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Rodzinne świętowanie

Dokąd zmierza
liceum?
Wywiad z burmistrzem
Markiem Długozimą na temat
przejęcia trzebnickiego Liceum
Ogólnokształcącego w Trzebnicy
przez Gminę Trzebnica.
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Ruszył
remont drogi
Rozpoczęły się prace związane
z remontem odcinka drogi
powiatowej z Trzebnicy
do końca Szczytkowic.
W ramach tej inwestycji
powstanie również chodnik,
ścieżka rowerowa
oraz oświetlenie.
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Budżet
Obywatelski

– ogłoszenie wyników

Str. 21-27
4. Trzebnickie Dni Rodziny za nami! Wydarzenie, które z roku na rok cieszy się coraz to większym zainteresowaniem wśród mieszkańców, po raz kolejny można zaliczyć do udanych. Dziękuję wszystkim, którzy licznie uczestniczyli w imprezach i uroczystościach przygotowanych specjalnie z okazji
obchodów trzebnickiego święta rodziny. Wzorem lat poprzednich i tym razem nie zabrakło atrakcji, ciekawych warsztatów i koncertów. Dni Rodziny
tradycyjnie już zakończył niedzielny piknik i Rodzinny Marsz, promujący wartości związane z rodziną – podsumował burmistrz Marek Długozima.
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Znamy wyniki Trzebnickiego
Budżetu Obywatelskiego 2017.
W tegorocznej IV już edycji
zwyciężył projekt nr 3 pod
nazwą „Modernizacja boiska
sportowego w Domanowicach”.
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Dokąd zmierza liceum?
Jestem przekonany, że jest to słuszny
kierunek. Myślę, że za moim przykładem pójdą też inne gminy – wywiad
z burmistrzem Markiem Długozimą na
temat przejęcia trzebnickiego Liceum
Ogólnokształcącego w Trzebnicy przez
Gminę Trzebnica.
Panie burmistrzu – Pańska propozycja przejęcia przez Gminę
Trzebnica Liceum Ogólnokształcącego spotkała się z szerokimi
odzewem społecznym. Jakie sygnały docierają do Pana w związku z tym pomysłem?

To fakt – temat przyszłości liceum
i jego obecnej kondycji wywołały
żywą dyskusję wśród różnych środowisk. Z licznych rozmów, które
przeprowadziłem, mogę jednak
śmiało wywnioskować, że ponad 80
% mieszkańców, w tym rodziców,
poparłoby mój pomysł przejęcia
szkoły. Wszyscy chcemy jednego,
by przywrócić liceum dawną renomę i pewną elitarność, którą przez
lata się szczyciło, a która w odczuciu
wielu – także i moim – w ostatnim
czasie została w tyle i przegrywa
z konkurencją z Wrocławia. Moim
celem jest zatrzymanie fali ucieczki
młodzieży do wrocławskich szkół.
Chcę, żeby współcześni absolwenci liceum mogli z dumą mówić, że
ukończyli tę szkołę, tak jak mówią
o tym starsze pokolenia trzebniczan i mieszkańców powiatu.
Wydaje się, że pomysł bardzo poruszył dyrekcję i środowisko nauczycieli tej placówki.

Do końca nie rozumiem tego mechanizmu. Od początku mówię
o zmianie, która wiąże się przede
wszystkim z zarządzaniem placówką. Dotyczy to również inwestycji:
doposażenia gabinetów, remontu
sal, wprowadzenia innowacyjnych
projektów nauczania. To wszystko wpływa na poziom nauczania.
Dziś bez najnowszych rozwiązań
technologicznych nasze dzieci
pozostaną daleko w tyle za swoimi rówieśnikami. Wielu moich
znajomych to dumni absolwenci
tej szkoły i dzisiejsi rodzice, którzy w tej chwili czują się bezradni.
Z jednej strony pamiętają swoje
dobre czasy, z drugiej wsłuchują
się w głos dzieci, a te boją się pozostać w Trzebnicy i zmarnować czas.
W tym miejscu chciałbym od razu
doprecyzować, że nie podważam
sensu istnienia placówki i jej osiągnięć, choćby budowy w ostatnim
czasie hali sportowej. Patrzę na
całość z odpowiedniego dystansu.
Wiem, że w tej szkole i w jej kadrze jest ogromny potencjał, który
należy skierować na właściwe tory.
Jednocześnie wiem też, że jest parę
poważnych mankamentów, które
nie pozwalają dążyć do wysokich
standardów, co w konsekwencji
prowadzi do odpływu młodzieży.
Mam inny pomysł na zarządzanie
tą placówką i wdrożenie szeregu
programów, które właściwie przygotują młodzież na podjęcie dalszej

nauki. Jestem przekonany, że to się
uda, tak jak udaje się na płaszczyźnie edukacji gminnej. Argumenty
obecnej dyrekcji szkoły o dobrej
kondycji placówki opierają się
teraz w głównej mierze na sukcesach gimnazjalistów, których
przypływ zostanie wstrzymany
właśnie wskutek wejścia w życie
rządowej reformy oświaty. Nie
możemy zapominać, że gimnazja
zostaną wygaszone i powrócimy do
ośmioletnich szkół podstawowych.
Dzieci i ich rodzice po „podstawówce” będą teraz podejmować decyzje
o kontynuacji nauki, a osiągnięcia
gimnazjum zostaną całkowicie pominięte. Należy również pamiętać,
że sukcesy gimnazjalistów są niekiedy sukcesami rodziców, którzy
płacą za korepetycje swoich pociech.
Dlaczego uważa Pan, że Gmina
Trzebnica lepiej poradzi sobie
z przywróceniem świetności liceum niż powiat trzebnicki?

Cofnijmy się na chwilę w czasie
o 10 lat, gdy obejmowałem funkcję
burmistrza. Ile osób wtedy uwierzyłoby w informację, że w Trzebnicy powstanie: nowe Przedszkole
nr 2, nowe Przedszkole nr 1 wraz
ze żłobkiem, nowa siedziba Szkoły
Podstawowej nr 2, nowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr
3, Aquapark, kręgielnia, siłownia
i fitness, nowy Dom Kultury z Kinem 3D, Szkoła Muzyczna, Deptak, Stadion Miejski, nowa Przychodnia Zdrowia, zrewitalizowane
zostaną wszystkie parki miejskie,
rynek, dawne tereny uzdrowiskowe przy Stawach Trzebnickich
i w Lesie Bukowym, podwojona zostanie liczba miejsc parkingowych?
Jednak dziś, po 10 latach mamy
nie tylko to, ale znacznie więcej.
Wystarczy dodać do tej listy liczne inwestycje poczynione również
na terenach wiejskich. A i to nie
wszystko – równolegle z rozwojem
infrastruktury i powstawaniem
nowych inwestycji, realizujemy
rozwój na płaszczyźnie kulturalnej, sportowej, edukacyjnej.
Dla mnie liczy się skuteczność
podejmowanych działań. Motto,
które mi przyświeca przy realizacji mojej służby, jest bardzo proste – czyny zamiast słów. W tym
zawiera się dla mnie odpowiedź
na pytanie, dlaczego to Gmina
Trzebnica miałaby poradzić sobie
lepiej od powiatu z przywróceniem
świetności trzebnickiego Liceum.
Przyjęty i sprawdzony styl pracy, kompetentny i mocny zespół
ludzi, którym zależy na rozwoju
miasta i gminy, mój osobisty nad-

zór nad realizowanymi zadaniami,
wysokie wymagania i dążenie do
najwyższych standardów, zdobyte
doświadczenie, praktyczna wiedza
o mechanizmach funkcjonujących
w samorządzie oraz umiejętność
skutecznego jej wykorzystania – to
dla mnie recepta na sukces. Dlaczego nie miałaby z tego skorzystać również legendarna, trzebnicka placówka oświatowa – Liceum
Ogólnokształcące?
Przypomnę tylko, że złożyłem podobną propozycję ws. Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Śl., gdy
znajdował się na krawędzi upadku.
W tym przypadku moja oferta jest
nadal aktualna, ale na razie, na
mocy porozumienia koalicyjnego
między moim klubem oraz klubem
PiS, szpital pozostaje pod zarządem powiatu. Dzisiaj z dumą mogę
powiedzieć, że wspólnie udało
nam się wyprowadzić szpital na
prostą i zmierzamy w stronę stabilizacji finansowej placówki, czego
poprzednicy nie umieli dokonać.

▶

Na zdj. powyżej zmodernizowana Szkoła Podstawowa nr 2
w Trzebnicy wraz z nowoczesnym boiskiem wielofunkcyjnym oraz
szerokim zakresem specjalistycznych pracowni. Przekazanie liceum (na zdj. poniżej) Gminie Trzebnica, byłoby dla niego szansą
na podobną modernizację, rozwój i doposażenie.

Opozycja w powiecie, wspierana
lokalnym tygodnikiem, stara się
deprecjonować ten pomysł m.in.
poprzez straszenie kolejnym zadłużaniem gminy.

Jeśli brakuje im merytorycznych
argumentów, to wiadomo, że po raz
kolejny uciekają się do populizmu.
Radny Robert Adach nie pierwszy już raz martwi się gminnym
zadłużeniem, a wciąż trzeba mu
przypominać, jak zostawił szpital
powiatowy z 27 milionami długu!
Lokalny tygodnik też od kilku lat
funkcjonuje w „innej” Trzebnicy – takiej, gdzie nic się nie dzieje,
a jeśli już coś się dzieje, coś pozytywnego, to na pewno nie za sprawą burmistrza Długozimy, bo on
tylko przecież zadłuża gminę. Mam
jednak nadzieję, że chociaż w tym
jednym przypadku radny Adach
będzie w stanie wyjść z kompleksu
„sukcesów Długozimy” i pomoże
zatrzymać ucieczkę młodych do
wrocławskich szkół, czego sam nie
dokonał przez 8 lat będąc starostą.
Mam również nadzieję, że przestanie się chwalić wybudowaniem sali
przy liceum, bo to w żaden sposób
nie potwierdza podniesienia poziomu nauczania. Ponadto teorie
spiskowe radnego Adacha na mój
temat są powszechnie znane i jak
dotąd nie znalazły potwierdzenia
w rzeczywistości.
Jednak czas mija, zaciągnięte kredyty są regularnie spłacane, zaciągane
są nowe, instytucje kontrolne wydają rokrocznie pozytywne opinie
dotyczące budżetu gminy. Niektórzy ewidentnie zapominają, (albo
może patrzą przez swój pryzmat?),
że zaciągane kredyty i obligacje nie
służą do skonsumowania tych środków tylko do inwestowania. W dzisiejszych czasach są to normalne
narzędzia, bez których rozwój nie
byłby możliwy. Przypomnę, że
przed objęciem funkcji burmistrza,
byłem dyrektorem banku, gdzie też
odnosiłem sukcesy. Zdobyte w tym
czasie doświadczenie, znajomość
mechanizmów finansowych dziś
skutecznie wykorzystuję przy peł-

nieniu służby mieszkańcom Gminy
Trzebnica. Mogę zapewnić, że stan
finansów gminy jest bardzo dobry,
nie zwalniamy tempa – co roku
realizujemy ponad 100 inwestycji,
pozyskujemy środki zewnętrzne
i sprawiamy, że są one w ciągłym
obiegu, co przekłada się na płynną
realizację kolejnych inwestycji.
Radni opozycyjni z powiatu zarzucają Panu, że propozycja
przejęcia LO jest elementem gry
politycznej.

Kiedy słyszę na przykład wypowiedź radnego Damiana Sułkowskiego z klubu PO, mieszkańca
Żmigrodu, zastanawiam się, kiedy
i czy w ogóle był on kiedykolwiek
w murach tej szkoły. Powtarzam
jeszcze raz, w pewien zrozumiały
sposób w powiecie ścierają się interesy gmin wchodzących w jego
skład, sprawa trzebnickiego liceum
nigdy nie będzie tam priorytetowym tematem, a dla gminy mogłaby być. Tu właśnie nie chodzi
o walkę polityczną, ale o dobro naszych przyszłych pokoleń. Apeluję
do radnych powiatowych – schowajcie na bok polityczne sprzeczki,
osobiste aspiracje, stańcie ponad
to, rozpatrzcie tą propozycję w kontekście szansy dla liceum zarządzanego przez sprawną gminę – nadal
to będzie liceum o zasięgu powiatowym, tyle tylko, że zarządzane
będzie przez jednostkę, która ma
dużo więcej możliwości, a jej stabilny i zrównoważony rozwój oraz
wysoki poziom szkolnictwa jest
gwarancją rozwoju i powrotu do
czasów świetności. To może być
nasz wspólny sukces, o którym
będziecie mogli po latach opowiedzieć swoim dzieciom, czy wnukom.

Jak na sprawę zapatruje się Pański koalicjant w powiecie – klub
Prawa i Sprawiedliwości?

Trwają rozmowy wewnątrzkoalicyjne, ponieważ temat nie jest
jeszcze przez wszystkich postrzegany jednakowo. Wierzę, że radny Janusz Szydłowski z klubu
PiS, mieszkaniec Trzebnicy, który obecnie nie jest zwolennikiem
tego rozwiązania – przeanalizuje
moje argumenty przemawiające
za przejęciem przez gminę liceum
i wybierze dobro dzieci i młodzieży powiatu trzebnickiego tak, jak
planują zrobić to jego klubowi koledzy. Jednak dla mnie kluczowa
jest postawa opozycji i tego, czy
dla dobra młodego pokolenia będą
w stanie odsunąć na bok swoje
polityczne animozje i zagłosować
za przekazaniem liceum. Jeśli nie
zastosują dyscypliny głosowania,
tylko każdy będzie mógł głosować
zgodnie ze swoim sumieniem, to
jestem przekonany, że kilku z nich
bez wahania poprze ten pomysł.
Przecież jesteśmy niewielką społecznością i każdy osobiście lub
poprzez znajomych napotkał na
problem ucieczki uczniów do Wrocławia, nie wspominając o innych
powszechnie znanych bolączkach
związanych z funkcjonowaniem
liceum. Każdy też zna osoby, które
szczycą się ukończeniem tej szkoły
w czasach, gdy była zaliczana do
elitarnych szkół. Mam nadzieję, że
wspólnie uda nam się tego dokonać i za jakiś czas znów poczujemy
dumę, że nasze dzieci, czy wnuki
z wyróżnieniem ukończyły trzebnickie liceum.
Jestem przekonany, że jest to słuszny kierunek. Myślę, że za moim
przykładem pójdą też inne gminy.
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Porozumienie na rzecz rozwoju
Warto przypomnieć, że między
innymi starania burmistrza doprowadziły do przywrócenia połączenia kolejowego szynobusem z Wrocławia do Trzebnicy.
– W 2009 roku otrzymałem zaszczytny tytuł „Człowieka roku
– przyjaciela kolei” za wkład w rewitalizację nieczynnej wówczas linii kolejowej Wrocław – Trzebnica.
Cieszę się, że dzięki staraniom wielu ludzi, w tym mojemu własnemu
zaangażowaniu możemy dziś korzystać i stale rozwijać ten środek

Burmistrz Marek Długozima wspólnie z przedstawicielami dwudziestu gmin podwrocławskich
podpisał z Samorządem Województwa Dolnośląskiego list intencyjny, który dotyczy współpracy
w zakresie dalszego rozwoju i współfinansowania Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej. Gwarantuje ona rozwój infrastruktury i połączeń kolejowych w obrębie Aglomeracji Wrocławskiej,
w tym także tego prowadzącego do Trzebnicy.

▶

List intencyjny o dalszej współpracy w zakresie rozwoju Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej podpisał również Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.
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▶

transportu. Ubiegłoroczny remont
torowiska, przeprowadzony przez
DSDiK, połączyliśmy z wykonanym przez gminę remontem peronu i powstaniem dodatkowych
parkingów. W planach rozwoju
i usprawnienia komunikacji mamy
budowę dworca autobusowego wraz
z parkingami. Tym samym powstanie centrum przesiadkowe „park &
ride”. Strefa „parkuj i jedź” pozwoli
na pozostawienie swojego auta na
parkingu i kontynuowanie podróży
autobusem lub koleją – mówi bur-

mistrz i dodaje: – Dlatego tak ważne jest to porozumienie, które daje
instrumenty dalszego stabilnego
rozwoju kolei aglomeracyjnej wraz
z możliwością zwiększenia liczby
połączeń na linii Trzebnica – Wrocław, co dla wielu naszych mieszkańców jest kluczowe w kontekście
sprawnego dostania się do pracy
czy szkoły. Gratuluję wicemarszałkowi Jerzemu Michalakowi inicjatywy oraz skutecznej realizacji tego
projektu integrującego gminy.
[sh]

Burmistrz pogratulował wicemarszałkowi Jerzemu Michalakowi inicjatywy oraz skutecznej realizacji projektu.
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Remont kluczowej drogi rozpoczęty
Rozpoczęły się prace związane z remontem drogi powiatowej do Ujeźdźca Wielkiego, na odcinku prowadzącym z Trzebnicy do końca Szczytkowic. Przewiduje
on jej rozbudowę o chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Teren budowy odwiedził burmistrz Marek Długozima, wicestarosta Jerzy Trela oraz sekretarz Gminy Trzebnica i członek zarządu powiatu Daniel Buczak. Wcześniej, wspólnie ze
starostą Waldemarem Wysockim uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Wojewody Dolnośląskiego, dyrektorem wydziału infrastruktury Mariuszem Ciechanowskim. Rozmawiano o dofinansowaniu i przyspieszeniu trzeciego, ostatniego etapu remontu omawianej drogi, którego wykonanie wstępnie
planowane jest na przyszły rok.
– Chciałbym, by mieszkańcy korzystający z tej strategicznej
w kontekście transportu drogi,
mogli jeździć bezpiecznie, bez
dziur i niedogodności jeszcze
w tym roku. W tym celu spotkaliśmy z przedstawicielami wojewody
Pawła Hreniaka. Rozmawialiśmy
o dofinansowaniu, które pozwoli
na domknięcie remontu już teraz, o co zabiega również radny
z mojego klubu KWW „Skuteczni
dla Rozwoju” oraz dyrektor Ze-

▶

społu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim
Mariusz Szkaradziński – powiedział burmistrz i dodał: – Wcześniej, m.in. dzięki dofinansowaniu przekazanym przeze mnie,
możliwy był remont na odcinku
Komorówko – zjazd na Koczurki
oraz obecnie prowadzony remont
3,5 km odcinka od Trzebnicy do
końca Szczytkowic. Zapewniam
również mieszkańców, że całość
trasy, w ramach której powstaje także chodnik i ścieżka rowe-

rowa, zostanie oświetlona przez
gminę. Warto zauważyć, że po
planowanej modernizacji ul. Milickiej, gdzie także powstać ma
chodnik wraz ze ścieżką rowerową, obie odremontowane drogi
stworzą spójne połączenie, dzięki
któremu mieszkańcy Szczytkowic, Księginic i dalszych miejscowości zyskają bezpieczną drogę
pieszą i rowerową do Trzebnicy.
[sh]

▶

Trwają prace związane z remontem drogi i powstaniem chodnika wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem. Całość drogi, jak zapewnia burmistrz, zostanie oświetlona.
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▶

Spotkanie z przedstawicielem Wojewody Dolnośląskiego dyrektorem wydziału infrastruktury Mariuszem Ciechanowskim. Na zdj.
burmistrz Marek Długozima, starosta Waldemar Wysocki, wicestarosta Jerzy Trela, sekretarz gminy trzebnica i członek zarządu powiatu Daniel Buczak oraz sekretarz powiatu trzebnickiego Robert
Borczyk.

