absolwentem UW kierunek fotograficzny. 
Mam wieloletnie doświadczenie w fotografii 
eventowej oraz portretowej. Jeśli chcesz za-
cząć swoją przygodę albo poszerzyć swoje 
umiejętności, to zapraszam do kontaktu, tel. 
519 448 421.
CHEMIA / MATEMATYKA(14) udzielę ko-
repetycji z chemii i matematyki na poziomie 
szkoły podstawowej, tel. 518 264 135.

ROWERy

SPR zE DAM

ROWER(1) B'Twin Rockrider 500, czerwono-
czarny, zakupiony w Decathlon, na kołach 
24 cale, osprzęt Shimano, manetki obrotowe 
SRAM Grip 18 przełożeń, do roweru jest lam-
pa, torebka pod-siodłowa, nóżka, dzwonek 
oraz osłona na tylną przerzutkę. w bardzo 
dobrym stanie, cena 350 zł tel. 694 878 705..

ROWER(1) stacjonarny, niemieckiej firmy 
Kettler, stan bardzo dobry, cena do uzgod-
nienia, tel. 502 244 871..

z AMIE NIę

MIESzKANIE(3) 69 mkw, trzy pokoje 
w centrum Trzebnicy na mniejsze do 35 
mkw w Trzebnicy, tel 609 207 573.
MIESzKANIE(2) lokatorsko-własnościowe 
48,7 mkw, 2 pokoje, duży balkon, na wyso-
kim parterze, w Prusicach – na podobne lub 
mniejsze, również na parterze w Trzebnicy, 
tel. 713 719 966.

KUPIę

gARAż(1) w Trzebnicy tel. 694 878 705.
DOM(16) w okolicy Trzebnicy/Obornik Ślą-
skich/Wiszni, nieduży max 150 mkw, maksy-
malny czas dojazdu do Trzebnicy to 15 min, 
najlepiej od strony Wrocławia, lub Obornik 
Śląskich, wolno stojący, ale rozważę także 
zabudowę szeregową i bliźniaczą, tel. 570 
027 290.
MIESzKANIE(16) w okolicy Trzebnicy, mak-
symalnie 15 min od Trzebnicy, minimum 70 
metrów 3 pokoje, z dostępem do ogrodu, 
tel. 570 027 290.

DO WYNAJęCIA

MIESzKANIE(3) 3 pokojowe, 75 mkw, w Pru-
sicach, piwnica, ogród garaż, tel. 602 105 675.
MIESzKANIE(3) apartament 30 mkw, 
NOWE, pierwszy wynajem, pełne wyposa-
żenie, wysoki standard, klimatyzacja, meble, 
kuchnia, AGD, RTV, światłowód, duży taras, 
lokalizacja: Trzebnica – Bukowe Osiedle ul. 
Oleśnicka, cena 1800 zł / miesiąc + opłaty, 
tomek@alfatom.pl, tel. 603 953 707.
MIESzKANIE(3) dwupokojowe. 47 mkw, 
pierwsze piętro, koło Bazyliki, tel. 784 055 706.
KAWALERKA(2) Księginice, 30 mkw, cena 
do uzgodnienia, tel. 796 671 055.
MIESzKANIE (2) dwa pokoje, w centrum 
Trzebnicy, cena do negocjacji. Tel 665 140 380.
MIEJSCE NOCLEgOWE(1) do wynajęcia 
4 miejsca noclegowe dla pracowników od 
zaraz, tel. 511 139 119.
MIEJSCE POSTOJOWE(1) w Trzebnicy, 
przy rogu ul. Obrońców Pokoju i Kościelnej, 
tel. 609 124 929.
MIESzKANIE(1) apartament, 30 mkw, 
NOWE, pierwszy wynajem, pełne wyposa-
żenie, wysoki standard, klimatyzacja, meble, 
kuchnia, AGD, RTV, światłowód, duży taras,
lokalizacja: Trzebnica – Bukowe Osiedle ul. 
Oleśnicka, cena 1990 zł / miesiąc + opłaty, 
tomek@alfatom.pl, tel. 603 953 707.
POSzUKUJę POKOJU(19) do wynajęcia, 
preferowana Trzebnica, tel. 603 719 748.
MIEJSCE POSTOJOWE(19) z platformą, na 
dwa samochody, w garażu podziemnym, 
przy Rynku w Trzebnicy, tel. 663 844 847.
POWIERzCHNIA USŁUgOWA(17) po skle-
pie, razem z wyposażeniem, SKARSZYN, bu-
dynek wolnostojący 50 mkw, cena 6zł / 1mkw, 
tel. 667 362 909 , 697 260 316.
POWIERzCHNIE bIUROWE(17) usługowe, 
w centrum Trzebnicy, przy ul. Solnej 6, w bez-
pośrednim sąsiedztwie deptaka, w budynku 
znajdują się lokale o pow. 10 – 40 mkw, teren 
biurowca jest ogrodzony i posiada własny par-
king, tel. 663 844 847.