Teren robót wizytował burmistrz Marek Długozima, sekretarz Gminy Trzebnica i członek zarządu powiatu Daniel Buczak oraz wicestarosta Jerzy Trela.
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Budżet Obywatelski Gminy Trzebnica na 2017 rok
Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt zaprezentować wyniki tegorocznego Trzebnickiego Budżetu Obywatelskiego, którego głównym celem było oddanie w Państwa ręce
decyzji o realizacji oczekiwanych inwestycji. W IV edycji zgłoszono 11
projektów, każdy z nich został pozytywnie zweryfikowany. Głosowanie
mieszkańców trwało od 4 do 26 maja i po raz drugi odbywało się zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Łącznie oddano 2265 głosów,
w tym 2056 ważnych i 209 głosów nieważnych.
Państwa decyzją do realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica
na 2017 rok wybrany został projekt nr 3 pod
nazwą: „Modernizacja boiska sportowego
w Domanowicach”, na który swój ważny
głos oddało 1152 mieszkańców gminy.
Gratuluję sukcesu panu sołtysowi Zenobiuszowi Modliborskiemu oraz wszystkim
zaangażowanym w akcję zbierania głosów
na rzecz zwycięskiego projektu. Powołany
przeze mnie Budżet Obywatelski jest szansą,
by takie oddolne inicjatywy mieszkańców
zostały zauważone. Ta forma konsultacji
społecznych przyniosła nam realizację wielu
potrzebnych, ciekawych i oczekiwanych inwestycji, czego dobrym przykładem jest strefa aktywności „Junior Senior” w Małuszynie,
czy wcześniejszy projekt związany z poprawą infrastruktury w Komorowie. W pierwszej edycji powstały także: nowy plac zabaw
u zbiegu ulic: Daszyńskiego, Sienkiewicza

i Kościelnej oraz pomnik upamiętniający
kolej wąskotorową przy ul. Wrocławskiej.
Nie bez znaczenia pozostaje również fakt,
że w ciągu tych czterech lat funkcjonowania
Budżetu Obywatelskiego swój głos oddało
ponad 20 tys. mieszkańców, a pod głosowanie poddane zostały 63 projekty. I choć
wygrać w danej edycji może jeden projekt,
to już same pomysły zgłaszane przez mieszkańców pokazują mi, w jakim kierunku
mieszkańcy chcą rozwijać naszą gminę.
To właśnie Trzebnicki Budżet Obywatelski
zwrócił moją uwagę na potrzebę powstania
m.in. jedynego w powiecie trzebnickim parku dla psów, czy zakup wozu bojowego dla
OSP Skoroszów.
Z niecierpliwością czekam na V edycję
i kolejne liczne pomysły związane z rozwojem naszej małej ojczyzny.

▶

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2017 zostały ogłoszone podczas finału Trzebnickich Dni Rodziny. Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima gratuluje sołtysowi Domanowic Zenobiuszowi Modliborskiemu zwycięskiego projektu.

Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica

Zenobiusz Modliborski, sołtys Domanowic: – Jestem bardzo
szczęśliwy, że udało się nam osiągnąć ten sukces. Do końca nie byłem pewny wyniku, ale widząc wielkie zaangażowanie mieszkańców,
wiedziałem, że może nam się udać. Dlatego w tym miejscu chciałbym
serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do naszego
zwycięstwa oraz inicjatorowi Budżetu Obywatelskiego burmistrzowi Markowi Długozimie, bez którego pomysłu nie byłoby tej i wielu
innych inwestycji. Dzięki wygranej możliwe będzie dokończenie modernizacji naszego boiska sportowego, którą rozpoczęliśmy własnymi
siłami. Powstaną trybuny, zakupimy szatnie dla zawodników, a całość
terenu zostanie ogrodzona.

▶
R

E
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Zwycięstwo w Budżecie Obywatelskim pozwoli na dokończenie
budowy boiska do piłki nożnej w miejscowości Domanowice.
A
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Zasłużona emerytura
26 maja na zasłużoną emeryturę przeszła wieloletnia pracownica Urzędu Miejskiego Bronisława
Włodarczyk. Z tej okazji burmistrz Marek Długozima ofiarował jej specjalny list gratulacyjny, kwiaty,
a także drobny upominek.
Jak czytamy w liście gratulacyjnym burmistrza: – W związku
z zakończeniem pracy zawodowej
i przejściem na emeryturę, proszę przyjąć serdeczne gratulacje
i wyrazy szacunku za zaangażowanie, profesjonalizm oraz rzetelność wykonywania obowiązków
służbowych. Jednocześnie pragnę

serdecznie podziękować za współpracę, życzliwość oraz owocną
i wieloletnią pracę na rzecz naszej
Małej Ojczyzny.
Pani Bronisława przepracowała
w Urzędzie Miejskim 35 lat. Życzymy udanej emerytury, na której znajdzie Pani czas na realizację
własnych pasji.

R

E

▶

K

Pani Bronis ława Włodarc z yk wraz z burmistrzem i koleż ankami z prac y.

L
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O dolnośląskiej turystyce
wolnego czasu jest Dolny Śląsk.
– Jestem podobnego zdania. To
właśnie gminy i zarządzający
nimi ludzie stawiają pierwszą cegiełkę pod budowę atrakcyjności
regionu w jakim żyjemy – mówi
burmistrz Marek Długozima. –
Dlatego staram się wciąż rozwijać
turystyczne walory miasta i gminy,
poprzez kolejne inwestycje takie
jak: rewitalizacja stawów i ścieżek
w Lesie Bukowym, budowa Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ, gdzie powstaje także
strefa aktywności z kręgielnią, siłownią, fitnessem i salą do treningu cross. W najbliższych planach

W redakcji „Gazety Wyborczej” odbyła się debata
dotycząca nowych sposobów promocji Dolnego
Śląska. Uczestniczyli w niej eksperci i samorządowcy z regionu. Wśród zaproszonych gości znalazł się również burmistrz Marek Długozima.
ska, tak by był on atrakcyjnym
miejscem na turystycznej mapie
Polski. Jak mówił wicemarszałek
Jerzy Michalak, to właśnie na barkach wójtów i burmistrzów spoczywa ciężar pokazania tego, jak
świetnym miejscem do spędzania

Wnioski wypływające z debaty,
to także brak szybkiego środka
transportu, który pozwoli dotrzeć
do największych atrakcji Dolnego Śląska. W tym miejscu warto
wspomnieć, że jako najważniejsze
wskazano połączenia kolejowe.
Duży nacisk na ich rozwój kładzie również Gmina Trzebnica.
Porozumienie o kolei aglomeracyjnej, które niedawno podpisał
burmistrz, pozwoli na zwiększenie
liczby połączeń kolejowych, a tym
samym sprawi, że Trzebnica stanie się jeszcze bardziej dostępna
dla turystów z Wrocławia i okolic.
[sh]

Fot: Mieczysław Michalak - Gazeta Wyborcza

Pretekstem do debaty była seria
spacerów z Beatą Maciejewską,
wśród których znalazł się także ten po Trzebnicy. Uczestnicy
spotkania dyskutowali o tym,
w jakim kierunku ma podążyć
promocja i rozwój Dolnego Ślą-

znajduje się również rewitalizacja
Winnej „Kociej” Góry, gdzie przy
naukowym wsparciu Uniwersytetu Wrocławskiego powstać
ma Trzebnicki Park Kulturowy
„Winna Góra”. Należy również
pamiętać, iż czynimy starania
o przywrócenie statusu uzdrowiskowego Trzebnicy – dodaje.
Burmistrz odniósł się również do
filmu „Tajemniczy Dolny Śląsk”
promującego nasz region i, jak
zauważył, nie pokazano w nim
gór, Wzgórz Trzebnickich, a także
mniejszych miejscowości, chociażby takich jak Trzebnica, która ma
wiele do zaoferowania turystom.

▶

Eksperci i samorządowcy z Dolnego Śląska wzięli udział w debacie na temat sposobów
promowania regionu. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz marszałek Jerzy Michalak.
R
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K

L

▶

Spacer po Trzebnicy z dziennikarką Beatą Maciejewską.
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Koncert z okazji Dnia Matki
Jak co roku, na zaproszenie burmistrza Marka
Długozimy, 25 maja w sali widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum Kultury odbył się
koncert „Uśmiechnij się, mamo” dedykowany
wszystkim mamom z okazji ich święta. Wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz gminnych uroczystości i po raz kolejny otworzyło
Trzebnickie Dni Rodziny.
Uroczystość rozpoczęła się piosenką „Dla Ciebie, Mamo”, którą
wykonała dr Monika Gruszczyńska – solistka Operetki Wrocławskiej i nauczycielka klasy śpiewu
w Gminnej Szkole Muzycznej im.
prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy. Artystka zadedykowała utwór
obecnej na sali mamie Krystynie.
– Panie burmistrzu, dziękuję w imieniu własnym i uczniów
trzebnickiej Szkoły Muzycznej
za stworzenie miejsca, w którym
mogą rozwijać swoje muzyczne talenty i pasje. To dzięki panu, możemy dziś stanąć na scenie Gminnego
Centrum Kultury, zaprezentować
się publiczności i dostarczyć momentów wzruszeń mamom z okazji
ich święta. Jest pan prawdziwym
mecenasem sztuki. Wierzę, że dzięki panu, jeszcze nie raz usłyszymy
o tych młodych zdolnych artystach
– tymi słowami dr Monika Grusz-

czyńska zwróciła się do gospodarza uroczystości burmistrza Marka
Długozimy.
Następnie na scenie pojawiły się
Trzebnickie Kajdaszki – uczniowie
Szkoły Muzycznej, którzy deklamowali wiersze i śpiewali piosenki swoim mamom. Wśród wielu
utworów znalazły się m.in. „Najmilsza na świecie jest mi mama”,
„Nie ma jak u mamy”, „List do
matki”, „Mamo nasza, mamo” , „Jesteś, mamo, skarbem mym” i wiele
innych. Ponad dwugodzinny koncert zachwycił i wzruszył wielu
słuchaczy. Uczniów i program ich
występu przygotowała dr Monika
Gruszczyńska, która poprowadziła
tę część koncertu. Dzieciom akompaniowała Anna Markowicz – pianistka, która swoje wykształcenie
zdobywała na Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a także na zagranicznych

uczelniach, m.in. w Monachium
i Walencji.
Podczas koncertu „Uśmiechnij
się, mamo” wystąpił również włoski wokalista Maurizio Nicolini.
Zaśpiewał on. takie utwory jak: „La
Prima Cosa Bella” czy „Come Vorrei, Le Mamme”.
Na zakończenie utwór „Vivo Per
Lei” z repertuaru Andrea Bocelli,
który burmistrz Marek Długozima
zadedykował wszystkim mamom,
wykonali dr Monika Gruszczyńska
w duecie z Maurizio Nicolinim.
- „Jest jedno takie serce spośród
serc wielu tysięcy, które bije wciąż
nieprzerwanie i kocha najgoręcej.
To serce naszej Mamy najlepsze
w całym świecie. Mijają lata w rozpędzie, twarde skały czas kruszy,
ale miłość matki do dzieci żaden
czas nigdy nie ruszy” – tą poetycką dedykacją burmistrz Marek
Długozima zwrócił się do przybyłych na koncert mam. – Cieszę się
ogromnie, że po raz kolejny tak
pięknym koncertem otwieramy
Trzebnickie Dni Rodziny, w centrum których znajdują się wartości
związane z rodziną. Wierzę, że czas
tu wspólnie spędzony będzie wyjątkowy. Zapewniam, że nie zabraknie
momentów zarówno radości, jak
i wzruszeń. Właśnie takich chwil
życzę Wam, drogie mamy, jak najwięcej. W sposób szczególny dzię-

▶

Burmistrz Marek Długozima przywitał wszystkie przybyłe na koncert mamy i złożył im
serdeczne życzenia z okazji ich święta.

▶

Tego dnia sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury była wypełniona po brzegi.

▶

▶

Koncert rozpoczął występ solistki Operetki Wrocławskiej i nauczycielki śpiewu w Gminnej Szkole Muzycznej dr Moniki Gruszczyńskiej oraz włoskiego muzyka Maurizio Nicolini.

kuję dr Monice Gruszczyńskiej,
niezwykle utalentowanej artystce,
która przygotowała uczniów do
koncertu i wspaniale go poprowadziła. Dzięki takim momentom jak
ten, gdy sala widowiskowo-kinowa Gminnego Centrum Kultury
wypełniona jest po brzegi osobami, które przyszły posłuchać m.in.
koncertu w wykonaniu uczniów
Gminnej Szkoły Muzycznej, wiem,
że decyzja jaką podjąłem o utwo-

rzeniu tej placówki w Trzebnicy,
była słuszna. Tym bardziej cieszy
fakt, że wielu z tych młodych artystów ma na swoim koncie liczne
nagrody zdobyte podczas konkursów muzycznych. Dziękuję również
panu Maurizio Nicoliniemu za to,
że po raz kolejny zgodził się wystąpić podczas koncertu z okazji Dnia
Matki i zaprezentował utwory pochodzące z jego najnowszej płyty.
[em]

„Jesteś, mamo skarbem mym” w wykonaniu Bartosza Kropielnickiego, Wiktorii Pieścik, Brajana Radzio i Alicji Wojtkowskiej .
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▶

Pamiątkowe zdjęcie młodych artystów z burmistrzem Makiem Długozimą, dr Moniką Gruszczyńską i Maurizio Nicolinim.

▶

Karolina Budzyń i Hanna Warszewska zaśpiewały utwór „A ja wolę moją
mamę”.

▶

Magda Walaszczuk zadeklamowała swojej mamie wiersz.

▶

Natalia Strach odśpiewała „List do
matki”. Na saksofonie zagrał Jan
Sadownik.

▶

▶

„ P i e ś ń o m a t c e ”– Jagoda
Jaszczyk

Hanna Pluta w utworze „Serce
matki”.

▶

„Nie ma jak u mamy” –
wyk. Alicja Górczyńska.

▶

▶

Utwór „Matko moja” w wykonaniu Sary Chmielewskiej.

▶

„Najmilsza na świecie jest mi
mama” – Berenika Studena.

Patrycja Budzyń w utworze
„Uśmiechnij się, mamo”.

▶

▶

▶
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„Tobie mamo” – wyk. Marta Biernat,
Martyna Obarska, Helena Szkwerko.

▶

Piosenkę
„Matka”
po słowacku zaśpiewał Tomasz Styrna.

Kosma i Nikodem Czarnikowie, Jan Sadownik oraz Wiktor Walczyński zaśpiewali „Mamo, nasza mamo”. Akompaniament –
Anna Markowicz.

„Mamo moja, żywa kołysko”
wykonała Karolina Wesołowska.

▶

Julia i Zuzanna Garlińskie.
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2. Piknik arcySPRAWNI
W ramach obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Gmina Trzebnica
wraz z Trzebnickim Stowarzyszeniem „Uśmiech
Dziecka” i Warsztatem Terapii Zajęciowej
w Trzebnicy po raz drugi zorganizowali Piknik
arcySPRAWNI, który odbył się 26 maja na trzebnickim deptaku. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Marek Długozima.
Na początek wszystkich zaproszonych gości przywitali prezes trzebnickiego Stowarzyszenia
„Uśmiech Dziecka” Andrzej Zieliński wraz z podopiecznym Bartoszem Adamusem. Następnie głos
zabrał Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima. – Po raz kolejny
spotykamy się na trzebnickim deptaku, aby świętować Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie, który ma przede
wszystkim zwrócić uwagę na problem dyskryminacji osób z niepeł-

nosprawnością intelektualną – powiedział burmistrz. – To ważne,
aby solidaryzować się z osobami
niepełnosprawnymi, które często
mogą czuć się odrzucone i wykluczone, a to właśnie one szczególnie
potrzebują godnego życia i akceptacji drugiego człowieka. Takie
spotkania mają na celu pokazać lokalnemu społeczeństwu, jak wielki
potencjał drzemie w tych ludziach
– dodał.
Następnie rozpoczęła się część
artystyczna przygotowana przez
uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej pod kierunkiem Marty Nawrot. Orkiestra instrumentów perkusyjnych i słynne przedstawienie teatralne „Skrzypek na
dachu” wzbudziły aplauz licznie

zgromadzonej publiczności. Swój
program artystyczny zaprezentowali także goście: Środowiskowy
Dom Samopomocy ze Żmigrodu,
ŚDS z Obornik Śląskich i Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy z Trzebnicy. Nie zabrakło też konkurencji
sportowych. Równolegle odbywał
się kiermasz i wystawa prac uczestników WTZ, który spotkał się
z żywą reakcją i zainteresowaniem
mieszkańców miasta. Uczestnicy
pikniku mogli skosztować również
smakołyków i specjałów. Był tradycyjny polski żurek, chleb z domowym smalcem i kiszonym ogórkiem oraz pyszne ciasta. Ostatnim
punktem programu była dyskoteka
połączona ze wspólną zabawą.
– Słowo „arcySprawni” znaczy,

że pomimo licznych ograniczeń
wynikających z naszej niepełnosprawności możemy żyć, jak osoby
w pełni zdrowe. Nie ma bowiem
ludzi lepszych i gorszych. Wszyscy bez względu na swój wiek, stan
zdrowia i status materialny są równi wobec prawa i w obliczu Boga –
mówił uczestnik WTZ. – Godność
człowieka jest wpisana w nasze
człowieczeństwo. Osoby niepełnosprawne intelektualnie wnoszą wiele radości i pożytku w życie społeczne każdego narodu. Drzemią w nas
talenty, które staramy się ciągle pielęgnować i rozwijać. W swoją pracę
wkładamy ogromny wysiłek, a co
za tym idzie, całą swą duszę i serce
– zakończył.
Adrian

▶

Drugi Piknik arcySPRAWNI odbył się na trzebnickim deptaku. Uczestniczyli w nim
m.in. podopieczni Trzebnickiego Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także zaproszeni goście i mieszkańcy Trzebnicy.

▶

Zgromadzonych przywitał także burmistrz Marek Długozima, który w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważne jest solidaryzowanie się i wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

▶

Uczestnicy WTZ wystąpili w przedstawieniu „Skrzypek na dachu”.

▶

Podczas pikniku odbyły się różnego rodzaju warsztaty i wystawy prac.
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Kolorowy Dzień Dziecka w szpitalu
gotowały gry i zabawy integracyjne
oraz słodkie upominki. Następnie
wszyscy zaproszeni goście zebrali się
w świetlicy szkolnej, gdzie uczniowie przyszpitalnej szkoły przygotowali prezentację o ważnych dniach
dotyczących dzieci na całym świecie. Chwilę później głos zabrała
dyrektor Barbara Kogut, która powitała wszystkich gości, wśród których znalazł się burmistrz Marek
Długozima oraz starosta powiatu
trzebnickiego Waldemar Wysocki.
Burmistrz życzył dzieciom dobrego pobytu w placówce i szybkiego

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka burmistrz Marek
Długozima odwiedził dzieci i młodzież Zespołu
Szkół przy Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej. Wizyta była odpowiedzią na zaproszenie dyrektor placówki – Barbary Kogut. Tego dnia na dzieci czekało wiele atrakcji, w tym liczne gry i zabawy oraz
wizyta trzebnickiego Super Kota.
Patrycja Król

Zanim zaczęła się oficjalna część
spotkania, uczniami Zespołu Szkół

▶

zajęły się wolontariuszki z liceum
ogólnokształcącego im. II Armii
Wojska Polskiego pod opieką Moniki Wojewódki. Dziewczyny przy-

Niespodzianką dla dzieci było spotkanie z Super Kotem. Atrakcje przygotowały także
wolontariuszki z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy.

R

E

K
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▶

powrotu do zdrowia, chwaląc jednocześnie prężny rozwój Zespołu
Szkół. W związku z przypadającym
wówczas Dniem Dziecka zarówno
burmistrz, jak i starosta przygotowali dla dzieci niespodzianki, a miłym zaskoczeniem była obecność
Super Kota, z którym na koniec
wszyscy chętnie robili sobie zdjęcia
i przybijali piątki.
Warto przypomnieć, że Zespół
Szkół przy Szpitalu im. św. Jadwigi
Śląskiej tworzy Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka oraz
Gimnazjum przy Szpitalu im. św.

Jadwigi Śląskiej. Uczniami Zespołu
Szkół są pacjenci Oddziału Rehabilitacji trzebnickiego szpitala. Pacjenci i zarazem uczniowie pochodzą
z całej Polski, a schorzenia i urazy
narządów ruchu, jakie im doskwierają, często uniemożliwiają naukę
w rodzinnych miastach. Trafiają na
trzebnicki Oddział Rehabilitacji i,
aby uniknąć zaległości w nauczaniu,
chodzą do przyszpitalnej szkoły. We
wrześniu placówka będzie obchodziła 60-lecie istnienia, w związku
z czym już się do tego przygotowuje.

Na zaproszenie dyrektor Zespołu Szkół przy Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej Barbary Kogut uczniów odwiedzili m.in. burmistrz Marek Długozima oraz starosta
Waldemar Wysocki.
A

M

A
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Biedronka

koncert finałowy

W ramach 4. Trzebnickich Dni Rodziny
w piątek 2 czerwca odbył się wyjątkowy
koncert galowy laureatów Festiwalu Piosenki Dziecięcej Biedronka 2017. Tego dnia
swoje talenty muzyczno-wokalne zaprezentowali najmłodsi mieszkańcy gminy.
Honorowy patronat nad wydarzeniem, jak
co roku, objął Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima.
Koncert finałowy rozpoczął
występ dr Moniki Gruszczyńskiej
– solistki Operetki Wrocławskiej
i nauczycielki śpiewu w Gminnej
Szkole Muzycznej w Trzebnicy.
Artystka zaśpiewała utwór pocho-

nagrodzeni
Nagroda Grand Prix
Kalina Krzemianowska
„Pięknie żyć” (SP 2)

przedszkola solo
I miejsce

Hanna Dybała
„Na tęczowym łuku”(PP1)

II miejsce

Maja Baranowska
„Maszeruje wiosna” (PP2)

III miejsce

Alicja Walasek
„Zbieramy grzyby” (PP2)

przedszkola duety
I miejsce

Bianka Witczak
i Anna Szydłowska
„Jesteśmy Jagódki” (Leśne Skrzaty)

II miejsce

Lena Czernikowska,
Weronika Łysoń,
Zuzanna Tass
„Parasole w deszczu”
(PP2)

III miejsce

Antoni Światłowski
i Julia Walczak
(Nina Zawadzka – wystąpiła w finale)
„Maszeruje wiosna” (PP1)

dzący z filmu „Piękna i bestia” pod
tytułem „Tej historii bieg”.
W tym roku przesłuchania do
konkursu odbyły się 26 i 27 kwietnia. W eliminacjach wzięło udział
łącznie ok. 200 dzieci z przedszkoli
i szkół z terenu Gminy Trzebnica, a występy oceniane były przez
jury powołane prze burmistrza,
w składzie: dr Monika Gruszczyńska, Monika Wilga – pracownik
Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Trzebnicy oraz Barbara
Ulatowska – pracownik Gminnego Centrum Kultury.
Dzieci oceniane były w czterech kategoriach: przedszkola solo,
przedszkola duety/zespoły, szkoły
podstawowe solo oraz szkoły podstawowe duety/zespoły.
Jako pierwsi na scenie pojawili się najmłodsi soliści konkursu – przedszkolaki. Mali artyści
zachwycili publiczność nie tylko
wspaniałym wokalem, ale również pomysłowymi przebraniami i strojami. Po ich występach
przyszedł czas na duety i zespoły.
Tutaj także przedszkolaki popisały się kreatywnością i talentem
muzycznym. Wszystkim młodym

▶

Laureaci w kategorii szkoły podstawowe I-III – solo i duety.

wokalistom, również tym wyróżnionym, nagrody oraz dyplomy
wręczył burmistrz Marek Długozima. Następnie rozpoczęły się
występy w kategorii szkoły podstawowe, najpierw osoby wyróżnione,
potem soliści i duety. Poziom, jaki
zaprezentowali młodzi wokaliści,
był naprawdę wysoki. Perfekcyjne
dobrany repertuar oraz przygotowanie zostały docenione i nagrodzone przez widzów wielkimi brawami. Ostatni występ należał do
Kaliny Krzemianowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2, która przepięknie zaśpiewała utwór
„Pięknie żyć”. To właśnie Kalina
została zwyciężczynią Trzebnickiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Biedronka 2017 i otrzymała
nagrodę Grand Prix

Na zakończenie festiwalu głos
zabrał burmistrz Marek Długozima, który serdecznie pogratulował
wszystkim uczestnikom koncertu
finałowego, a w szczególności zwycięzcom. – Gratuluję także rodzicom tak wspaniałych i uzdolnionych
dzieci. Przypomnę, że dzisiejszy
festiwal wpisał się po raz kolejny
w obchody Trzebnickich Dni Rodziny, w centrum których znajdują się
wartości związane z rodziną. Jestem
dumny, że w Trzebnicy mieszkają
tak utalentowane dzieci. To do nich
należała dzisiaj scena Gminnego
Centrum Kultury. A już teraz zachęcam do udział w przyszłorocznym
festiwalu – powiedział burmistrz, po
czym zaprosił wszystkich wykonawców do wspólnego zdjęcia.
[mc]

Wyróżnienia przedszkola
Nina Kruszona
„Czysta magia” (PP2)
Aleksandra Piecyk
„Poziomkowe lody” (PP1)
Karol Zdrajkowski
„Maszeruje wiosna” (PP2)
Tomasz Stefański
„Ciężka praca przedszkolaka” (PP2)

szkoły solo
I miejsce

Amelka Kaczmarczyk
„Wiosna wiosenka” (Integracyjna)

II miejsce

Dawid Karyś
„Ogórek wąsaty” (SP
Masłów)

III miejsce

Alicja Lisowska
„Meluzyna” (SP Masłów)

szkoły duety
I miejsce

Agata Ziembińska
i Janina Grabowska
„Na raz, na dwa” (Integracyjna)

II miejsce

Tereska Olejniczak
i Marika Frankowska
„Przed szansą” (SP Ujeździec Wielki)

Wyróżnienia szkoły
Emilka Wilk „Mały człowiek” (SP3)
Hanna Białas „Kaczka dziwaczka” (SP2)
Alicja Wojtkowska / „Każdy kwiat to
mały świat” (SP Ujeździec Wielki)
Julia Wróbel
„Zuzia, lalka nieduża” (SP Masłów)

▶

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników Festiwalu Piosenki Dziecięcej Biedronka z burmistrzem.

▶

Laureatką nagrody Grand Prix
została Kalina Krzemianowska.

NR 11 {118}

▶

Nagrodę Grand Prix wręczył burmistrz Marek Długozima.

▶

Na widowni zasiedli m.in. dumni rodzice, dziadkowie oraz nauczyciele występujących dzieci.

R

E

▶

Wyróżnieni oraz laureaci w kategorii przedszkola solo.
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▶

Tegoroczny koncert otworzyła dr
Monika Gruszczyńska piosenką „Tej
historii bieg”.

Nagrodzeni w kategorii przedszkola duety.
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Zawody Street Workout Trzebnica!
Gmina Trzebnica wraz z Trzebnicką Grupą Street
Workout zorganizowała po raz drugi Ogólnopolskie Zawody This is Street Workout 1 vs 1 o Nagrodę Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy, które odbyły się 20 maja w Parku Solidarności
w Trzebnicy. Gościem specjalnym i jednocześnie
sędzią zawodów był pochodzący z Rosji Nikita
„n1k” Anisimov – mistrz w Street Workout.

Monika Wilga

– Cieszę się, że kolejny raz spotykamy się na zawodach w Trzebnicy – powiedział burmistrz
Marek Długozima. – Zgodnie
z zeszłoroczną obietnicą wspólnie
z Trzebnicką Grupą Street Workout zorganizowaliśmy dzisiejsze
zawody dla wszystkich miłośników i pasjonatów tej dyscypliny.
W szczególności dziękuję panu
Sebastianowi Słomskiemu za zaangażowanie i trud włożony podczas przygotowywania zawodów,
a także za współpracę, która przynosi wymierne efekty. Cieszę się
również, że jest dziś z nami jeden
z najbardziej rozpoznawalnych
zawodników Street Workoutu na
świecie – pan Nikita Anisimov –
dodał burmistrz i życzył powodzenia wszystkim zawodnikom.
Zawody składały się z 3 etapów,
którym sędziowali doświadczeni
i kompetentni sędziowie: Michał
Radomyski – założyciel grupy
Street Workout Warszawa, właściciel najpopularniejszego bloga
w Polsce o kalistenice i Street Workout, Darek Ludwinek, wielokrotny zdobywca medali na Ogólnopolskich Zawodach związany ze
sceną Street Workout od początków jej trwania oraz Nikit a „n1k ”
A n isi mov – w ielok rot ny z do by wc a na g ród i M ist r z Rosji
w St reet Workout.

▶

Pierwszy etap TIME UP!, to
klasyczne zmagania na czas, w których zawodnicy mieli do wykonania następujące ćwiczenia w jak
najkrótszym czasie: 6x muscle up,
20x bar dips, 12x pull ups, 40x
push ups, 6, chin ups. Spośród
trzydziestu zawodników, którzy
podeszli do tego etapu sędziowie,
którzy doglądali prawidłowej techniki przebiegu konkurencji, wyłonili szesnastu najlepszych.
Drugi etap COMBO! polegał na
walkach 1 vs 1 w formule combo.
Zawodnicy połączeni w pary mieli
do zaprezentowania swoje kombinacje ćwiczeń. Trzecia część FREESTYLE! to finał zawodów. W tej
konkurencji każdy z zawodników
miał dwa wyjścia po 60 sekund,
a do dyspozycji całą konstrukcję,
wszystkie drążki. Po zaprezentowaniu się przez wszystkich, sędziowie po wnikliwych naradach podjęli decyzję o przyznaniu miejsc:
I miejsce – Mariusz „Szczepan”
Szczepanowski,
pochodzący
z Gromadki i reprezentujący
tamtejszą grupę Street Workout
Gromadka.
II miejsce – Piotr „Wodzio” Wodka, pochodzący z Gliwic, reprezentujący Workout Room oraz
Dynasty Workout.
III miejsce – Mateusz „Zakrzew”
Zakrzewski, pochodzący z Białegostoku, reprezentujący Jest
Progress oraz grupę Beściki.

Wspólne zdjęcie uczestników zawodów z burmistrzem.

▶

Ogólnopolskie Zawody This is Street Workout 1 vs 1 odbyły się w Trzebnicy po raz drugi.

IV miejsce – Patryk Rachwalski,
pochodzący z Gliwic, reprezentujący Kaczkov Squad.
V miejsce – Krzysztof „Hefajstos”
Susidko, pochodzący z Gromadki, reprezentujący grupę Street
Workout Gromadka.
– Trzebnickie zawody przyciągnęły ścisłą czołówkę zawodników
z całej Polski – mówił prowadzący
zawody Michał Siewierski, trener
specjalizujący się w kalistenice
oraz treningu funkcjonalnym,
działający także na rzecz promowania w Polsce sportu, jakim jest
Street Workout. – Organizacja
stała na bardzo wysokim poziomie, a sami organizatorzy zadbali
dosłownie o wszystko i pomimo
niesprzyjającej pogody oraz tego że
impreza odrobinę się przedłużyła
zawodnicy i publiczność byli bez
przerwy rozgrzani, bo atmosfera
tego dnia była naprawdę gorąca.
W końcu było o co walczyć. W tej
imprezie drzemie ogromny potencjał, liczę na kolejne edycje – dodał
pan Michał.
Statuetki i czeki pieniężne zwy-

cięzcom wręczyli: fundator nagrody głównej i gospodarz miasta
– burmistrz Marek Długozima,
Sebastian Słomski – przedstawiciel Street Workout Trzebnica oraz
Michał Siewierski – prowadzący
zawody.
– Chciałbym dziś z tego miejsca
bardzo podziękować panu burmistrzowi Markowi Długozimie za
wspólnie zorganizowane zawody,
za pomoc finansową i za to, że to
właśnie tu w Trzebnicy mogą corocznie odbywać się tak prestiżowe zawody, które poziomem oraz
organizacją nawiązują do jednych
z najlepszych w kraju – powiedział
na zakończenie współorganizator zawodów Sebastian Słomski.
– Takiego wsparcia od gminy, jakie ma Street Workout Trzebnica,
życzę wszystkim ekipom w kraju.
Dziękuję również wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe i nagrody rzeczowe oraz pomoc w organizacji tego wydarzenia. Jestem
bardzo zadowolony z tegorocznych
zawodów, ponieważ wszyscy spisali się na medal, pełen profesjonalizm, a zawodnicy reprezentujący

Street Workout Trzebnica: Tomasz
Bryl, Kuba Wołczyk i Kamil Ziętek
godnie stawili czoła najlepszym
zawodnikom w kraju, co można
było zauważyć już w pierwszym
etapie, jak niewielkie różnice czasowe były między pierwszym,
a ostatnim zawodnikiem. Do
drugiego etapu przeszło dwóch
naszych reprezentantów, z czego jeden - Tomasz Bryl - wygrał
pierwszy pojedynek, ale w walce
o wejście do finału musiał uznać
wyższość przeciwnika. Zawody
były transmitowane na żywo, na
stronie internetowej www.facebook.com/streetworkouttrzebnica,
gdzie cieszyły się sporym zainteresowaniem. Oglądalność w tym
dniu wzrosła do 115 tys. wyświetleń – dodał.
Po zakończeniu zmagań zawodnicy na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy odwiedzili Gminny Park Wodny
Trzebnica-ZDRÓJ i skorzystali
ze wszystkich atrakcji, by zrelaksować się po sportowych zmaganiach.
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▶

Zawody oficjalnie otworzył burmistrz Marek Długozima.

▶

Rywalizacja składała się z trzech etapów: Time up, Combo oraz Freestyle.

▶

Każdy z uczestników prezentował umiejętności na najwyższym poziomie.

▶

Kibice dopingowali zawodników, a o zwycięstwie w tych wyrównanych zawodach decydowała forma dnia.

▶

Statuetki i czeki pieniężne wręczył zwycięzcom burmistrz Marek Długozima. Na podium stanęli:
I miejsce – Mariusz „Szczepan” Szczepanowski, II miejsce – Piotr „Wodzio” Wodka, III miejsce – Mateusz „Zakrzew” Zakrzewski, IV miejsce – Patryk Rachwalski oraz V miejsce – Krzysztof „Hefajstos”
Susidko.
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▶

Na zdjęciu zwycięzcy wraz z sędziami zawodów: wielokrotnym zdobywcą nagród i mistrzem Rosji w Street Workout Nikitą „n1k” Anisimovem, Michałem Radomyskim – założycielem grupy Street Workout
Warszawa oraz Darkiem Ludwinkiem – członkiem grupy Dynasty Workouts.
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III Trzebnickie Zawody w Dogtrekkingu

Start
zlokalizowano
przy
Trzebnickim Parku dla Psów „4
łapy”, gdzie prowadzono rejestrację uczestników oraz dokonano
odprawy technicznej i weterynaryjnej. Sygnał startu dla blisko 60
psów i ich 100 opiekunów dali:
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz Małgorzata
Miśta wraz z Magdaleną i Pawłem
Orzechowskimi z Trzebnickiego
Klubu Psa.
Życząc uczestnikom powodzenia
w zawodach, burmistrz Marek
Długozima podkreślił także, że
otwarty w zeszłym roku Park dla
Psów w Trzebnicy jest jednym takim obiektem w powiecie trzebnickim i jednym z niewielu na
Dolnym Śląsku, a na pewno jednym z największych w regionie.
– Wielki wpływ na powstanie
tego miejsca miało zaangażowanie członków Trzebnickiego Klubu
Psa na czele z Małgorzatą Miśtą
oraz Magdaleną i Pawłem Orzechowskimi, którzy stale dbają o to,
by naszym czworonożnym przyjaciołom żyło się w Gminie Trzebnica coraz lepiej. Nie bez znaczenia
był również głos mieszkańców,
którzy w pierwszej edycji Budżetu
Obywatelskiego oddali licznie głos
właśnie na tę inwestycję. I choć
wtedy się nie udało, to zwrócili oni
moją uwagę na potrzebę powstania bezpiecznego i profesjonalnego miejsca, gdzie będzie można
spędzić czas ze swoimi pupilami
– powiedział burmistrz i dodał:
– Tym bardziej się cieszę, że już
po raz trzeci trzebnickie zawo-

▶

dy dogtrekkingu startują właśnie
stąd – z naszego gminnego parku
dla psów. Życzę wszystkim zawodnikom udanej sportowej rywalizacji, a przede wszystkim dobrego
spaceru po naszych trzebnickich
wzgórzach.
Sposób pokonania tras był dowolny. Wytrawni zawodnicy biegli
z psem przymocowanym do specjalnej uprzęży przy pomocy pasa
amortyzującego. Amatorzy spacerów pokonywali trasę powoli,
delektując się widokami i robiąc
zdjęcia. Ważne było, aby dojść do
zaznaczonych na mapie punktów i przepisać z nich hasła, ich
poprawność oceniana była przez
sędziego na mecie. W tym roku
hasłami były imiona trzebnickich
kotów.
Poza rywalizacją w dogtrekkingu
liczą się również satysfakcja z pokonania trasy, integracja, współpraca
pies-człowiek. Ten ostatni aspekt
w tym roku był wyraźnie widoczny; dobre, pełne ciepła i wzajemnego szacunku relacje człowiek
-pies zasługiwały na docenienie,
dlatego Stowarzyszenie Trzebnicki
Klub Psa przy znaczącym wsparciu
burmistrza Marka Długozimy oraz
sponsorów: główny sponsor-firma
Dino oraz :salonu Bulbuldog , sadów Trzebnickich oraz Centrum
Neuroclinic zadbali o to, aby dla
każdego uczestnika znalazł się
choćby drobny upominek, a także
poczęstunek po wyczerpującym
marszu.
– Zawodom towarzyszył również
kiermasz słodkości, z którego

Sygnał do startu dał burmistrz Marek Długozima.

foto: Kamila Wysota

27 maja odbyła się trzecia edycja Trzebnickich Zawodów w dogtrekkingu. Na zaproszenie Gminy
Trzebnica i Trzebnickiego Klubu Psa zawodnicy
wraz z czworonożnymi pupilami mieli do wyboru
dwie długości tras (8 i 16 km), prowadzących po
malowniczych terenach Lasu Bukowego i Wzgórz
Trzebnickich.

▶

Trasa dogtrekkingu prowadzi przez malownicze tereny wokół Trzebnicy.

dochód pozwoli stowarzyszeniu
w dalszym ciągu działać na rzecz
bezdomnych psów z terenu miasta i Gminy Trzebnica. Ta bowiem
działalność na co dzień jest traktowana priorytetowo przez pracujących w TKP wolontariuszy. Naszym celem jest, aby wszystkie psy
miały swoje domy, były zadbane
i szczęśliwe choćby w połowie tak
jak Edi, dla którego kiedyś szukaliśmy domu, a który dziś wraz
ze swoją właścicielką uczestniczy
i zwycięża w dogtrekkingach. Niejeden pies może mu pozazdrościć
– mówi Małgorzata Miśta z Trzebnickiego Klubu Psa.
W tym miejscu warto przypomnieć, że gmina i stowarzyszenie
współpracują także w zakresie problemu z bezdomnymi zwierzętami.
Owocem tej działalności jest duży
odsetek zaadoptowanych zwierząt.
Dzięki temu zmniejszyła się liczba psów i kotów przekazywanych
do schronisk. Kolejnym obszarem
wzajemnej współpracy jest zbiórka darów dla zwierząt. Dzięki koszom rozstawionym w Urzędzie

▶

III Trzebnickie Zawody w Dogtrekkingu oficjalnie otworzyli burmistrz Marek Długozima wraz z przedstawicielami Trzebnickiego
Klubu Psa Małgorzatą Miśtą i dr Pawłem Orzechowskim.

Miejskim, gminnych instytucjach
oraz w sklepach i firmach na terenie miasta udało się w poprzednim
roku zebrać cały samochód do-

stawczy darów, które przekazane
zostały do przytulisk dla bezdomnych zwierząt.
[sh]
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▶

Start zlokalizowany był przy Trzebnickim Parku dla Psów „4 łapy”. Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy wraz ze swoimi pupilami chętnie korzystali z atrakcji
parku.

▶

Wspólne zdjęcie organizatorów Trzebnickich Zawodów w Dogtrekkingu.

▶

Zwycięzcy w kategorii drużyny na dystansie 16 km: 1. miejsce – Marta Sikorska i Magdalena Zych-Pelc z psem Edi (kundelek), 2. miejsce – Moriki (Ewa Okręglicka i Łukasz Langner z owczarkami Morikiem i Gralem), 3. miejsce – Pasibrzuchy (Magdalena
i Grzegorz Mazur oraz border collie Lotka).

▶

Trasa 8 km, drużynowo: 1. miejsce – Drużyna Bordiego (Renata, Artur, Rafał, Nikola
Starościak i ich border collie), 2. miejsce – Aldog team (Katarzyna i Adam Liszczyńscy
z wyżłem Luną), 3. miejsce – Barry Team (Jacek Warszewski z córką Gabrysią i psem
Barrym).

▶

Dorota Misiąg z psem Barneyem zajęła pierwsze miejsce
w kategorii kobiety indywidualnie na dystansie16 km.