DAM PRACę
MECHANIK SAMOCHODOWY(3) poszu-
kuję mechanika samochodowego do pra-
cy w Stacji Kontroli Pojazdów w Trzebnicy, 
atrakcyjne warunki pracy, tel. 601 899 294.
bUDOWLANIEC(3) przyjmę pracowników 
do prac remontowo-budowlanych, tel.533 
607 907.
PANI DO POMOCY W DOMU(2) Kobylice, 
praca stała, sprzątanie, gotowanie, spora-
dyczna opieka nad dziećmi, tel. 508 998 886.
PRALNIA DYWANóW(1) poszukuje do 
współpracy sklep lub inny działający punkt 
na terenie Trzebnicy, w celu utworzenia 
stacjonarnego punktu odbioru dywanów, 
atrakcyjna prowizja, tel. 603 232 261.
MONTER / ELEKTROMONTER(1) ciągle 
rozwijająca się firma TRIP ENERGY zatrudni 
instalatora paneli fotowoltaicznych, atrak-
cyjne zarobki, elastyczny czas pracy, adres e 
mail: joanna.radziejowska.tripenergy@gma-
il.com, tel. 724 933 777.

MOTORyZACJA / rolnicze

SPR zE DAM

MERCEDES(1) C250 esprit kombi, 2500cm 6 
td 1997r, 150 KM, ASR, ESP, BAS, 4 elektryczne 

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

szyby, 2 komplety kół (letnie i zimowe) zare-
jestrowany, ubezpieczony, w ciągłej eksplo-
atacji, cena 4800 zł, tel. 697 730 903.
fIAT(1) Ducato Max, poj. 2,8 TDI Diesel. Rok 
1999, Trzebnica , tel. 661 816 161.
bMW(1) czarne, rok 2003, diesel, pojemność 

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

biuro
nieRucHoMoŚci

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

tel. 602 756 346

MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI

ul. daszyńskiego 42 trzebnica

2 tyś, bardzo zadbane, zużytkowane przez 
starszych ludzi, tel. 792 409 540.

KOŁA(1) do Renault Twingo, 6 sztuk, cena 50 
zł za sztukę, nr tel. 734 302 552.
OPONY(19) komplet opon, zimowych, DĘBI-
CA 155/70 R13, użytkowane tylko jeden se-
zon, cena 200 zł, tel. 502 433 986.
OPONY(19) komplet opon, letnich, DĘBICA, 
145/70 R13, stan: dobry, cena 150 zł, tel. 502 
433 986.
OPONY(19) nowe, samochodowe, letnie, 
DUNLOP ENASAVE EC 300+215/60 R17, nowe, 
4 sztuki, cena 600 zł, tel. 502 433 986.