▶

Trasa 16 km, indywidualnie (kategoria mężczyźni): 1. Andrzej Podrez
i Sonia, 2. Jacek Rudzki i Deny, 3. Przemek Malczewski oraz Kali i Lola
(wilczaki).
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▶

Zwycięzcami w kategorii indywidualnie, trasa 8 km zostali: 1.
miejsce – Lena Waćkowska i Kira (aussie mix), 2. miejsce – Jarosław Dąbrowski i Roxi (owczarek), 3. miejsce – Zbigniewa Merta i Mara (malamut).
A
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Akcja adoptuj psa!
Kochane psiaki czekają
na domy – akcja uczestników koła dziennikarskiego i warsztatów
fotograficznych „Kadr”
Dnia 24 maja odbyło się spotkanie kółka dziennikarskiego i warsztatów fotograficznych
„Kadr” z Trzebnickim Klubem
Psa. Spotkanie miało miejsce
w Gminnym Parku dla Psów
,,Cztery Łapy’’. Sekcje fotograficzna i dziennikarska działające
przy Gminnym Centrum Kultury
i Sportu połączyły siły, by pomóc
czworonogom znaleźć osoby, które
chętnie by je zaadoptowały. Spotkaliśmy tam cztery psy o imionach: Puszek, Wafel, Kajtek oraz
Demon. W parku pozwoliliśmy
wybiegać się pieskom, a w tym czasie robiliśmy im zdjęcia. Z psami
bawiliśmy się wesoło, było bardzo
radośnie, a z drugiej strony łezka
kręciła się w oku, ponieważ było
nam smutno, że pieski nie mają
własnych domów. Każdy z psów
jest bardzo przyjazny ludziom,
choć nie każdy jest przyjazny dla
innym psom. Wszystkie te psy czekają na adopcję. Czy znajdzie się
ktoś, kto otworzy przed nimi serce i da im nowy dom? Pomóż tym
psiakom!
Marcelina Kopyś

Chętni do adopcji zwierzaków
proszeni są o kontakt mailowy
tkp.zsercemdozwierzat@gmail.
com lub telefoniczny: 575 524
814 Monika, 881 720 473 Sonia.
Trzeba się śpieszyć! Psiaki muszą znaleźć domy do niedzieli 11
czerwca. Po tym czasie trafią do
schroniska dla zwierząt.

Kajtek to mały kundelek, ma około 2-3 lat. Jest bardzo ruchliwym psem,
lubi bawić się z dziećmi oraz lubi być w towarzystwie dorosłych. Jak
większość psów nie lubi kotów, natomiast uwielbia być w centrum uwagi. Obecnie opiekunem Kajtka jest pani Sonia Gajewska z Trzebnickiego
Klubu Psa. Kajtek jest pieskiem do adopcji, który czeka na swojego nowego właściciela. Jestem pewna, że będzie go kochał całym swoim psim
sercem. Może to właśnie na Ciebie czeka Kajtek?
Natalia Dudek

Wafel to młody, około 2-3 letni pies. Został znaleziony pod koniec kwietnia na placu pielgrzymkowym. Jest bardzo przyjazny, świetnie dogaduje
się z innymi psami, jest energiczny i dobrze znosi podróże. Mimo że jest
bardzo żywiołowy i wszędzie go pełno, to chętnie daje się głaskać (najchętniej całymi dniami). Jest bezkonfliktowy i bardzo wdzięczny. Wafelek czeka na swojego właściciela, którego gotów jest pokochać na swój
własny sposób. Może to właśnie Ty potrzebujesz takiego przyjaciela?
Patrycja Król

Ten kochany piesek ma na imię Demon. Jest energiczny i uwielbia dzieci.
Jest bardzo wesoły i ma około 8 - 9 lat. Demonek jest słodziutki i uwielbia
się bawić. Demon bardzo potrzebuje swojego człowieka, który by go pokochał i od razu zaadoptował.

Puszek ma 10 miesięcy, długą brązową sierść i wielkie, lśniące oczy. Został znaleziony w Boleścinie. Widać, że jest bardzo wystraszony i wycofany, ale szybko daje się wciągnąć do zabawy. Obawiamy się, że piesek był
w przeszłości źle traktowany, ponieważ trochę boi się gwałtownych ruchów. Puszek jest bardzo łagodnym pieskiem, przyjaźnie nastawionym do
świata i na pewno nie przysporzy ludziom problemów. Jeśli znajdzie opiekuna, który o niego zadba, to na pewno będzie bardzo oddanym pieskiem.
Puszek na adopcję czeka już ponad 2 tygodnie. Pomóż znaleźć mu dom…
Marcelina Kopyś

Martyna Żuk
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Poniedziałek
„W poszukiwaniu krasnoludków”
pod takim hasłem w poniedziałek
29 maja odbyło się spotkanie dla
najmłodszych w ramach Trzebnickich Dni Rodziny. Maluchy najpierw musiały znaleźć podobizny
krasnali na wielkiej planszy, a potem wraz z rodzicami przystąpiły
do wykonywania krasnych czapeczek. W trakcie zajęć nauczyły

▶

się także najsłynniejszej piosenki
o tych sympatycznych stworzonkach pt. „My jesteśmy krasnoludki”. Punktem kulminacyjnym
warsztatów było szukanie krasnoludków ukrytych na terenie budynku Gminnego Centrum Kultury,
co sprawiło wszystkim mnóstwo
frajdy. Była to także świetna okazja do poznania zakamarków pla-

cówki: Galerii Klatka, sali Animacji, sali im. Feliksa Mułki, sali
Kameralnej oraz nowoczesnej sali
kinowo-widowiskowej Na koniec
każdy uczestnik zajęć otrzymał
pamiątkowy dyplom oraz prezent
dla całej rodziny ufundowany
przez Gminę Trzebnica.
Artystyczne rodzinne spotkanie,
które odbyło się w Pracowni Ma-

▶

Kompozycja artystyczna. W Pracowni Malarstwa powstały piękne obrazy rodzinne.

larstwa spowodowało radosne,
kolorowe i integracyjne działanie
Dużych i Małych. Radosna i twórcza atmosfera stworzyła niepowtarzalny klimat. Dialogi o rodzinie
i formach spędzania wolnego czasu
zamieniały się szybko w opowieści
malarskie pełne barw i artystycznej energii. W efekcie powstały
piękne obrazy opowiadające o ży-

ciu trzebnickich rodzin. Na zakończenie twórczego spotkania każdy
jego uczestnik otrzymał słodki
upominek oraz prezent.
Patrycja Król

Justyna Kubiak

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania „W poszukiwaniu krasnoludków”.

Wtorek
Wtorkowe warsztaty muzyczne
„Fabryka dźwięków” przyciągnęły
prawdziwych miłośników śpiewania. Na początek uczestnicy – wśród
nich dzieci, mamy oraz babcie – rozśpiewali się i nauczyli jak prawidłowo oddychać. Pani instruktor zaproponowała, by na warsztat wziąć
piękną piosenkę pt. "Dziećmi jeste-

▶

śmy tylko raz", której w mig wszyscy
się nauczyli. Śpiewanie uzupełnione
było różnymi instrumentami: marakasami, tamburynem, trójkątem
i bębenkiem. Wspólne muzykowanie z czasem przerodziło się w rodzinne karaoke. Każdy mógł wybrać
swoją ulubioną piosenkę i zaśpiewać
przy wsparciu mamy do mikrofonu.

Na pamiątkę miłego spotkania każda rodzina otrzymała dyplom i upominki od Gminy Trzebnica.
We wtorek 30 maja odbyły się
także zajęcia pn. „Portret matki –
portret córki”. Jak wskazuje nazwa,
warsztaty były dedykowane mamom i córkom. Zadaniem uczestniczek było stworzenie swoich wize-

Rodzinne warsztaty wokalne „Fabryka dźwięków” pozwoliła odkryć nowe talenty.

▶

runków: matki kreowały wizerunki
córek, a córki – swoich mam. Panie
wykorzystywały do tego przeróżne
dostępne materiały: sznurek, papier,
bibułę, piórka, guziki, filc, wstążki, a także tkaniny po recyklingu,
zakrętki, tutki, karton, patyczki.
Wspólnej pracy mam i córek towarzyszyło dużo śmiechu i wspaniałej

zabawy. Zawiązały się także nowe
znajomości. Dwie godziny twórczej
pracy zaowocowały kreatywnymi
portretami, a uczestniczki zajęć
wręcz perfekcyjnie odwzorowały
stroje, które tego dnia miały na sobie. Pamiątką tego miłego spotkania
były prezenty: odblaski oraz gra rodzinna ufundowane przez Gminę

Zajęcia „Portret matki i córki” były dedykowane matkom i córkom. Efektem ich
wspólnej pracy były kreatywne portrety.
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Środa

Podczas zajęć „Tata konstruktor” ojcowie wraz z dziećmi konstruowali latawce. Warsztaty odbyły się pod czujnym okiem dwóch
pracowników GCKiS. Dzieci miały
możliwość używania prawdziwej
piły ręcznej, imadła i innych narzędzi niezbędnych w każdym męskim warsztacie, a dzięki czujności
tatusiów wszystko poszło gładko.
Każdy latawiec miał ogon z bibuły
bądź tasiemki, a próby wzbicia ich
w powietrze powiodły się. Dumni
konstruktorzy na pamiątkę dobrej
wspólnej pracy otrzymali rodzinną grę oraz dyplomy.
W tym samym dniu na trzebnickim korcie przy Kompleksie
Boisk Orlik królował tenis ziemny. Rodzice wraz z dziećmi wzięli

Czwartek

Podwórkowy Festiwal Kolorów
znowu przyciągnął tłumy!
Tradycyjnie już Dzień Dziecka
w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu świętowali uczestnicy
sekcji działających przy placówce.
Podwórkowy Festiwal Kolorów
podobnie jak w roku ubiegłym
miał charakter „Drzwi Otwartych”, podczas których można

▶

9.06.2017

udział w zajęciach prowadzonych
przez Akademię Proactive. Zajęcia sportowe zaczęły od porządnej
rozgrzewki, następnie na uczestników czekały stacje z ćwiczeniami.
Dzięki nim dzieci nauczyły, się
jak poprawnie trzymać rakietę,
odbijać piłeczkę, a także poczuły się, jak to jest być prawdziwym
tenisistą. Na zakończenie każdy
uczestnik otrzymał upominki oraz
zaproszenia na darmowe zajęcia
w tenisa.
Tak jak w ubiegłym roku jedną
z atrakcji dla trzebnickich rodziny był projekt o nazwie „Rodzina
w kadrze”. W ramach niego chętne
rodziny mogły skorzystać z darmowej sesji fotograficznej na terenie miasta.

było zapoznać się z bogatą i nieustannie dopasowywaną do potrzeb mieszkańców gminy Trzebnica ofertą kulturalno-sportową.
Tego dnia parking przed artKawiarnią zamienił się w barwny
plac, na którym czekało mnóstwo
atrakcji. Przy stoliku sekcji Kredka oraz Guzik można było zrobić
sobie filcową bransoletkę, mię-

▶

Zajęcia „Tata konstruktor” cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podczas warsztatów powstały
przepiękne latawce.

ciutkiego „gniotka” czy kolorowy
wiatraczek. Jak magnes działały
na najmłodszych ogromne bańki
mydlane, które robili z niewielką pomocą rodziców. Z krótkim
programem na scenie zaprezentowały się między innymi warsztaty
wokalne pod opieką Anety Góral
oraz bardzo liczna sekcja tańca
nowoczesnego, którą dowodzi Ju-

Kolorowe klocki sprawiły frajdę nie tylko dzieciom, ale także dorosłym.

▶

styna Łukasiewicz. Nie zabrakło
konkursów i zagadek z nagrodami, wspólnych tańców w rytm
ukochanych przez dzieci piosenek: „Woogie boogie” czy „Choco
choco”. Dodatkowo dookoła placu
rozstawione były prace podopiecznych sekcji malarstwa oraz zdjęcia
autorstwa uczestników warsztatów
fotograficznych „Kadr”. Były także

Podwórkowy Festiwal Kolorów. Występ sekcji wokalnej.

Piątek
W piątek 2 czerwca odbył się
Rodzinny Turniej Badmintona.
O godzinie 15.00 na Hali Sportowej pojawiło się wielu chętnych,
którzy chcieli spróbować swoich
sił w tym najszybszym sporcie
na świecie. Gotowych do walki
o miejsca na podium było 13 par
składających się z dziecka oraz
osoby dorosłej z rodziny. Turniej
rozegrano w dwóch kategoriach
wiekowych. Pierwszą stanowiły
dzieci w wieku 7-10 lat, a drugą –
11-15 lat. Każdy mecz składał się
z trzech rozgrywek. Najpierw rywalizowały ze sobą dzieci, drugi

mecz rozegrał się pomiędzy rodzicami, natomiast w trzeciej zagrały
dzieci wraz z rodzicami. Na koniec
na wszystkich uczestników turnieju czekał słodki poczęstunek oraz
dyplomy za uczestnictwo, a zdobywcy miejsc na podium zostali
obdarowani nagrodami. Braw od
rodzin zasiadających na trybunach
było co niemiara. Po krótkiej sesji
zdjęciowej wszyscy z uśmiechami
zakończyli udział w turnieju. Badminton na dobre zawitał do Trzebnicy !
Łukasz Nowakowski

▶

pyszne lody i orzeźwiające napoje, które oferowała artKawiarnia.
Wiosenna aura sprzyjała naszemu
pięknemu festiwalowi, a uśmiechy
i radość wszystkich dzieci były najlepszym dowodem na to, że wszyscy uwielbiają rozwijać tu swoje
talenty i pasje.

Uczestnicy Rodzinnego Turnieju Badmintona.
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się m.in. przechodzenie przez kartkę
papieru, wyławianie jabłka z wody
bez użycia rąk, biegi w workach czy
zabawa w memory. Przy każdym
punkcie sprawnościowym czekali
harcerze, którzy w razie potrzeby
służyli pomocą. Mimo, że pokonanie trasy wymagało od zawodników
ogromnego wysiłku, dostarczyło

wiele satysfakcji i zadowolenia z jej
ukończenia.
Po skończonej zabawie na wyspie
czekał na zawodników burmistrz,
który wręczył wszystkim rodzinom
dyplomy oraz upominki, wśród których znalazła się trzebnicka gra Serwus, zaprosił także uczestników na
poczęstunek.
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sobota gra terenowa i domisie
Malownicze tereny Lasu Bukowego posłużyły za idealne miejsce
do przeprowadzenia gry terenowej
zorganizowanej przez harcerzy ze
Szczepu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej „Siedemnastka”. Do
wzięcia udziału w zabawie zgłosiło
się 18 rodzin. Na starcie powitał ich
burmistrz Marek Długozima, życząc

udanej zabawy i niezapomnianych
chwil spędzonych w gronie rodzinnym. Przypomniał również, że gra
terenowa po raz kolejny wpisała się
w Trzebnickie Dni Rodziny. Reguły
i zasady zabawy wyjaśnił Grzegorz
Maciejewski z ZHR. Każda rodzina
poproszona została o zabranie ze
sobą do lasu przede wszystkim wy-

godnych butów i dobrego humoru.
Dodatkowo harcerze wyposażyli
każdą z rodzin w mapę, na której
zaznaczone zostało 10 stanowisk
sprawnościowych o różnym stopniu
trudności. Zadaniem śmiałków było
odnalezienie ich na mapie i wykonanie zadań przypisanych do stanowiska. Wśród wyzwań znalazło

▶

Do udziału w grze terenowej na terenie Lasu Bukowego zgłosiło się 18 rodzin.

▶

Jedną z niespodzianek dla najmłodszych mieszkańców
Trzebnicy było spotkanie z Domisiami, którzy wystąpili na
scenie między stawami.

▶

Harcerze ze szczepu ZHR "Siedemnastka" z burmistrzem Markiem Długozimą.

▶

Widowisko teatralne Domisiów zgromadziło liczną widownię, a szczególnie rodziny z dziećmi.

▶

Zawody modelarskie, jak co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem.

piknik modelarski
Puchar Polski FSR-V Standard 3.5 cm 2017 Pierwsza Runada Trzebnica, obył się 4 czerwca
w ramach IV Trzebnickich Dni
Rodzin. Patronat honorowy nad
wydarzeniem objął burmistrz Marek Długozima. Wyścigi modeli
pływających sterowanych radiem
to wydarzenie, które ściąga pasjonatów tej niszowej, ale bardzo interesującej dyscypliny z całego kraju.
Zmagania modeli pływających

odbyły się na Trzebnickich Stawach. Wzięło w nich udział 25 zawodników, w tym kilku chłopców
należących do Sekcji Modelarskiej
działającej przy Gminnym Centrum Kultury w Trzebnicy, m.in.
Bartosz Juniewicz i Filip Gajski.
Zadaniem zawodników było
przejechać jak najwięcej okrążeń
po wyznaczonej trasie (w kształcie
litery M) w określonym czasie (10
min. w klasie FSR 3,5 ).
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NIEDZIELA Dni Rodziny
W niedzielę 4 czerwca Plac
Pielgrzymkowy przy bazylice św.
Jadwigi po raz czwarty zamienił
się w wielki, rodzinny plac zabaw.
Tego dnia mieszkańcy oraz licznie przybyli goście spoza Trzebnicy świętowali finał Dni Rodziny.
Dmuchane zamki, zawody sportowe, gry i zabawy, występy artystyczne czy wystawa owczarków
niemieckich długowłosych, to
tylko część atrakcji, jakie znalazły
się w programie przygotowanym
specjalnie na tę okazję.
Tradycyjnie już obchody Dnia
Dziecka w Trzebnicy rozpoczął
Marsz Rodzinny, w którym wzięły udziały trzebnickie rodziny
z dziećmi, maskotki z Super Kotem na czele, a także zespół mażoretek, który zakończył przemarsz
wspaniałym pokazem tanecznym.
Finał IV Trzebnickich Dni
Rodziny zainaugurował burmistrz Marek Długozima, który
serdecznie przywitał wszystkich

▶

zgromadzonych na Placu Pielgrzymkowym. – Cieszę, że po
raz czwarty spotkamy się, aby
wspólnie świętować Dzień Dziecka. Tegoroczne obchody Dni Rodziny rozpoczęliśmy koncertem
z okazji Dnia Matki „Uśmiechnij
się, Mamo”. Następnie przez cały
tydzień odbywały się warsztaty skierowane do całych rodzin.
To właśnie z myślą o rodzinach,
które stanowią fundament życia
społecznego, licznie organizujemy wydarzenia, stwarzając okazję
do atrakcyjnego spędzania czasu
w gronie bliskich, bycia ze sobą
i pogłębiania tej niezwykłej więzi rodzinnej. Gmina Trzebnica,
która stoi na straży wartości rodzinnych, od lat buduje idealną
przestrzeń dla rozwoju rodziny.
To z myślą o niej powstała m.in.
Karta Rodziny 3+. Życzę państwu
niezapomnianych wrażeń, dobrej
zabawy i wspaniałych chwil spędzonych z rodziną – mówił burmistrz podczas otwarcia.

Tego dnia na uczestników pikniku czekało mnóstwo atrakcji.
W Miasteczku Rodzinnym znalazły się m.in. zabawy i konkurencje sportowe. Wśród nich bieg
w workach, łowienie rybek, megagry – warcaby, chińczyk i domino,
tor przeszkód, zabawy z szarfami gimnastycznymi oraz stoisko
Street Workout. Dla najmłodszych
przygotowano ogródek animacyjny z klockami, piłkami i zabawkami. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się również fotobudka.
W strefie Klubu Modelarskiego działającego przy Gminnym
Centrum Kultury i Sportu można
było samodzielnie zrobić model
samolotu i sprawdzić, jak lata. Na
stoisku Gminnej Biblioteki prowadzona była akcja pt. „Zabierz
książkę do domu”. Nie zabrakło
także pyszności, które zaserwowała artKawiarnia. Były ciasta,
wypieki i przepyszne orzeźwiające lemoniady. Niespodzianką były
także darmowe lody ufundowane

Tradycyjnie już Trzebnickie Dni Rodziny rozpoczął Rodzinny Marsz.

przez Cukiernię Beza. Podczas finału na scenie swoje talenty muzyczne zaprezentowali uczniowie,
którzy na co dzień uczęszczają do
Gminnej Szkoły Muzycznej.
W trakcie pikniku trwała również zbiórka książek i zabawek
„Dzieci Dzieciom”, która jest
inicjatywą zwycięzców konkursu Ośmiu Wspaniałych Gminy
Trzebnica. Każdy, kto okazał serce i oddał niepotrzebne zabawki i książki, w zamian otrzymał
Trzebnicka Rodzinną Grę Planszową „Serwus”.
Jedną z atrakcji była LXVII
Ogólnopolska Wystawa Owczarków Niemieckich Długowłosych,
nad którą honorowy patronat objął burmistrz Marek Długoizma.
Z tej okazji do Trzebnicy zjechali
hodowcy z całej Polski, aby zaprezentować swoich czworonożnych
przyjaciół. Wystawę rozpoczął
uroczysty przemarsz wokół strefy konkursowej. Następnie głos

zabrał burmistrz, który oficjalnie przywitał gości oraz grono
sędziowskie. Wspomniał także
o działalności prowadzonej na
rzecz psów na terenie Gminy
Trzebnica i współpracy z Trzebnickim Klubem Psa. Po otwarciu
wystawy przyszedł czas na prezentacje zwierząt i konkurencje
wystawowe. Na najlepszych w poszczególnych kategoriach czekały
nagrody rzeczowe oraz puchary.
Ważnym punktem programu
było ogłoszenie wyników Trzebnickiego Budżetu Obywatelskiego 2017. W tym roku głosami
mieszkańców Gminy Trzebnica
zwyciężył projekt nr 3 pod nazwą:
„Modernizacja boiska sportowego
w Domanowicach”. Więcej na ten
temat na stronie 6.
Niestety tegoroczną znakomitą
zabawę przerwał ulewny deszcz,
który jednocześnie zakończył finał 4. Trzebnickich Dni Rodzin.
[mc]
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▶

Zgromadzonych na Placu Pielgrzymkowym przywitał burmistrz Marek Długozima,
który oficjalnie zainaugurował finał Trzebnickich Dni Rodziny.

▶

Podczas obchodów Dnia Dziecka nie mogło zabraknąć znanych maskotek. W tym
roku zawitali: Kubuś Puchatek i Tygrysek. Uczestników pikniku zabawiali także
klauni.

▶

Malowanie twarzy to obowiązkowy punkt programu, który każde dziecko musi
zaliczyć podczas pikniku.

▶

Ogromne bańki mydlane zawsze sprawiają dużo radości.

▶

Jak zwykle ogromnym zainteresowaniem cieszyła się fotobudka.

▶

Rodzice wraz z dziećmi chętnie brali udział w megagrach.

W uroczystym przemarszu rodzinnym licznie wzięły udział trzebnickie rodziny.

▶

Publiczność była zachwycona występem trzebnickich mażoretek.
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▶

Swoich sił można było spróbować na stacji przygotowanej przez Trzebnicką
grupę Street Workout.

▶

Wielkie dmuchane zamki to atrakcja, której nie może zabraknąć podczas Dnia Dziecka.

▶

W strefie modelarskiej chętne dzieci mogł y samodzielnie złożyć model samolotu i sprawdzić jak lata. Strefę przygotowali:
Andrzej Dufrat, Adam Hara, Grzegorz Chojak oraz Jadwiga Rejchert.

▶

▶

▶

Na scenie zaprezentowali się również uczniowie Szkoły Muzycznej.

▶

W trakcie imprezy można było liczyć na darmowe lody, które ufundowała Cukiernia BEZA.

Jedną z zabaw było zwijanie sznurka na czas, która dostarczyła wielu emocji.

Podczas finału Dni Rodziny odbyła się zbiórka książek i zabawek „Dzieci Dzieciom”, którą zorganizowali laureaci konkursu Ośmiu Wspaniałych. Na zdjęciu Tomasz Styrna oraz Dominika Józefiak.

▶

8 czerwca w obecności burmistrza Marka Długozimy,nastąpiło przekazanie zbiorów
akcji na ręce pracowników Opieki Społecznej, którzy rozdadzą je dzieciom z potrzebujących rodzin. Wśród zebranych przez Ośmiu Wspaniałych rzeczy znalazło się ponad 300 książek, 200 maskotek, gry planszowe, klocki, łyżwy, rolki a także koń na
biegunach i wiele innych.
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▶

Podczas finału Dni Rodzin odbyła się Ogólnopolska wystawa Owczarków Niemieckich Długowłosych.

▶
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Imprezę uroczyście otworzył burmistrz Marek Długozima.

piknik wędkarski
90 młodych adeptów wędkarstwa wzięło udział w Wędkarskim
Pikniku Rodzinnym, jaki odbył się
4 czerwca na stawach w ramach
Trzebnickich Dni Rodzin. Organizatorem zawodów była Gmina
Trzebnica przy współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim koło
nr 23 Trzebnica.
Zawody rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: do 10 lat, do
13 lat i kategoria sportowa. Głównie łowiono: płoć, leszcze, krąpie,
okonie i karpie.
Zwycięzcami zawodów wędkarskich zostali:
1. kategoria do 10 lat: 1. Marcel
Szczepanik, 2. Dawid Bodnar, 3.
Julia Panyło

2. kategoria do 13 lat: 1. Patrycja
Gurboda, 2. Majka Papst, 3.
Kacper Żmudziński
3. kategoria sportowa: 1. Mateusz
Latus, 2. Piotr Michałkiewicz, 3.
Emil Bandziów
Zawodnicy, którzy uplasowali się
na podium, otrzymali pamiątkowe
puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe paczki ze
słodyczami. W czasie festynu organizowane były również zabawy
zręcznościowe. Dużą atrakcją okazał się szalony ponton, który został
zorganizowany przez częstochowskich modelarzy pod przewodnictwem Waldemara Wilczyńskiego.

▶

I w tym roku nie brakowało chętnych do udziału w zawodach wędkarskich na trzebnickich stawach.

PODZIĘKOWANIE

Drodzy Państwo, za nami IV Trzebnickie Dni Rodziny, których głównym celem po raz kolejny było promowanie wartości,
jaką jest rodzina, a także uczynić z tego święto i wspólnie przeżyć czas radości i wzrastania.
Po raz kolejny wspólnie udało nam się pokazać, że rodzina jest
jednym z najważniejszych aspektów życia i w Gminie Trzebnica traktowana jest priorytetowo.
Wierzę, że gra terenowa zorganizowana przez harcerzy w Lesie Bukowym, Podwórkowy Festiwal Kolorów, profesjonalna sesja zdjęciowa,
warsztaty rękodzielnicze, warsztaty artystyczno-muzyczne, spotkanie z Domisiami, piknik modelarski i wędkarski, rodzinny turniej
badmintona oraz wielki rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka, pomogły Państwu skupić się na wspólnym spędzaniu czasu,
którego tak często brakuje w budowaniu silnych rodzinnych relacji. Państwa liczny w nich udział po raz kolejny utwierdza mnie
w przekonaniu, że obrana przez nas droga do wielokierunkowego rozwoju Gminy Trzebnica jest właściwa i należy nią dalej podążać.
Przypomnę, że od 2003 roku w naszej gminie działa program Trzebnicka Rodzina 3+. Jego dynamiczny rozwój stał się inspiracją
do wielu działań – jedną z nich jest właśnie organizacja Trzebnickich Dni Rodziny.
Dziękując jeszcze raz serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację IV Trzebnickich Dni Rodziny oraz wszystkim,
którzy brali w nich udział, zachęcam gorąco do aktywnego uczestnictwa w życiu naszej małej ojczyzny.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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RapPedagogia
9 maja w Gminnym Centrum Kultury miało miejsce spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z Dobromirem „Mak” Makowskim w ramach projektu
o nazwie „RapPedagogia”, który porusza zagadnienia dotyczące uzależnień i przemocy. W spotkaniu
wzięła udział młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z terenu Gminy Trzebnica, blisko 600 osób.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Marek Długozima.
Dobromir Makowski jest raperem, pedagogiem, nauczycielem
akademickim, założycielem fun-

▶

dacji „Młodzież dla młodych”,
który w przeszłości otarł się o problem narkotykowy. Brak dobrych

relacji rodzinnych oraz nadużywanie alkoholu przez rodziców
wpłynęły na młodego Dobromira
destrukcyjnie. Wcześnie zaczął
przygodę z narkotykami, potem
było już tylko gorzej. Ucieczka
z domu, pogotowie opiekuńcze
i dom dziecka. Dziś „Maku” spotyka się z młodymi ludźmi w całym
kraju, dzieląc się z nimi nie tylko
swoimi bolesnymi przeżyciami, ale
przede wszystkim daje poruszające świadectwo przemiany własnego życia. Forma i sposób przekazu
istotnych dla młodzieży zagadnień

Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima wraz z inicjatorką spotkania Anną Popek-Burger z Powiatowego
Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy i „Maku”.

z zakresu zagrożeń, jakie niosą ze
sobą wszelkiego rodzaju używki
i negatywne zachowania, wywołały w opiekunach i nastolatkach
wiele emocji.
– Jestem pod ogromnym wrażeniem. To było bardzo przejmujące
i wzruszające spotkanie. Historia
pana Dobromira jest wręcz niewiarygodna. Cieszę się, że mogłam
uczestniczyć w tym niecodziennym koncercie. Słowa rapera niosą
za sobą ogromny przekaz, dlatego
uważam, że taki niekonwencjonalny sposób prowadzenia zajęć

▶

z młodzieżą na temat profilaktyki
uzależnień jest bardzo dobry –
mówiła jedna z uczennic.
Tematyka spotkania znakomicie wplata się w założenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień, dlatego patronat
honorowy nad spotkaniem objął burmistrz Marek Długozima,
który zapewnił również wsparcie finansowe ze środków Gminy
Trzebnica.
[mc]

„RapPedagogia” to projekt edukacyjno-profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej o tematyce związanej
z uzależnieniami od narkotyków i alkoholu.
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Zawody pływackie po raz piąty!
W piątek 26 maja w Gminnym Parku Wodnym
Trzebnica-ZDRÓJ już po raz piąty odbyły się Zawody Pływackie o Puchar Kocich Gór i Doliny
Baryczy. W tym roku do rywalizacji przystąpiło
blisko 300 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Patronat honorowy nad zawodami
objął burmistrz Marek Długozima.
W tegorocznych zmaganiach
pływackich wzięli udział uczniowie gmin: Trzebnica, Oborniki
Śląskie, Prusice, Wisznia Mała,
Zawonia, Żmigród i Długołęka. V
Zawody Pływackie o Puchar Kocich Gór i Doliny Baryczy otworzył Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima. – Ilość młodych pływaków, którzy przybyli
dziś do Gminnego Parku Wodnego, aby wystartować w zawodach,
tylko potwierdza, że podjęta przeze mnie decyzja o budowie aquaparku była słuszna i potrzebna.
Dodatkowo cieszy fakt, że z naszego nowoczesnego i jedynego w powiecie trzebnickim krytego basenu korzystają także dzieci spoza
Gminy Trzebnica – powiedział
i dodał: – Warto przypomnieć, że
uczniowie naszej gminy mogą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach
nauki i doskonalenia pływania.
Dzięki temu i Gminnemu Klubowi
Pływackiemu 7 Zdrój Trzebnica,
który osobiście wspieram, odnoszą oni sukcesy w kraju, jak rów-

nież na arenie międzynarodowej.
Na zakończenie burmistrz życzył
wszystkim startującym jak najlepszych czasów i medali.
Nad prawidłowym przebiegiem
zawodów czuwała Komisja Sędziowska z Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego, natomiast o obsługę informatyczną
i elektroniczny pomiar czasu zadbali sędziowie: Kamil Frank oraz
Bogusław Nadobny
Konkurencje i poszczególne starty podzielone zostały na
trzy bloki. W pierwszym bloku
popłynęli najmłodsi uczniowie:
dziewczęta i chłopcy 8, 9, 10 lat na
dystansie 25 m, najpierw stylem
grzbietowym, potem stylem klasycznym i stylem dowolnym.
W bloku drugim na dystansie
50 m w stylach, grzbietowym, klasycznym i dowolnym wystartowali
dziewczęta i chłopcy w wieku 11-13
lat.
Na zakończenie bloku drugiego do rywalizacji stanęły sztafety
mieszane 4 x 50 m stylem dowol-

nym. Konkurencja dostarczyła
wielu emocji, ponieważ w skład
reprezentacyjny każdej szkoły
wchodzili trzej uczniowie oraz
nauczyciel. W tej rywalizacji na
pierwszym miejscu tryumfowała
Szkoła Podstawowa nr 3 z Trzebnicy (Patrycja Budzyń, Igor Gorczyca i Karol Kocik) wraz z nauczycielem Wojtkiem Kabatem (czas:
2:19.51). Drugie miejsce zdobyła
Szkoła Podstawowa z Wiszni Małej, natomiast na trzecim miejscu
znalazła się Szkoła Podstawowa
z Siedlca Trzebnickiego.
Po startach uczniów szkół podstawowych rozpoczął się blok trzeci, w którym konkurowali ze sobą
gimnazjaliści dziewczęta i chłopcy
na dystansie 50 m stylem grzbietowym, stylem klasycznym i stylem
dowolnym.
Również na zakończenie trzeciego bloku odbył się bieg sztafetowy, w którym zwycięzcami zostali
uczniowie Gimnazjum Sportowego z Trzebnicy (czas: 2:31.43), drugie miejsce zajęło Gimnazjum
z Kryniczna (czas: 2:42.60) , a trzecie – Gimnazjum ze Żmigrodu
(czas: 2:43.83).
W Zawodach w sumie rozdanych zostało 54 komplety medali
oraz 162 dyplomy za zajęcie I, II
i III miejsca w startach indywidualnych.
Dodatkowo nagrodzono pamiątkowymi medalami zwycięz-

▶

Zawodnicy konkurowali indywidualnie oraz w sztafetach.

ców sztafet oraz wręczono puchary
dla najlepszych szkół podstawowych i gimnazjów. Wszystkie nagrody ufundował Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.
W ogólnej klasyfikacji szkół
podstawowych pierwsze miejsce
zdobyła Szkoła Podstawowa nr 2
z Trzebnicy, zdobywając 141 pkt,
drugie miejsce ex aequo z wynikiem 120 pkt zajęły: Szkoła Podstawowa z Siedlca i Szkoła Podstawowa nr 3 z Trzebnicy. Wśród szkół
gimnazjalnych najwyższe miejsce
na podium zdobyło Gimnazjum

Sportowe z Trzebnicy – 94 pkt, na
drugim miejscu znalazło się Gimnazjum z Żmigrodu – 63 pkt, natomiast miejsce trzecie wywalczyło
Gimnazjum z Kryniczna – 61 pkt.

W związku z rozpoczęciem sezonu letniego informujemy, że
w sobotę 10 czerwca zostanie
otwarty basen zewnętrzny.
Godziny otwarcia – codziennie od 9.00 do 19.00.
Zapraszamy!
[mc]

▶

V Zawody Pływackie o Puchar Kocich Gór i Doliny Baryczy otworzył burmistrz Marek
Długozima.

▶

Licznie zgromadzeni kibice gorąco dopingowali swoich faworytów.

▶

Pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji gimnazjum zdobyło Gimnazjum Sportowe
w Trzebnicy.

▶

Do rywalizacji stanęli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z gmin: Trzebnica, Oborniki Śląskie, Długołęka, Prusice Wisznia Mała, Żmigród i Zawonia.

NR 11 {118}

9.06.2017

31

Trzebnica na Festiwalu Rowerowym
do Szczytkowic. Co więcej, planowany remont ul. Milickiej również
zakłada powstanie chodnika połączonego ze ścieżką rowerową.
O walorach turystycznych oraz
potencjale rowerowym gminy
i powiatu, można było usłyszeć na
wspólnym stoisku Gminy Trzebnica i Starostwa Powiatowego. – Jak
się okazało wiele osób było zainteresowanych szlakami przebiegającymi przez naszą gminę, a ci
którzy mieli okazję już odwiedzić
Trzebnicę i okolice, byli bardzo
zadowoleni ze zróżnicowania tras
i ukształtowania terenu Wzgórz
Trzebnickich – mówił pracownik
Wydziału Promocji, Albert Paprotny, zajmujący się turystyką
z ramienia urzędu.
Podczas gdy na scenie odbywały się konkursy i panele dyskusyjne dotyczące sprzętu rowerowego,
projektowania tras rowerowych
oraz promocji turystyki rowerowej, na zewnątrz hali trwały zawody rowerowe dla dzieci i dorosłych. W sobotę goście podziwiali
wyścigi wokół Hali Ludowej na rowerach szosowych i zawody MTB.
Dla najmłodszych przygotowano
wyścigi na rowerkach biegowych
i strefę zabaw. Podczas festiwalu
nie zabrakło również solidnej dawki wiedzy o rowerach od branżowych ekspertów.
[em]

Kilkanaście tysięcy gości, 2 dni prelekcji i debat,
ponad 100 wystawców, wśród których znalazła się również Gmina Trzebnica. Tak wyglądał
Dolnośląski Festiwal Rowerowy, który odbył się
20 i 21 maja w Hali Stulecia we Wrocławiu.
Była to pierwsza edycja święta
rowerzystów i pasjonatów aktywnych form spędzania wolnego czasu na dwóch kółkach, w regionie
uznawanym za rowerową stolicę
Polski. Tym bardziej zrozumiały stał się udział w nim Gminy
Trzebnica, w której powstają liczne
ścieżki rowerowe, a ukształtowanie terenu sprawia, że wiele osób
pragnie spróbować swoich sił właśnie podczas jazdy na rowerze. Na
targach będących połączeniem imprezy wystawienniczej z kongresem rowerowym oraz atrakcjami
sportowymi, obecny był Burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima, który wziął udział w „Roboczym spotkaniu samorządów zainteresowanych udostępnieniem
dróg w pasie drogi krajowej S5 dla
ruchu rowerowego” oraz w „Panelu samorządowym: Rowerowe
Przyspieszenie”. Burmistrz zaprezentował zaangażowanie gminy
w organizację imprez rowerowych,
takich jak Rodzinne Uliczne Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica czy Korona
Kocich Gór. Ogromne wrażenie

na zebranych zrobiła informacja
o tym, że w Trzebnicy od kilku
lat organizowana jest akcja „Podaruj rower”, dzięki której udało
się przekazać ponad 100 rowerów
potrzebującym. Gospodarz gminy
opowiedział również o Gminnym
Kolarskim Klubie Sportowym,
który zajmuje się przeprowadzaniem szkoleń, przygotowywaniem
zawodników do udziału w wyścigach, prowadzeniu licznych akcji
promujących jazdę na rowerze,
a także o spotkaniach edukacyjnych w szkołach podczas których
przeprowadzane są pogadanki
z dziećmi na temat bezpiecznej
jazdy na rowerze. Nie zabrakło
również informacji na temat powstających w Gminie Trzebnica
licznych trasach rowerowych oraz
planowanej ścieżki trasą kolei wąskotorowej, która liczyć będzie 12,
5 kilometra. Oprócz wspomnianej
powstaną m.in. ciąg pieszo-rowerowy z Trzebnicy do Będkowa
o długości 1,1 km oraz do Sulisławic o długości 0,9 km, a także ok.
3-kilometrowy odcinek w pasie
remontowanej drogi prowadzącej
R
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L

A

▶

Podczas festiwalu burmistrz Marek Długozima wygłosił referat pt.
„Trzebnica na rowerze”.

▶

Wspólne stoisko Gminy Trzebnica i Powiatu Trzebnickiego na
Dolnośląskim Festiwalu Rowerow ym w Hali Stulecia we Wrocławiu. Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima, starosta Waldemar
Wysocki, soł tys Marcinowa Anna Nowaczek oraz pracownik w ydziału promocji Albert Paprotny.

M
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Trójka ponownie w finale Dolnośląskich Meczów Matematycznych
Szkoła Podstawowa nr 3 od 16 lat bierze udział w Dolnośląskich Meczach Matematycznych organizowanych
przez Fundację Matematyków Wrocławskich. Jako jedna z nielicznych uczestniczy w nich od samego początku
i posiada tytuł Weterana. W tym roku ponownie wystąpiła w finale, zajmując w nim doskonałe 3 miejsce nieznacznie ustępując szkołom z Wrocławia i Wałbrzycha.
Waleczna drużyna została zaproszona do Urzędu Miejskiego przez burmistrza Marka Długozimę.
- Chciałem osobiście pogratulować wam i waszym opiekunom
sukcesu oraz tego, że tak dzielnie
reprezentowaliście naszą gminę
na każdym etapie konkursu – powiedział burmistrz i dodał: - Cieszy również fakt, że praca waszych
nauczycieli i opiekunów przynosi
efekty już drugi rok z rzędu. Sukcesy drużyny świadczą o świetnym przygotowaniu i wielu innych
umiejętnościach, nie tylko matematycznych, niezwykle ważna jest
strategia i umiejętność radzenia
sobie ze stresem.