WSPOMAgANIE(3) do rosyjskiego ciągni-
ka, tel. 723 538 228.
KOMbAJN(2) Bizon, rok produkcji 1987, 
z rozdrabniaczem słony – w dobrym stanie 
tel. 798 468 098.
zIEMNIAKI(2) sadzeniaki 1,50 zł / 1 kg, Ra-
szów, tel. 536 834 954, 785 724 406.
CIągNIK(3) ZETOR 7211, MAJOR, części do 
ciągnika ( nowe i używane), narzędzia, przy-
czepa skrzyniowa, tokarki do metalu, części 
do tokarek i frezarek , dwa wiertła, noże tokar-
skie, tel. 500 326 862.
KURCzAKI(1) chowu ekologicznego na ro-
sół, tel 797 450 275.
PŁUg(3) dwuskibowy i trzyskibowy, tel. 693 
602 615, 723 270 982.
KULTYWATOR(3) z wałkiem, szerokość ro-
bocza 2,10 m, tel. 693 602 615, 723 270 982.
KULTYWATOR(3) z wałkiem produkcji nie-
mieckiej, szerokość robocza 2,50 m, tel. 693 
602 615, 723 270 982.
SIEWNIK(3) zbożowy produkcji niemieckiej 
marki NODET, szerokość robocza 3 m, tel. 
693 602 615, 723 270 982.
PRzYCzEPA(3) drewnianka w cenie złomu, 
tel. 693 602 615, 723 270 982.
ROzRzUTNIK(3) obornika, dwuosiowy, 
stan dobry oraz rozsiewacz nawozu produk-
cji niemieckiej DIADEM, kosz zasypowy 600 
kg, tel. 693 602 615, 723 270 982.
OPRYSKIWACz(3) 400 L, lance 12 m, tel. 
693 602 615, 723 270 982.
TRAKTOREK(3) kosiarka, maska do C-360, 
tel. 693 602 615, 723 270 982.
bRONY CIężKIE(3) siewka do nawozu pro-
dukcji Polskiej typu LEJEK, tel. 693 602 615, 
723 270 982.
PRzYCzEPKA(1) jednoosiowa do przewo-
zu zwierząt, tel. 693 602 615, 723 270 982.
KUźNIA(3) z lat 1900, wraz: 60 narzędzi 
ręcznych i mechanicznych, cena 8,5 tyś. zł, 
tel. 883 433 493.

BUDOWLANE / AGD, RTV

SPR zE DAM

PIEC(3) Junkers WRDP 11-2 B 23 (zasilany ba-
terią), piec w pełni sprawny – użytkowany 
do lipca 2021 r., gdy został zdemontowany, 
tel. 602 411 873.
bLACHA(3) trapezowa, 9 mkw, nowa, kolor 
wiśniowy, Prusice, tel. 530 430 767.
STOJAK(1) rowerowy na tylne koło, do re-
gulacji itp. stan bardzo dobry, cena 20 zł. Tel. 
694 878 705..

TELEWIzOR(1) Samsung LE40D55 używa-
ny, w bardzo dobrym stanie, . W zestawie 
oryginalna podstawa oraz pilot, cena 500zł. 
Tel. 694 878 705.

WIEżA(1) technics, w bardzo dobrym stanie, 
tel. 531 303 316.

PRALKA(19) ELEKTOR-LUX, pilnie sprzedam 
z powodu wyjazdu, w bardzo dobrym stanie, 
cena 500 zł, tel. 791 181 454.
TELEWIzOR(19) Samsung 40', z zestawem 
kina domowego Samsung, cena 500 zł, do 
negocjacji, tel. 601 622 473.
PIEC(18) Junkers WRDP 11-2 B 23 (zasilany 
baterią), w pełni sprawny – użytkowany do 
lipca 2021 r., gdy został zdemontowany, tel. 
602 411 873.

LUSTRA(18) do przedpokoju, w różnych roz-
miarach, cena do uzgodnienia, tel. 601 764 525.
PIEC(2) nadmuchowy firmy ARAJ PGA-150 
do ogrzewania obiektów takich jak: budyn-
ki inwentarskie, suszarnie do ziarna, tunele 
foliowe, szklarnie, hale, suszarnie przemysło-
we i inne, piec był używany do ogrzania hali 
produkcyjnej, regenerowany palnik, instala-
cja elektryczna wymieniona, piec jest wy-
posażony w palnik Riello, cena: 9.000 zł. (do 
uzgodnienia). Wysokość : 190 cm, szerokość: 
165 x 86, nakładka kierowania powietrza – 
wysokość 30 cm, wylot spalin Ø 200 mm, 
Trzebnica, ul. Chrobrego 26, tel. 609 514 915.

MEbLE

SPR zE DAM

KANAPA(3) czarna, skórzana, w dobrym 
stanie, Trzebnica, tel. 724 423 151.
bIURKO(3) kolor jak na zdjęciu , nowe ,ro-
bione na zmówienie, wymiary 140 cm x 100 
cm, cena 399 zł, tel. 601 764 525..

ŁAWO-STóŁ(3) używana, w bardzo do-
brym stanie, cena 150 zł, wymiary 120 x 60, 
po rozłożeniu 120 x 120, tel. 601 764 525.