Młodzi matematycy, którzy przyczynili się do tego sukcesu to: Patrycja Budzyń, Maja Okuniewicz ,
Magdalena Wojtkowiak, Zuzanna
Mrozińska, Eva Bouwman, Paweł
Solecki, Szymon Hupa, Oliwier
Hupa, Norbert Katura, Piotr Szylik, Jakub Michalak, Wiktor Kawa,
Jakub Wróbel, Julian Płachta.
Opiekunami wspaniałej drużyny
niezmiennie od lat są nauczyciele matematyki: Anna Otfinowska
i Dariusz Bocian.

spaloną żarówką, a gdzie odnieść
niewykorzystane leki. Podczas
zajęć, po zapoznaniu się z podpowiedziami Ekoludka, który w prosty, rymowany sposób instruował,
w jaki sposób należy segregować
odpady, dzieci miały w praktyce
wykorzystać tę wiedzę. W większości poradziły sobie świetnie, co
pozwala sądzić, że planeta Ziemia,
przynajmniej w gminie Trzebnica,
jest bezpieczna. Dzieci, zaopatrzone w książeczki o Ekoludku, będą
pilnować, by śmieci trafiały w odpowiednie pojemniki.
W tym roku szkolnym Ekoludek
odwiedził trzystu zerówkowiczów
z dziesięciu szkół i przedszkoli
naszej gminy. Ogółem, do chwili
obecnej, w projekcie wzięło udział
prawie półtora tysiąca dzieci. Zajęcia przeprowadziły: Joanna Niterska z Wydziału Rolnictwa i Ochro-

Dbamy o środowisko
Ekoludek 3 – czy wiesz, jak
segregować śmieci?

W 2013 roku weszły w życie nowe
przepisy dotyczące gospodarki odpadami i od tego czasu na samorządach spoczął obowiązek segregacji i wywozu nieczystości stałych
z terenu gminy. By sprostać temu
zadaniu, potrzebna jest edukacja
mieszkańców, dotycząca tej ważnej umiejętności. Aby uzyskać jak
najlepsze rezultaty, należy jak najwcześniej zaszczepić w mieszkańcach nawyk segregacji odpadów.
W związku z tym, oprócz kampanii informacyjnej skierowanej
do dorosłych, Gmina Trzebnica
wdrożyła w życie projekt „Eko-

R

E

ludek” skierowany do bardzo młodych mieszkańców.
Trzecia już z kolei edycja projektu
„Ekoludek” przeszła do historii.
Przez kilka ostatnich miesięcy
dzieci z grup „0”, ze szkół i przedszkoli z naszej gminy poznawały
zasady właściwych zachowań przy
segregacji odpadów. Dowiedziały
się, jak ważne jest, by śmieci nie
trafiały do lasu, ani do przydrożnych rowów czy na dzikie wysypiska. Musiały odpowiedzieć na
wiele pytań dotyczących ochrony
środowiska: które odpady powinny trafić w pojemnik żółty, które
w zielony, a które w niebieski, gdzie
należy zanieść zużyte baterie,
a gdzie stary telefon, co zrobić ze

K

L

A

M

A

ny Środowiska, funkcjonariuszka
Straży Miejskiej Anna Cisak oraz
autorka książeczki edukacyjnej
„Ekoludek – czy wiesz, jak segregować śmieci” Wiesława Kucięba.

Książeczki o Ekoludku sfinansowała Gmina Trzebnica, ze środków przeznaczonych na edukację
ekologiczną.
Wiesława Kucięba

Konkurs matematyczny „vieteliada”
SP 3
30 maja w Osolinie odbył się powiatowy matematyczny konkurs
klas szóstych „Vieteliada”. Uczniowie przez 60 minut zmagali się
z sześcioma rozbudowanymi zadaniami z zakresu szybkiego liczenia,
działań na procentach oraz z działań na wyrażeniach algebraicznych. W tym roku uczniowie Trój-

ki odnieśli ogromny sukces. Paweł
Solecki z klasy 6a zajął pierwsze
miejsce, a Szymon Hupa z klasy 6c
zajął drugie miejsce w powiecie. To
kolejny już sukces młodych matematyków ze Szkoły Podstawowej
nr 3. Gratulacje i podziękowania
za wytrwałość w pracy na kółkach
matematycznych składa Anna Otfinowska.
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Międzyszkolna wymiana książek
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima spotkał się
z dyrektor Polskiej Szkoły im. Królowej Jadwigi w Loncoln w Anglii panią Elżbietą Błotny. W ramach współpracy z Gminą Trzebnica dyrektor placówki przekazała na ręce burmistrza zebrane książki, słowniki i bajki.
Książki trafiły do Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Współpraca między szkołami nabiera tempa, bowiem Szkoła Podstawowa nr 2, pragnąc nawiązać
kontakt z rodakami mieszkającymi w Anglii, a także w ramach
rewanżu zorganizowała zbiórkę
książek. Patronat nad akcją objęła
biblioteka szkolna na czele z Ewą
Bednarz oraz uczniowie klasy
III b z wychowawcą Edytą Smółkowską. Z ogromnym zaangażowaniem w akcję zbiórki książek
włączyła się także Danuta Wołoszko – mieszkanka Trzebnicy,
której wnuki uczęszczają do Polish School in Lincoln.
Do 24 maja uczniowie szkoły
zebrali ponad 300 egzemplarzy
różnorodnych książek, w tym

ciekawe bajki dla dzieci, lektury
szkolne, powieści dla młodzieży,
książki popularno-naukowe oraz
słowniki.
– Z wielką przyjemnością podjąłem się współpracy z panią dyrektor Polskiej Szkoły w Anglii
– Elżbietą Błotny – byłą mieszkanką Trzebnicy i nauczycielką
języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3. Takie przedsięwzięcia
służą przede wszystkim dzieciom
i młodzieży. Pomagają w nawiązaniu kontaktów z rówieśnikami
z zagranicy, a tym samym mogą
być pomocne w nauce języka obcego – mówi burmistrz Marek
Długozima. – Życzę obu szkołom
owocnej współpracy, by uczniowie

jednej i drugiej placówki skorzystali na niej jak najwięcej – dodał
burmistrz.
– Serdecznie dziękujemy panu
burmistrzowi Markowi Długozi-

mie za zorganizowanie przesyłki
książek do Anglii oraz przekazanie całej kolekcji publikacji do
naszej szkoły. Dzięki temu wzbogacone zostały zbiory biblioteki

szkolnej, które posłużą uczniom
do nauki języka angielskiego –
powiedziała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Grażyna Kantecka.

Trzebniczanki najlepsze w ogólnopolskim konkursie Jordanowskim
Pierwsze miejsce zajęła Dagmara Kupis, drugie
Magdalena Góral. Główną ideą konkursu było
poznanie życia i duchowości o. Franciszka Marii
od Krzyża Jordana oraz szerzenie salwatoriańskiej idei apostolstwa wśród dzieci i młodzieży.
Patronat honorowy nad Konkursem objął ks.
Piotr Filas SDS - Przełożony Polskiej Prowincji
Salwatorianów, oraz ks. Jerzy Madera SDS - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów.
Cały konkurs został podzielony na
3 etapy, z których 2 zostały przeprowadzone w parafiach, w wyznaczonych tygodniach konkursowych. I etap odbył się od 1 do
14 listopada 2016 r., po którym

osoby, które uzyskały 70% poprawnych odpowiedzi przeszły
do kolejnego etapu. II etap został
przeprowadzony od 1 do 11 marca 2017 r. Następnie komisja konkursowa wybrała 10 osób, które
osiągnęły największą liczbę punk-

Konkurs matematyczny wesołe myślenie
SP 3
Już XIX edycja konkursu
matematycznego odbyła się 25
maja w Szkole Podstawowej nr 3
w Trzebnicy. W konkursie wzięli
udział uczniowie z klas III z całego powiatu trzebnickiego. Dzieci
miały do rozwiązania 5 zadań.
Najlepszymi matematykami w powiecie zostali uczniowie: I miejsce
Mateusz Orleański SP3 Trzebnica / II miejsce Natalia Szostak SP
Językowa, Integracyjna Trzebnica

/ III miejsce Artur Ptaszkowski
SP3 Oborniki Śl. / IV miejsce Jan
Matysiak SP Kryniczno, / Martyna
Zdrowiecka SP Żmigród, / Jakub
Klepczyk SP Uraz / V miejsce Iga
Wójcicka SP2 Trzebnica, Stanisław
Jasiński SP3 Trzebnica.
Laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom
konkursu życzymy dalszych sukcesów.
Opracowały Beata Wojda,
Danuta Małys

tów. To właśnie one wzięły udział
w wielkim finale, który odbył się
w Bagnie, w dniach 6-7 maja 2017 r.
Zwycięska trójka, w której
oprócz
trzebniczanek
znalazła się także Aleksandra Gram
z Bielska-Białej, została nagrodzona weekendowym wyjazdem
do Szodliget koło Budapesztu.
Podpis: Dagmara Kupis, Magdalena Góral z Trzebnicy oraz
Aleksandra Gram z Bielska-Białej zwyciężczynie konkursu Jordanowskiego. Na zdj. wspólnie
z patronem honorowym konkursu
ks. Piotr Filas SDS - Przełożony
Polskiej Prowincji Salwatorianów.
– Gratuluję sukcesu na który złożyły się ogromna wiedza, pasja i
zapał z jakim do tego konkursu
podeszły dwie młode mieszkanki naszej Gminy – powiedział
burmistrz Marek Długozima.
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Uczennice z wizytą w Kitzingen
w Ujeźdżcu Wielkim
W roku 2008 Gimnazjum
w Ujeźdźcu Wielkim nawiązało
współpracę ze szkołą w Kitzingen
– partnerskiego miasta Trzebnicy.
Od tego czasu corocznie organizowane są spotkania młodzieży polsko-niemieckiej uczącej się w gminnych placówkach. W tym roku pięć
uczennic z Ujeźdźca Wielkiego zostało zaproszonych przez uczennice

z Kitzingen do odwiedzenia ich kraju. Uczestniczki wymiany spędziły dwa dni na zajęciach szkolnych,
które pomóc miały w integracji
młodzieży i pokonaniu bariery językowej. Uczennice zostały oficjalnie
powitane przez burmistrza Kitzingen – Siegfrieda Müllera oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Ralpha Hartnera. W spotkaniu udział
wzięli również dyrektor goszczącej
szkoły Robert Schöfer oraz rodzice
uczennic, które zaprosiły dziewczęta

1 czerwca w Szkole Podstawowej
w Masłowie wychowawcy klas wraz
z uczniami przygotowali atrakcje
z okazji Dnia Dziecka. Uczniowie
klas II i III na boisku szkolnym zorganizowali prawdziwy wiosenny
piknik ze wspaniałymi przysmakami, grami i zabawami sportowymi.
Ich starsi koledzy z klasy IV urządzili w szkole maraton filmowy,
podczas którego raczyli się przepyszną trzebnicką pizzą. Natomiast
uczniowie dwóch najstarszych klas
udali się na pieszą wycieczkę do
Trzebnicy, gdzie odwiedzili skatepark, zjedli przepyszne lody oraz
pizzę, a także obejrzeli seans filmowy w Kinie Polonia 3D. Dzień

skończył się pieszym powrotem do
Masłowa. Tymczasem całodziennej świetnej zabawie przedszkolaków przyświecało hasło: „Sport,
zabawa to jest sprawa”! Wszystkim
uczniom szkoły dopisywał w tym
dniu radosny nastrój, gdyż każdy
znalazł dla siebie coś miłego.

Projektowy Dzień Dziecka
w Ujeźdżcu Wielkim
Dzień Dziecka to jeden z najcudowniejszych dni, na który uczniowie szkoły w Ujeźdźcu Wielkim
czekają niecierpliwie przez cały rok.
Nie należy się temu dziwić, gdyż czas
ten obfituje w wiele atrakcji i samych
przyjemności. Dzieci ze Szkoły Podstawowej uczestniczą w corocznym
biciu rekordów szkoły w różnych

dyscyplinach: w biegu na 60 m i 100
m, w rzucie piłką lekarską, w skoku
w dal, w drużynowych rozgrywkach piłki nożnej i klasowym przeciąganiu liny. Przyznać trzeba, że
takie zabawy sprawiają im ogrom
radości, które przepełnione są dużą
dawką emocji i uczciwej rywalizacji.
Gimnazjaliści z kolei mieli okazję do
popisania się swoją całoroczną pracą
metodą projektową. Właśnie w Dniu
Dziecka prezentują oni efekty swo-

25 maja 2017 r. uczniowie klasy II
e Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy uczestniczyli w spotkaniu
z trzebnicką poetką, Panią Julianną
Michorczyk, która zaprezentowała
swoje wiersze z tomiku pt. „Karuzela z piosenkami”. Uczniowie wysłuchali także piosenek z płyty dołączonej do zbioru wierszy. Dzieci

SP Ujeździec Wielki

ich działań na forum publiczności,
która potem wybiera najciekawszy
projekt. Wystąpiło 5 zespołów, które zaprezentowały owoce wielomiesięcznych przygotowań. Tematy
były bardzo zróżnicowane i ciekawe:10 Polaków najbardziej znanych
w świecie, historia mody w XX w.
Podróż przez dziesięciolecia, zdrowe żywienie, cyberprzemoc, czyli
zagrożenia w sieci,The World Games. Wrocław 2017. Nad grupami
czuwali opiekunowie: A. Walczyńska-Jeleń, I. Grochowina, ks. S. Bratek, M. Tarka i B. Zasada. Stroną
techniczną zajął się M. Bartoszek
przy ogromnej pomocy uczniów G.

zadawały mnóstwo pytań, na które
nasz gość chętnie i cierpliwie odpowiadał, rozdawał także autografy.
Pani Michorczyk z wielką uwagą wysłuchała wierszy napisanych
przez uczniów klasy II e w ramach
klasowego konkursu na napisanie
wiersza o tematyce wiosennej. Po
wysłuchaniu wierszy Pani Julianna
stwierdziła, iż jest mile zaskoczona
przepiękną, pełna porównań, prze-

nośni i metafor twórczością młodych poetek. 02 czerwca 2017 r. Pani
Julianna odwiedziła nas ponownie,
aby rozstrzygnąć konkurs literacki.
Podczas spotkania wręczyła nagrodzonym uczennicom: Joannie Opałce, Mai Pisuli, Julii Rozin, Nadii
Rudkiewicz dyplomy i nagrody
książkowe ufundowane przez Wydawnictwo „OVO”. W podziękowaniu za poświęcony czas, miłą atmosferę i niezapomniane wrażenia
literackie uczniowie wręczyli Pani
Juliannie kwiaty i słodki upominek.
Małgorzata Strzykalska

piłkarskich m. in. celność strzałów
na bramkę, podania, rzuty wolne,
rzuty karne, a także wiele tego typu
ćwiczeń. Piłkarskie zmagania przeprowadził i oceniał Animator Orlika. W tym samym czasie na boisku
wielofunkcyjnym dla młodszych
dzieci przeprowadzone zostały
mega gry i zabawy. Dzieci korzystały
z twistera, chińczyka, jengi, domina oraz bierek. Czekał na nich także trudny tor przeszkód, z którym
wszyscy uczestnicy dzielnie sobie

poradzili. Na koniec dzieci uczestniczyły w zabawie o nazwie statek,
a także podaj piłkę. Za sportowe
zmagania wszystkie dzieci otrzy-

Spotkanie z Julianną Michorczyk
SP 2

oraz organizacja Polsko–Niemiecka
Współpraca Młodzieży.

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka
Masłów

do swoich domów. Nie lada atrakcją była wycieczka do Norymbergii.
Oprócz zwiedzania miasta i jego
zabytków niezwykle ciekawa okazała się wizyta w Dunklecafe, gdzie
wprowadzono nas do całkowicie zaciemnionego baru, w którym musieliśmy zamówić napoje i zapłacić za
nie tylko za pomocą zmysłu dotyku
i słuchu – barmanką była niewidoma od urodzenia Carina. Po pięciu
dniach pobytu, bogatsi w umiejętności językowe i kulturowe uczennice
wróciły do Polski, mając nadzieję na
kontynuację naszej wymiany, którą jak co roku sfinansowali rodzice
naszych podopiecznych, burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima

Na ten dzień dzieci od dawna
czekały z utęsknieniem. Wczesnym

Katarzyna Żebrowska
Adrianna Pieczykolan - Gorazdowska
rankiem zebraliśmy się w świetlicy
szkolnej, gdzie czekali na nas aktorzy
z krakowskiego teatru z przedstawieniem pt. „Calineczka”. Przypomnieli nam losy maleńkiej dziewczynki,
która wyrosła z ziarenka owsa. Dzieci brały aktywny udział w spektaklu,
a współczesna oprawa sprawiła, że
uśmiech nie znikał z twarzy. Następnie wróciliśmy do swoich klas.
Tutaj zabawa trwała dalej. Opowiadaliśmy o swoich marzeniach oraz
braliśmy udział w wielu zabawach
i konkursach. Rodzice zadbali też
o słodki poczęstunek dla swoich
pociech. Na zakończenie tego dnia
na dzieci czekała jeszcze jedna niespodzianka. Do szkoły przyjechała
wcześniej zamówiona pizza i soczki. Trochę zmęczeni, ale zadowoleni
wróciliśmy do domu.
K. Maj

Dydackiego-Kosowan oraz D. Prusa. Fotoreporterem był Z. Krysa.
Koordynatorką prac I. Grochowina,
Finałem obchodów Dnia Dziecka
w szkole w Ujeźdźcu Wielkim był

wspólny grillowy piknik, który, jak
zawsze, bardzo zintegrował społeczność szkolną i nauczycielską.
Adrianna Pieczykolan
Iwona Grochowina

mały drobne upominki, które ufundował Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima. Po wszystkich
konkurencjach na dzieci czekała

najbardziej wyczekiwana atrakcja
dnia - dmuchany zamek i słodkości.
Zakończeniem rodzinnej majówki
była zabawa taneczna dla dorosłych.

Majówka
w Ujeźdżcu Wielkim
W sobotę 20 maja mimo pochmurnej pogody na Kompleks
Boisk Orlik w Ujeźdźcu Wielkim
licznie przybyły dzieci na rodzinną majówkę. Tego dnia czekało na
nich bardzo dużo atrakcji. Wielbiciele piłki nożnej mogli zmierzyć się
w organizowanej na boisku piłkarskim konkurencji o nazwie Turbo
Kozak. Składała się ona z wielu zadań oceniających wiele sprawności
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Dzień Praw Zwierząt
SP 3
24 maja z okazji Dnia Praw Zwierząt uczniowie klasy Ve we współpracy ze starszym kolegą Janem Zapałą
przygotowali program artystyczny
dla klas IV-VI. Postanowil skupić
się na zwierzętach zagrożonych wyginięciem i uświadomić wszystkim

,jak ważna jest ich ochrona. Daria
i Olga Ostasz wykonały prezentację
multimedialną na temat zwierząt
chronionych w Polsce (jak np. wilki,
niedźwiedzie, rysie, morświny, foki
czy żbiki) oraz sposobów przeciwdziałania ich dalszemu wymieraniu.
Następnie zaprezentowali przedstawienie według oryginalnego
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scenariusza Hanny Kaniewskiej.
Oprócz zwierząt, o których była
mowa w prezentacji, można było
w nim zobaczyć bizona, pangolina,
pandę i panterę śnieżną. Następnego
dnia uczniowie sprzedawali ciasta,
galaretki i bransoletki z zawieszkami – zwierzakami. Dochód zamierzają przeznaczyć na adopcję pantery śnieżnej i rysia organizacji WWF
Polska. Uczniowie wraz z wychowawczynią Pauliną Kolińską dziękują wszystkim za wspólną zabawę
i wsparcie akcji.
[PK]

FESTYN RODZINNY
SP Kuźniczysko
3 czerwca na szkolnym boisku
znajdującym się przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku odbył się
Festyn Rodzinny. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji. Rodzice
uczniów przygotowali kawiarenkę i stoisko ze zdrową żywnością.
Ogromną popularnością cieszyła
się loteria fantowa i gabinet kosmetyczny, gdzie można było zrobić
tatuaż z henny. Była też okazja do
zaprezentowania swojego hobby.
Uczestnicy pikniku mogli podziwiać
umiejętności rzeźbiarskie
i plastyczne uczennic – Sary Nowak
i Hanny Winkler, zbiory zabytko-

wych przedmiotów użytkowych
gromadzone przez Bartka Kasperka,
swój talent w zakresie stylizacji fryzur prezentowały Martyna Sztandera i Oliwia Paszkiewicz, a o pasji
związanej z wojskiem ciekawie opowiadał Jakub Bernacki. Nie zabrakło
także ciekawych gier i zabaw sportowych. W związku z obchodami
Dnia Bociana, który przypada 31
maja, można było zwiedzić wyjątkowe miasteczko „Bocianowo”. Jedną
z atrakcji była również wystawa prac
państwa Bożeny i Pawła Łaczmańskich z Czeszowa.
W czasie całego spotkania swoje
talenty wokalne i taneczne zaprezentowali uczniowie szkoły oraz zespół taneczno-wokalny z Pierstnicy

„Pierścienie”.

Pragniemy podziękować za życzliwość
i pomoc Sponsorom, oto Oni : Firma Kulik
Sp.j. Pan Leszek Szyrner, Sklep Euro w Krośnicach, Tartak Dromex w Łazach Małych,
Pani Katarzyna Jarczewska, Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich, Pani Agnieszka Gładysz,
Sklep Shopping, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, Inspirion Polska Sp. z o.o., ,,Natalia”

Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Kuźniczysku, Państwo Dorota i Marek Tęcza, Sady
Trzebnica sp. z o.o. Państwo Bożena i Paweł
Łaczmańscy, Firma Tarczyński ,Nadleśnictwo Oleśnica, Pani Magdalena Szumska, Pan
Marek Sochacki, Państwo Halina i Tadeusz
Klimuk ,Sady Trzebnica Spółka z o.o., Firma
Preh Car Connect Polska Spółka z o.o. Auto
Serwis AUTO-MAR ,Free Kids s.c. Place
Zabaw w Zawoni, Pani Katarzyna Wojciów

Ekoflor Sp. z o.o.

Kochmańską oraz Beatę KawalecGórkę. Był to montaż słowno-muzyczny, którego podstawę stanowiły
słowa pełne oddania i szacunku dla
wiary, a także przepięknie wykonane wzruszające pieśni m.in. „Moje
Wędrowanie” i „W cieniu Twoich
rąk”. Po występie biskup podziękował za dziecięce dary i skierował do
obecnych na spotkaniu Słowo Boże,
nawiązując jednocześnie znakomity
kontakt z dziećmi i ucząc je wierszy i krótkiej piosenki. Podziękował
wszystkim za świadectwo chrześcijańskiego życia oraz za zaangażowanie dla dobra szkoły i parafii.
Na zakończenie udzielił pasterskiego błogosławieństwa, a na

pożegnanie rozdał wszystkim pamiątkowe obrazki. W drugiej części wizytacji ks. bp Jacek Kiciński
spotkał się z gronem pedagogicznym. W rozmowach można było
doświadczyć ciepła, ojcowskiej tro-

ski, a przede wszystkim dobrego humoru. Księdzu Biskupowi podczas
wizytacji towarzyszył proboszcz parafii Cerekwica, ks. Jacek Olszewski.
[asf]

cie ze znanych bajek, które zostały
rozpoznane przez widzów. Występ
uświetniły piosenki z różnych bajek

i filmów. Dla wszystkich było to radosne spotkanie, które uwrażliwiło
uczniów na potrzeby dzieci niepeł-

nosprawnych. Dziękujemy dzieciom
i wychowawcom za miłe przyjęcie.
A. Woźna

Serdecznie dziękujemy naszym
Gościom za wspólną zabawę, Rodzicom za wsparcie i ogromne zaangażowanie, jakie okazują szkole na co
dzień, nie tylko od święta.
Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy
Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku

Dzieci w wiosce indiańskiej
Przedszkola NR 2
W czwartek 25 maja grupy przedszkolne: IV (nauczycielka: Sylwia
Pietrzykowska), VII (nauczycielki:
Justyna Bartosik, Monika Madeja ),
IX (nauczycielka: Monika Dymińska) oraz XIII (nauczycielki: Marzena Aniołek, Lidia Zimniak) wzięły
udział w wycieczce do Wioski Indiańskiej. Tego dnia przedszkolaki
miały okazję poznać zwyczaje Indian, zdobywać indiańskie sprawności, a także po prostu świetnie się

bawić. Po przejściu labiryntu, strzelaniu z łuków, podciąganiu się na
linie, zdobywaniu statku pirackiego,
wspinaczce na górę i wielu innych
aktywnościach, dzieci posiliły się
kiełbaską z ogniska. Potem zawitały
do Tipi, gdzie spotkały indiańskiego
Wodza, który nauczył ich tańczyć
i grać na bębnach w rytm pięknej
muzyki indiańskiej. Ale wszystko,
co dobre, szybko się kończy. Przedszkolaki ruszyły więc w drogę powrotną, dumnie prezentując wszystkim pióropusze i zdobyte odznaki.
(J.B.)

Ksiądz Biskup
w Masłowie
10 maja w ramach wizytacji kanonicznej parafii Cerekwica, ks. bp
Diecezji Wrocławskiej Jacek Kiciński odwiedził Szkołę Podstawową
w Masłowie.
Wizyta była wyjątkowym wydarzeniem dla całej społeczności
szkolnej. Już od rana w klasach i na
korytarzach panowała uroczysta atmosfera. Szkoła przybrała odświęt-

ny wygląd, a uczniowie w galowych
strojach z niecierpliwością oczekiwali na przyjazd niezwykłego gościa.
Witając księdza w progach szkolnych uczniowie zaśpiewali pieśń pt.
„Bądź pozdrowiony, Gościu nasz”
przy akompaniamencie Dawida Karysia z klasy III. Następnie oficjalne
słowa powitania wygłosiła dyrektor
Jadwiga Drobik oraz dzieci z klasy
II. Uczniowie klas starszych przedstawili krótki program artystyczny
przygotowany przez panie: Anitę

Spotkanie integracyjne
SP 3
9 maja klasa IIc ze Szkoły Podstawowej nr 3 udała się z wizytą do Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy.
Spotkanie miało charakter integracyjny i przebiegało w bardzo miłej
atmosferze. Dzieci miały wspólny
poczęstunek, przygotowany przez

gospodarzy spotkania, podczas którego zapoznały się wzajemnie, opowiadały o sobie i wspólnie bawiły
się. Miały również okazję zobaczyć
sale lekcyjne oraz kącik do zabawy.
uczniowie zaprezentowali swoim
nowym kolegom i koleżankom inscenizację pt. „W krainie bajek”,
która została nagrodzona gromkimi
brawami. W przedstawieniu wystąpiły dzieci przebrane za różne posta-
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Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście do
Redakcji Panoramy Trzebnickiej, wezmą udział w losowaniu:
• 50 zł ufundowane przez GCKiS (do odbioru: ul. Prusicka 12),
• karta podarunkowa o wartości 50 zł + zabawka (realizacja karty Baby
MaXX w salonie w Psarach i w Parku Handlowym Bielany).
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TVP 1
5.20
6.40
7.30
8.00
8.30
8.45
9.10
9.45
11.20
11.35
12.15
13.05
13.40
14.20
15.00
16.00
17.00
17.30
19.30
20.10
20.12
20.25
21.20

23.30

1.15
2.10

3.20

Klan (3142 - 3144) - telenowela
Sprawa dla reportera
Rok w ogrodzie
Naszaarmia.pl (268) - magazyn
Na szlaku wydarzeń - magazyn
Pełnosprawni - magazyn
Po prostu zdrowie
Zgadnij, kto przyjdzie na
wesele - komedia, Niemcy
Wielkie Nieba
Jak to działa (140) - magazyn
Fascynujący świat - Ziemia.
Podwodny świat 4.
Okrasa łamie przepisy
Przyjaciel do zadań specjalnych
- reality show
Poznaj Dobrą Żywność - relacja z Pikniku - reportaż
Zagadka Hotelu Grand (46)
- serial
Ojciec Mateusz (174) - Panaceum - serial
Teleexpress, Pogoda
Rolnik szuka żony seria III (1 - 2)
- widowisko rozrywkowe
Wiadomości, Sport, Pogoda
5150 Warsaw Triathlon
Kronika Białoczerwoni
Komisarz Alex (116) - Opętanie
- serial
Pretty Woman - komedia
romantyczna, USA, reż. Garry
Marshall, wyk. Julia Roberts,
Richard Gere, Ralph Bellamy
Nocne Graﬃti - ﬁlm sensacyjny,
reż. Maciej Dutkiewicz, wyk.
Marek Kondrat, Katarzyna Skrzynecka, Kasia Kowalska, Robert
Janowski, Tomasz Dedek
Zagadka Hotelu Grand (46)
- serial
Sabina - ﬁlm TVP, reż. Kazimierz
Tarnas, wyk. Zoﬁa Kucówna,
Karina Seweryn, Sławomira
Łozińska, Mariusz Bonaszewski,
Jadwiga Grygierczyk, Stanisław
Sparażyński
Krwawe karykatury - ﬁlm dok.

TVP SPORT
8.00 Piłka nożna - Mecz towarzyski.
Brazylia - Argentyna 9.00 Piłka nożna
- Mecz towarzyski. Brazylia - Argentyna 10.05 Piłka ręczna kobiet - Eliminacje
MŚ 2017. Rosja - Polska 11.55 Jeździectwo - CSIO Sopot - Big Round - relacja
13.55 Jeździectwo - CSIO Sopot - Big
Round - relacja 14.45 Świat jeździectwa
- magazyn 15.15 Courtside - magazyn
15.45 Lekkoatletyka - Memoriał Janusza Kusocińskiego 19.30 Kolarstwo - Tour de Suisse - 1.etap. Cham - Cham, 6km
na czas 20.45 Jeździectwo - CSIO Sopot
- Big Round - relacja 22.00 Magazyn FIFA 22.35 4 - 4 - 2 - wydanie specjalne
- magazyn piłkarski 0.15 Sportowa Sobota 0.45 Zakończenie dnia

TVP 1
5.35
6.35
7.00
8.00
8.40
9.15
9.45
10.40
11.35
11.50
12.00
12.15
13.00
13.40
14.45
15.45
17.00
17.30
18.35
19.30
20.10
20.12
20.25

22.10

0.00
0.35

2.15
3.15

Klan (3145 - 3146) - telenowela
Słownik polsko@polski
Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
Ziarno - Camino de Santiago
Zakochaj się w Polsce (40) Pułtusk i Serock - magazyn
Biblia - Józef, cz. 4 - serial
Biblia - Mojżesz, cz. 1 - serial
Magazyn Kolarski (14)
Między ziemią a niebem
Anioł Pański
Między ziemią a niebem
Natura w Jedynce Enklawy
dzikiej przyrody, cz. 14. Stawonogi i my - cykl dok.
W pułapce miłości, cz. 2 - dramat, Hiszpania
Rozdarte serca (54) - serial
Jeździectwo - CSiO w Sopocie.
konkurs Grand Prix - relacja
Teleexpress, Pogoda
Pół wieku Kabaretu pod Egidą
Rolnik szuka żony seria III (3)
- widowisko rozrywkowe
Wiadomości, Sport, Pogoda
Kronika Białoczerwoni
5150 Warsaw Triathlon
Dziennik Bridget Jones - komedia, Wielka Brytania, Francja, reż.
Sharon Maguire, wyk. Renee Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth,
Embeth Davidtz
Bridget Jones - w pogoni za
rozumem - komedia, Wielka Brytania, Francja, USA, reż. Beeban
Kidron, wyk. Renée Zellweger,
Hugh Grant, Colin Firth
Sportowa niedziela
Operacja Samum - ﬁlm sensacyjny, reż. Władysław Pasikowski,
wyk. Marek Kondrat, Radosław
Pazura, Anna Korcz, Bogusław
Linda, Olaf Lubaszenko, Tadeusz
Huk, Krzysztof Globisz, Tugrul
Cetiner, Jerzy SkolimowskI
Biblia - Józef, cz. 4 - serial
Biblia - Mojżesz, cz. 1 - serial

TVP SPORT
8.05 5150 Warsaw Triathlon 8.20 Piłka
nożna - MŚ do lat 20 - 3 miejsce 9.20
5150 Warsaw Triathlon 9.30 Piłka nożna - MŚ do lat 20 - 3 miejsce 10.30 5150
Warsaw Triathlon 10.40 4 - 4 - 2 wydanie specjalne 11.40 5150 Warsaw Triathlon
11.50 Piłka nożna - MŚ do lat 20 - Finał
14.30 Jeździectwo - CSIO Sopot - Grand
Prix 16.50 Kolarstwo - Tour de Suisse - 2.
etap. Cham - Cham, 172km 17.55 Lekkoatletyka - IAAF World Challenge League - Hengelo 20.05 Energa Basket Cup
20.40 Triathlon - ITU World Series - Leeds
- wyścigi kobiet i mężczyzn 22.00 Sportowa niedziela 22.35 Lekkoatletyka - IAAF
World Challenge League - Hengelo 0.15
Piłka nożna - MŚ do lat 20 - Finał

9.06.2017

5.20 Pustynne królestwo Namibii
- ﬁlm dok.
M jak miłość (1283) - serial
Pytanie na śniadanie
Lajk!
Na sygnale (144) - Na ostrzu
noża - serial fabularyzowany TVP
11.40 Podróże z historią (43)
Kaszubskie życie - cykl dok.
12.15 Południk Wildsteina
12.50 Hity kabaretu - Kresowiacy
i inne hity Kabaretu pod
Wyrwigroszem
13.20 Herbatka z kabaretem
14.00 Familiada
14.35 Sonda 2 - program popularnonaukowy
15.05 Rodzinka.pl (187) - Zero tolerancji - serial komediowy
15.40 Pierwsza randka
16.45 Kabaret Moralnego Niepokoju
przedstawia. TRASASASA
17.45 Słowo na niedzielę
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Kulisy - Postaw na milion
19.05 Postaw na milion - teleturniej
20.05 Mała wielka miłość - ﬁlm obyczajowy, reż. Łukasz Karwowski, wyk. Agnieszka Grochowska, Joshua Leonard, Agnieszka
Pilaszewska, Mikołaj Grabowski,
Marcin Bosak, Łukasz Simlat,
Anna Guzik, Maciej Kowalewski, Maciej Wierzbicki, Agnieszka
Wielgosz
22.05 DISCOPOLAND - program rozrywkowy
22.45 Bez litości - ﬁlm sensacyjny, reż.
Wojciech Wójcik, wyk. Olaf Lubaszenko, Radosław Pazura, Paweł
Wilczak, Krzysztof Kolberger,
Karolina Gruszka, Łukasz Garlicki
0.55 Wodny świat - ﬁlm science ﬁction, USA
3.15 07 zgłoś się (1) - Major opóźnia
akcję - serial
4.25 07 zgłoś się (2) - Wisior - serial
5.20 Zakończenie dnia
6.30
7.30
10.45
11.10

5.25
5.45
8.00
11.00
12.50
13.50
15.25
16.40
17.15
18.00

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Dzień Dobry TVN - magazyn
Na Wspólnej Omnibus - serial
Agent - Gwiazdy
MasterChef Junior
Mamy Cię!
Odlotowy ogród
Ostre cięcie
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwencyjny

PSN
7.00 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018:
Polska - Rumunia 8.00 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Polska - Rumunia
9.30 Rugby ME w rugby 10.30 Rugby ME
w rugby 12.00 Rugby ME w rugby 7 14.00
Motocyklowe MŚ Barcelona MotoGP
- wyścig 15.20 Rugby ME w rugby 16.30
Rugby ME w rugby 17.50 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Finlandia - Ukraina
18.50 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018:
Finlandia - Ukraina 20.35 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Włochy - Liechtenstein 22.50 Boks Droga do PBN7 23.30
Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018 - magazyn 0.15 Piłka nożna Eliminacje do MŚ
2018: Kosowo - Turcja 2.30 Siatkówka Liga Światowa: Serbia - Belgia

9.10
10.10
10.45
12.50
14.30
15.05
17.50
18.50
19.30
20.00

Nowy dzień z Polsat News
Jeźdźcy smoków
Pan Peabody i Sherman Show
Jeźdźcy smoków na końcu
świata
Przygody Kota w butach
Ewa gotuje
Doktor Dolittle 3 - komedia
familijna, USA, Kanada, 2006
I kto to mówi 2 - komedia, USA
Jaś Fasola
15 - Lecie Neo - Nówki. Schody
do Nieba
Chłopaki do wzięcia
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Eliminacje Mistrzostw Świata
2018: Polska - Rumunia

20.00 Zaczarowana - komedia, USA
2007, reż. Kevin Lima, wyk. Amy
Adams, Patrick Dempsey, James
Marsden, Timothy Spall, Susan
Sarandon
22.15 Duchy moich byłych - komedia, USA 2009, reż. Mark Waters,
wyk. Matthew McConaughey,
Jennifer Garner, Michael Douglas,
Breckin Meyer, Lacey Chabert,
Emma Stone
0.30 Eagle Eye - ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy 2008, reż. D.J. Caruso,
wyk. Shia LaBeouf, Michelle
Monaghan, Billy Bob Thornton,
Rosario Dawson, Michael Chiklis,
Anthony Mackie
2.55 Uwaga! - program interwencyjny
3.15 Moc Magii
4.35 Nic straconego

23.20 Łzy słońca - dramat sensacyjny,
USA, 2003, reż. Antoine Fuqua,
wyk. Bruce Willis, Nick Chinlund,
Tom Skerritt, Monica Bellucci
W Nigerii po zabójstwie prezydenta i jego rodziny dochodzi do
wojny domowej w wyniku której
do władzy dochodzi wojskowy
dyktator. Porucznik Waters oraz
jego oddział Navy Seals mają za
zadanie uratować amerykańską
lekarkę dr Lenę Kendricks. Piękna
pani doktor pracuje w jednej
z misji w Nigerii. Gdy komandosi
docierają na miejsce, okazuje się,
że Kendricks zgadza się na ewakuację, ale tylko wtedy gdy wraz
z nią zostaną uratowani uchodźcy.
2.00 UFO - komedia sci - ﬁ, Wielka
Brytania, 2012, reż. Dominic Burns
4.10 Tajemnice losu

EUROSPORT

TVP INFO

8.30 Kolarstwo. Criterium du Dauphine, Francja Etap 6. 9.30 Tenis. Pojedynek dnia 10.30 Tenis. Gem, set i Mats
11.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja
Półﬁnały mężczyzn 12.45 Tenis. French
Open, Paryż, Francja 14.45 Tenis. Game,
Set & Mats extra 15.00 Tenis. French
Open, Paryż, Francja Finał kobiet 16.45
Tenis. Game, Set & Mats extra 17.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał gry
deblowej mężczyzn 19.00 Tenis. Gem, set
i Mats 19.30 Kolarstwo. Criterium du Dauphine, Francja Etap 7 21.15 Formuła E. FIA
Championship, Berlin 22.00 Jeździectwo.
Global Champions Tour, Cannes, Francja
23.35 Tenis. French Open, Paryż, Francja
Finał kobiet 1.00 Tenis. Gem, set i Mats

6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.10
10.40
11.40
12.40
13.40
14.25
17.05

23.00

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama Info 16.59 Flesz Info 16.59 Pogoda 17.05
Serwis sportowy 17.15 Teleexpress Extra
17.32 Studio Wschód - magazyn 18.00
Serwis Info weekend 18.28 Na czym
świat stoi - magazyn 18.50 Serwis Info
weekend 19.00 Salon dziennikarski - program publicystyczny 19.55 Gość Wiadomości 20.10 Młodzież kontra - widowisko
publicystyczne 20.50 Pogoda 21.00 Nie
da się ukryć 21.40 Studio LOTTO 21.50
Studio Polska - magazyn 23.00 Serwis Info weekend 23.04 Studio Polska 23.30
INFO Wieczór 0.05 Teleexpress Extra 0.35
Gość Wiadomości 0.50 Młodzież kontra
- widowisko publicystyczne