7. żYRANDOL(3) z wiatrakiem , używane , 
sprawny, cena 150 zł, tel. 601 764 525..

WERSALKA(3) jasne obicie, stan bardzo do-
bry, cena 500 zł, tel. 724 121 082.
SOfA(2) OKEY, rozkładana, szerokość 90 cm, 
długość 200 cm, w środku znajduje się pojem-
nik na pościel, dodatkowo na wyposażeniu 
jest poduszka, stan wizualny i techniczny bar-
dzo dobry – dostępne 2 szt, tel. 534 666 552.

.

fOTEL(1) używany, IKEA Poang , w bardzo 
dobrym stanie, cena 200 zł. Tel. 694 878 705.

PóŁKA/WIESzAK(3) 120 x 25 x 19, cena 
270 zł, tel. 694 057 540.

DLA DZIECI / RÓŻNE

SPR zE DAM

bUJAK(3) dla dziecka, kolor czerwony, moż-
na wykorzystać w domu jak również na po-
dwórku, stabilny bez wad, cena 20 zł, tel. 601 
764 525.

WózEK(2) spacerowy MAXI-COSI NOVA 
4 kolor GRAPHITE. Wóz, obrotowe przed-
nie koła z możliwością blokady, koła łatwo 
zdejmowane, tylne same się składają, re-
gulowana rączka z ekoskóry, przekładane 
siedzisko, zdejmowana tapicerka, obszerna 
budka, możliwość zamontowania fotelika 

na adapterach, regulacja podnóżka i siedzi-
ska, zdejmowany pałąk obszyty ekoskóra, 
pasy z regulacją. Specjalnie wyprofilowana 
wkładka dla dziecka od 6 miesiąca. Sklada 
się na płasko. Rewelacyjny system składania 
wózka, Stan wizualny i użytkowy bez zarzutu, 
wszystko działa sprawnie. Dodatkowo w ze-
stawie nieużywane adaptery, mocowanie fo 
parasolki, moskitiera i uchwyt na kubek. Cena 
650 zł malej negocjacji. Możliwość wysyłki 
kurierem lub odbiór osobisty w Trzebnicy, tel. 
662 985 912.

E L E K T Ry K
Firma elektryczna poszukuje pracownika na stanowisku 

elektromonter z doświadczeniem lub osobę do przyuczenia

Miejsce pracy: Trzebnica i okolice. tel. 691 594 820

KUPIę /  ODDAM / PRzYJMę

ODDAM SzCzENIACzEK(3) oddam w do-
bre ręce 1,5 miesięcznego szczeniaka, pies 
rasy mieszanej. Tel. 721 212 900.

SPOTKANIA(2) Domowe spotkania chrze-
ścijańskie, tel. 781 154 238.

ODDAM DzIAŁKę(1) przy ulicy Węgrzy-
nowskiej, 8 arów, altanka, drzewa owocowe, 
tel. 697 120 620.

KUPIę IMADŁA(3) kowadła i motoredukto-
ry. 692 466 363.

ERGO Trzebnica zatrudni pracowników na stanowiska:

ładowacz / sorter
pracownik w dziale:

oczyszczanie 
miasta i zieleni: nasadzenie, pielęgnacja terenów zielonych

Kierowca 
w dziale oczyszczanie miasta i zieleni

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
telefoniczny 71/310 99 56 

lub osobiście wstawić się w siedzibie spółki: 
ul. Milicka 23 Trzebnica.

Firma kuźnia p sp. z o.o. zajmująca się organizacją 
oraz realizacją szkoleń zatrudni do biura 

handlowego w trzebnicy:

specjalista ds. sprzedaży 
i organizacji szkoleń

wymagania: samodzielność, 
komunikatywność, zorientowanie na cel, 

chęć rozwoju.

tel. 669 655 546 
więcej na: www.kuzniap.pl/rekrutacja/
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Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

– DYWANÓW
– WYKŁADZIN
– TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
– MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523

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

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

naprawa
sKrzyń biegów
auTomaTycznych i manualnych

SPRZEDAŻ WęGLA
P.H.U. "JAROS" WĘGIEL Z POLSKIEJ GRUPy GÓRNICZEJ

KoSTKA / orzECh / EKogroSzEK 
DrEwno rozpAłKowE, pEllET

LuzeM	Lub	w	workach

TRzEbNICA ul. Chrobrego 26
dawny ARAJ

tel. 609 514 915 / 697 011 953

wyroby betonowe imitujące drewno 
deski tarasowe, palisady, obrzeża, schody i inne elementy niezbędne 
do aranżacji ogrodów. W produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy 
beton najwyższej jakości. Produkty są zbrojone włóknami cyrkonowymi 
co pozwala na stworzenie mocnej i odpornej struktury. Realizujemy 
zamówienia w bezpośrednim kontakcie z klientem gdyż nasze możliwości 
są nieograniczone. Możliwość wyboru dowolnej kolorystyki.

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

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

WęGIEL
EKOGROSZEK

DREWNO KOMINKOWE 
I OPAŁOWE

PoLSkI	oPaŁ
Głuchów Górny 1
TARTAK przy krzyżówce

tel. 695 934 148 
663 693 820

MIEJSCE
NA TWOJą
REKLAMę

tel. 66 50 86 997

WIęźbY 
DACHOWE
tel. 731 200 005

PELLET 
TRZEBNICA / BĘDKÓW

tel. 602 523 956
71 388 91 91

UsłUgi
Lakiernicze
pranie tapicerki 

poLerowanie karoserii

zawonia
tel. 724 354 894

PRANIE 
DYWANóW 
NA WSKROŚ W PRALNI

21zł/m2
tel. 603 232 261
www.czyszczeniedywanow.pl

TAXI 3
Józef Domagała

• przewóz osób

• zakupy na telefon

tel. 601 586 739

SCHODY
100 % DREWNIANE

produkcja i montaż
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

zASILANIE 
AWARYJNE

dla POMP
KOMPUTERÓW
OŚWIETLENIA
LODÓWEK...

tel. 513 986 986

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 Szczytkowice 70
tel. 693 476 703 

Złota rączka 
POGOTOWIE NAPRAWCZE

SPRAWNIE I RZETELNIE
– usuwanie awarii domowych
– montaż i skręcanie mebli
– drobne remonty i naprawy
– malowanie, układanie paneli
– usługi hydrauliczne 
 i elektryczne

Tel. 505 016 400

to dobra

KAWA
pyszne ciasto, przytulne miejsce

ul. Żołnierzy Września	2a
Trzebnica obok salonu Plus

czynne:
pon.-niedz. 
10:00-17:00

sPawanie-ŚlusarsTwo
TOLL-SPAW 
Krzysztof Kawecki 

tel. 883 485 324
Trzebnica
ul. prusicka 39

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

■ meTaloPlasTyKa

swiatchemii.com / swiatchemii@wp.pl 

REMONT Y
I WyKOńCZENIA WNĘTRZ
– płytki, panele
– malowanie, 
– gładź i zabudowa GK
– tapetowanie
–	montaż	drzwi
– docieplenie poddasz

FACHOWE DORADZTWO
DARMOWA WyCENA

tel. 781 953 010

MINI
KOPARKA

USŁUGI 
WynajEM

tel. 883 388 601

APARATy 
TLENOWE 

dla osób chorych
wynajem, sprzedaż, 

serwis
tel. 728 945 874

www.tlenoterapia-domowa.pl
Biedaszków Wielki 

ul. Pogodna 7

chemia imPorTowana
naJwyŻszeJ JaKoŚci

DLA TWOJEGO DOMU

– zaopatrzenie firm, instytucji, hoteli 
 oraz gastronomii w środki utrzymania czystości
– gwarancja lepszej ceny niż u obecnego dostawcy
– kompleksowe sprzątanie i doczyszczanie budynków

brukarstwo

MARBRUK
Mariusz Kwak

Trzebnica
tel. 792 457 967

!

J&J 
piaskowanie

czyszczenie staLi
aLUminiUm

drewna 

tel. 782 112 237 

USłUgi 
KrawiecKie

ekspresowe
Poniedziałek – Piątek 12:00-16:00

tel. 505 942 445
ul. Sienkiewicza 3A

na rogu ul. Daszyńskiego
poprzednio przy ul. Milickiej

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

60 0 588 4 8 4
Księginice, ul. Łabędzia 30

Usługi Ogrodnicze 
– cięcie drzew, krzewów ozdobnych i owocowych 
– prace porządkowe w ogrodzie 
– koszenie kosą spalinową 
– nawożenie

Zapraszam do współpracy 

tel. 663 051 385
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