TVN

TVP 2
5.45 Podróże z historią (13) Piękno
wykute w stali - cykl dok.
6.25 M jak miłość (1284) - serial
7.20 Barwy szczęścia (1675 - 1679)
- serial obyczajowy
10.00 Ukryte skarby
10.35 Odwieczne wędrówki słoni (2)
- serial dok.
11.35 Makłowicz w podróży. Sardynia Koral, korek i langusta
12.15 Gwiazdy w południe - Zaproszenie dla rewolwerowca
- western, USA, reż. Richard Wilson, wyk. Yul Brynner, Janice Rule,
Brad Dexer, Alfred Ryder, George
Segal
14.00 Familiada
14.35 Sonda 2 - program popularnonaukowy
15.10 Na dobre i na złe (663) - serial
16.15 Trędowata - melodramat, reż.
Jerzy Hoﬀman, wyk. Elżbieta
Starostecka, Leszek Teleszyński,
Jadwiga Barańska, Czesław Wołłejko, Lucyna Brusikiewicz, Irena
Malkiewicz, Anna Dymna
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.55 DISCOPOLAND - program rozrywkowy
19.30 Rodzinka.pl (188) - serial
20.10 Sherlock i upiorna panna
młoda - serial
21.50 Wodny świat - ﬁlm science ﬁction, USA, reż. Kevin Reynolds,
wyk. Tina Majorino, Kevin Costner, dennis Hopper
0.15 Nieulotne - ﬁlm obyczajowy,
Polska, Hiszpania, reż. Jacek Borcuch, wyk. Jakub Gierszał, Magdalena Berus, Andrzej Chyra,
Joanna Kulig, Hovik Keuchkerian
2.00 Lajk!
2.25 Barbershop - komedia, USA, reż.
Tim Story, wyk. Anthony Anderson, Ice Cube, Cedric the Entertainer, Sean Patrick Thomas, Eve
4.15 Zaproszenie dla rewolwerowca - western, USA

6.00
7.40
8.10
8.40

TV 4

19.00
20.00
21.00
22.00

PSN
7.00 Piłka nożna Mecz towarzyski: Rosja
- Chile 8.00 Piłka nożna Mecz towarzyski: Rosja - Chile 9.30 Rugby ME w rugby
10.30 Rugby ME w rugby 12.00 Rugby ME
w rugby 13.00 Rugby ME w rugby 14.30
Rugby ME w rugby 15.30 Siatkówka Liga
Światowa: Belgia - Argentyna 16.30 Siatkówka Liga Światowa: Belgia - Argentyna
17.50 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018:
Kazachstan - Dania 20.35 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Norwegia - Czechy
21.35 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018:
Norwegia - Czechy 22.50 Boks Droga do
PBN7 23.30 Piłka nożna Eliminacje do MŚ
2018 0.15 Piłka nożna Eliminacje do MŚ
2018: Słowenia - Malta 2.30 Siatkówka
Liga Światowa: USA - Rosja

POLSAT

TVN

TVP 2

5.25
5.45
7.55
8.25
8.30
11.00
11.30
12.00

13.50

15.40

17.50
18.00
19.00
19.45

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN - magazyn
Odlotowy ogród
Co za tydzień - magazyn
Bliźniaczki na boisku - ﬁlm
familijny, USA 1999, reż. David B.
Steinberg, wyk. Mary - Kate Olsen,
Ashley Olsen, Eric Lutes, Kathryn
Greenwood, Robert Clark
Czarna owca - komedia, USA
1996, reż. Penelope Spheeris, wyk.
Chris Farley, David Spade, Tim
Matheson, Christine Ebersole
Zaczarowana - komedia, USA
2007, reż. Kevin Lima, wyk. Amy
Adams, Patrick Dempsey, James
Marsden, Timothy Spall, Susan
Sarandon
Gotowi na sezon
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

9.15
9.45
10.15
12.30
15.35
17.45
17.50
18.50
19.30
20.00
20.55

Nowy dzień z Polsat News
Jeźdźcy smoków
Pan Peabody i Sherman Show
Jeźdźcy smoków na końcu
świata
Przygody Kota w butach
Kung Fu Panda: Sekrety
Mistrzów - ﬁlm anim., USA, 2011
Księga życia - ﬁlm anim., USA
Opowiesci z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa - ﬁlm fantasy
Vabank 2, czyli Riposta - komedia,
Polska, 1984, reż. Juliusz Machulski
Koty i zaloty
Nasz nowy dom
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Państwo w Państwie
Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami - Lidzbark Warmiński 2016
Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami - Lidzbark Warmiński 2016

Stopklatka

TTV
15.45 Express - informacje 16.05 Damy
i wieśniaczki. Ukraina 17.15 Szybcy i głupi
17.45 Express 18.05 Sekrety wakacyjnych
kurortów 19.10 Ekstremalne przeprowadzki 19.45 Express - informacje 20.00
Usterka 20.30 Nauka jazdy 21.00 Damy
i wieśniaczki. PL 22.00 Kossakowski. Inicjacja 22.30 Gogglebox. Przed Telewizorem 23.15 Gogglebox. Przed telewizorem
23.45 Królowe życia - serial

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Warto zauważyć… 12.50 Nasz Max
i jego przygoda z Biblią 13.20 Siódmy sakrament 13.45 Uniwersytet Trzeciego
Wieku 14.05 Józef z Egiptu 15.00 Domek
nr 6 15.30 Jak sobie radzić z cierpieniem?
16.00 Informacje dnia 16.10 W Naszej Rodzinie 17.00 Z Parlamentu Europejskiego
17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł Pański
18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy
niedokończone 19.00 Msza Święta w intencji Oﬁar katastrofy smoleńskiej 20.00
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50
Ocalić od zapomnienia 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski
Punkt Widzenia 22.00 Król Dawid 22.55
Wykłady w więzieniach 23.45 Trzy wyspy
- trzy światy 0.00 Programy powtórkowe

TV 4
6.00
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
11.20
13.30

15.20

17.15

19.00
20.00

23.30
0.35

20.00 Eagle Eye - ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy 2008, reż. D.J. Caruso,
wyk. Shia LaBeouf, Michelle
Monaghan, Billy Bob Thornton,
Rosario Dawson, Michael Chiklis,
Anthony Mackie
22.25 Kontakt - ﬁlm S - F, USA 1997, reż.
Robert Zemeckis, wyk. Jodie Foster,
Matthew McConaughey, James
Woods, John Hurt, Tom Skerritt
1.35 Sekrety lekarzy - reality show
2.35 Uwaga! - program interwencyjny
2.55 Moc Magii

EUROSPORT
8.15 Piłka nożna. MiŚ U - 20, Korea Płd.
10.30 Piłka nożna. MiŚ U - 20, Korea
Płd. 11.45 Piłka nożna. MiŚ U - 20, Korea Płd. 14.15 Tenis. French Open, Paryż,
Francja Półﬁnały mężczyzn 14.45 Tenis. Game, Set & Mats extra 15.00 Tenis.
French Open, Paryż, Francja Finał mężczyzn 18.00 Tenis. Gem, set i Mats 18.30
Watts French Open 18.45 Kolarstwo. Criterium du Dauphine, Francja Etap 8. 19.45
Piłka nożna. MiŚ U - 20, Korea Płd. 20.45
Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał
mężczyzn 22.00 Formuła E. FIA Championship, Berlin 22.50 Kolarstwo. Criterium du Dauphine, Francja Etap 8. 23.30
Watts French Open 23.45 Tenis. French
Open, Paryż, Francja Finał mężczyzn

22.10 Gorący towar - komedia sensacyjna, USA, 2013, reż. Paul Feig,
wyk. Demián Bichir, Marlon Wayans, Melissa McCarthy, Michael
Rapaport, Sandra Bullock
Sarah Ashburn jest pewną siebie,
ambitną, nielubianą, ale inteligentną agentką FBI. Zostaje
wysłana do Bostonu, gdzie przy
współpracy miejscowej policji ma
aresztować groźnego barona
narkotykowego.
0.50 Niesamowity Spider - Man 2
- ﬁlm sci - ﬁ, USA, 2014, reż. Marc
Webb, wyk. Colm Feore, Dane
DeHaan, Emma Stone, Andrew
Garﬁeld, Jamie Foxx, Felicity Jones
3.50 Tajemnice losu

TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama Info 16.59 Flesz Info 16.59 Pogoda 17.05
Serwis sportowy 17.15 Teleexpress Extra
17.32 Rzeczpospolita babska - talk - show
18.00 Serwis Info weekend 18.28 Sąsiedzi - program publicystyczny 18.50 Woronicza 17 19.55 Gość Wiadomości 20.10
Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 NIE DA
SIĘ UKRYĆ 21.40 Studio LOTTO 21.49 Bez
retuszu - magazyn 23.00 INFO Wieczór
23.30 Magazyn śledczy 0.00 Serwis Info weekend 0.10 Teleexpress Extra 0.35
Gość Wiadomości 0.50 Minęła 20ta 1.35
NIE DA SIĘ UKRYĆ 2.20 Rzeczpospolita babska - talk - show 2.50 Bez retuszu
- magazyn 4.00 Istota - magazyn

TVN 7
5.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.55 Mango - Telezakupy
9.00 Dwóch i pół - serial
9.30 39 i pół - serial komediowy
11.30 Kryminalni - serial kryminalny
14.50 Potwory kontra obcy - komedia, USA 2009
16.50 Anioły na boisku - ﬁlm familijny, USA 1994, reż. William Dear,
wyk. Danny Glover, Brenda Fricker, Joseph Gordon - Levitt, Tony
Danza, Christopher Lloyd, Milton
Davis Jr, Ben Johnson
19.00 W rytmie hip - hopu II - ﬁlm
obyczajowy, USA 2006, reż. David
Petrarca, wyk. Izabella Miko,
Columbus Short, Jacqueline Bisset,
Maria Brooks, Aubrey Dollar
20.55 Mexican - komedia, USA 2001,
reż. Gore Verbinski, wyk. Brad
Pitt, Julia Roberts, James Gandolﬁni, J.K. Simmons, Bob Balaban, Sherman Augustus, Gene
Hackman
23.25 Ocean’s Eleven: Ryzykowna
gra - ﬁlm sensacyjny, USA 2001,
reż. Steven Soderbergh, wyk.
George Clooney, Brad Pitt, Julia
Roberts, Matt Damon, Andy Garcia, Don Cheadle, Eddie Jemison,
Bernie Mac, Elliott Gould
1.55 Złoty chłopak - serial
2.50 Moc Magii
5.00 Koniec programu

6.55 Bajki 8.30 Komisarz Rex - serial
10.30 MiłośćKropka.pl 11.30 Tajemnice
starożytnego Rzymu - serial 13.55 Jeszcze dalej niż północ - komedia 16.05 Co
mi zrobisz, jak mnie złapiesz - komedia
obyczajowa 18.20 Poirot: Przyjdź i zgiń
- ﬁlm kryminalny 20.00 Nieśmiertelny
IV: Ostatnia rozgrywka - ﬁlm przygodowy 21.55 Dzień świra - komediodramat
23.50 Rekin Zombie - horror

POLSAT
6.00
7.45
8.15
8.45

Wojny parkingowe
Wojny parkingowe
Kacze opowieści
Kacper: Szkoła postrachu
Kacze opowieści
Kacper: Szkoła postrachu
Garﬁeld Show
Tom i Jerry: Piraci i Kudłaci
- ﬁlm anim., USA, 2006
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
Jaś Fasola
K - 19 - dramat, Niemcy, USA,
Wielka Brytania, 2002, wyk. Harrison Ford, Liam Neeson
Bajkowe Boże Narodzenie
- ﬁlm familijny, USA, 2011, reż.
Michael Damian, wyk. Katie
McGrath, Roger Moore
Galileo
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Nimfa - ﬁlm fantasy, Serbia,
2014, reż. Milan Todorovic, wyk.
Franco Nero, Kristina Klebe, Milan
Todorovic, Natalie Burn
STOP Drogówka
Co wiemy o pieniądzach - ﬁlm
dok. 2012
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów
Top 10 lista przebojów

Sobota, 10.06.2017

2.40
3.00

Wojny parkingowe
Kacze opowieści
Kacper: Szkoła postrachu
Kacze opowieści
Kacper: Szkoła postrachu
Mulan - ﬁlm przygodowy, USA
Galileo
Pogromca czarownic - ﬁlm
fantasy, Kanada, USA, 2012, reż.
Mario Azzopardi, wyk. Emilie
Ullerup, Paul McGillion, Shannen
Doherty
Linia ryzyka - ﬁlm akcji, USA,
2007, reż. Andy Cheng, wyk.
Eddie Griﬃn, Nadia Bjorlin,
Nathan Phillips
Kulinarna miłość - komediodramat, Wielka Brytania, 2011, reż.
James Hacking, wyk. Dougray
Scott, Sarah Sharman
Galileo
Gangi Nowego Jorku - dramat,
USA, 2002, reż. Martin Scorsese,
wyk. Leonardo DiCaprio, Daniel
Daniel Day - Lewis, Cameron
Diaz, Jim Broadbent, John C.
Reilly, Liam Neeson
Spadkobiercy VII
Święci i żołnierze: Ludzie nieważni - dramat wojenny, USA,
2014, reż. Ryan Little, wyk. Adam
Gregory, Michael Todd, Timothy
Shoemaker
Interwencja
Disco Polo Life

Stopklatka
6.00 Na planie 6.30 Komisarz Rex - serial 8.35 Poirot: Przyjdź i zgiń - ﬁlm kryminalny 10.20 Katastrofy w przestworzach - serial 12.20 MiłośćKropka.pl 13.20
Tajemnice starożytnego Rzymu - serial
15.40 Jakub kłamca - dramat wojenny
18.05 Wampirzyce - komedia 19.50 100
kultowych ﬁlmów: Big Lebowski - magazyn publicystyczny 20.00 Bezprawie
- dramat 22.50 Opętanie - horror

TV TRWAM
9.15 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza 9.30 Msza Święta 10.35 Przegląd
Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 10.40
Wystarczy sobą być 11.40 W Solankowej
Dolinie 12.00 XVIII Pielgrzymka PKRD na
Jasną Górę. Matko Najświętsza, dziękujemy! 15.20 Papież Polak do Rodaków
16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert życzeń 17.00 Tam, gdzie Bóg płacze 17.30
Okiem kamery 18.00 Anioł Pański 18.05
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Retrospekcja 19.30 Jesteśmy katolikami 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Cuda Jezusa 22.30 Vatican Magazine 23.00 Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej 23.30 Historia
uzdrowienia Patryka

PULS
5.55
7.00
7.50
9.05
9.50
10.20
12.00
12.55
15.40
17.55

20.00

21.55

23.55
1.55
2.30
3.15
3.50
4.20
4.50
5.35

TV6
6.00 Taaaka ryba 7.00 Benny Hill 8.15
Galileo 9.15 Looney Tunes Show 10.15
Kaczor Donald przedstawia 11.30 Pegaz
kontra chimera - ﬁlm fantasy 13.20 Czarownice z Oz cz. 2 - ﬁlm fantasy 15.00
Przygody Merlina 16.00 Zatopione skarby 17.00 Niegrzeczny pies 18.00 9. miesiąc 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne
zagadki Miami 2 23.00 Wiejska sielanka,
Francja, 2011 0.20 Rude Tube

TVP KULTURA
7.00 Teledyski 7.30 Informacje kulturalne
7.55 Trzeci punkt widzenia 8.30 Odrobina mężczyzny na co dzień 9.20 Pomniki
historii - Bochnia 9.30 Pegaz 10.05 Dzika muzyka 10.40 This is Comedy - nowe
oblicze komedii - ﬁlm dok. 11.55 Księga Przestrzeni - Spektakl, event, widowisko 12.40 Hubal - dramat wojenny 15.00
Transatlantyk - transmisja z międzynarodowego dnia tłumacza literatury 16.00
Zawieście czerwone latarnie - dramat
18.25 Tygodnik Kulturalny 19.15 Legendy Rocka - Neil Young, Janis Joplin 20.20
Kaznodzieja z karabinem - dramat, USA
22.35 Morrissey 25 - koncert - koncert,
USA 23.50 Biała noc - ﬁlm sensacyjny

Niesamowite!
Taki jest świat
Co ludzie powiedzą? - serial
Hotel Zacisze - serial
Ale numer!
Bibliotekarze - serial
Skorpion - serial
Jurassic Park - ﬁlm przygodowy
Witaj w domu, panie Jenkins
- komedia, USA 2008
Pracownik miesiąca - komedia,
USA 2006, reż. Greg Coolidge,
wyk. Jessica Simpson, Dane Cook,
Dax Shepard
Solomon Kane: Pogromca zła
- ﬁlm przygodowy, Czechy, Francja, Wielka Brytania 2008, reż.
Michael J. Bassett, wyk. James
Purefoy, Max von Sydow, Pete
Postlethwaite, Rachel Hurd
- Wood
Zejście 2 - horror, Wielka Brytania 2009, reż. Jon Harris, wyk.
Shauna Macdonald, Jessika Williams, Michael Reynolds, Krysten
Cummings, Gavan O’Herlihy
Piła 5 - horror, Kanada, USA
2008
Ale numer!
Taki jest świat
Kręcimy z gwiazdami
Na jedwabnym szlaku
Menu na miarę
Twój Puls
Menu na miarę

TVP HISTORIA
6.55 Był taki dzień - 10 czerwca 7.05 Ginące cywilizacje (29) - cykl dok. 8.05 Jak
to działa (18) - magazyn 8.35 Był sobie
człowiek 15 - serial 9.10 Janka (15) - Licytacja - serial 9.45 Wojna domowa (1) - serial 10.25 Okrasa łamie przepisy 10.55 Dobry wieczór, Opole! Festiwal legenda 11.55
Tajemnice terakotowej armii - ﬁlm dok.
13.05 Life - Życie, cz. 9. Rośliny 9 - serial
dok. 14.20 Szerokie tory - reportaż 14.50
Wielka Gra - teleturniej 15.50 Spór o historię - debata 16.35 Tajemnice początków Polski - Stanisław - król, ﬁlozof - cykl
dok. 17.20 Rozjaśnić mrok - ﬁlm dok.
18.00 Czterdziestolatek (21) - Smuga cienia, czyli pierwsze poważne ostrzeżenie
- serial 19.15 Dzieci Hitlera (2) Poświęcenie - serial dok. 20.20 Dom (15) - Długa
księżycowa noc - serial 21.50 Tutaj możecie sobie mieszkać - ﬁlm dok. 23.00 Koło historii - Katastrofa w cieniu atomowej
zagłady 23.35 Czas siewu i czas żniw (3)
- ﬁlm obyczajowy, Francja 0.35 Ciemności
skryją Ziemię - ﬁlm dok. 2.05 Złote koło
- ﬁlm kryminalny, reż. Stanisław Wohl

Niedziela, 11.06.2017

TVN 7
4.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.55 Mango - Telezakupy
9.00 Dwóch i pół - serial
10.00 Columbo - serial
13.40 Kryminalni - serial kryminalny
15.55 Czterech muszkieterów - ﬁlm
przygodowy, Hiszpania 1974, reż.
Richard Lester, wyk. Oliver Reed,
Raquel Welch, Richard Chamberlain, Michael York, Frank Finlay,
Geraldine Chaplin, Jean - Pierre
Cassel, Faye Dunaway, Roy Kinnear, Charlton Heston
18.10 W rytmie hip - hopu II - ﬁlm
obyczajowy, USA 2006, reż. David
Petrarca, wyk. Izabella Miko,
Columbus Short, Jacqueline Bisset,
Maria Brooks, Aubrey Dollar
20.00 Ocean’s Twelve: Dogrywka
- ﬁlm sensacyjny, USA, Australia
2004, reż. Steven Soderbergh,
wyk. George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Catherine Zeta
- Jones, Andy Garcia, Don Cheadle, Julia Roberts, Bernie Mac
22.35 Czysty Geniusz - serial
23.40 Ostatni sprawiedliwy - ﬁlm
sensacyjny, USA 1996, reż. Walter
Hill, wyk. Bruce Willis, Christopher
Walken, Bruce Dern, Alexandra
Powers, David Patrick Kelly
1.45 Lista klientów - serial
2.45 Moc Magii
4.55 Koniec programu

TTV
14.00 Niszczycielskie żywioły 14.55 Ostre
cięcie 15.45 Express - informacje 16.05
Damy i wieśniaczki. PL 17.10 Nauka jazdy
17.45 Express 18.05 Usterka 19.15 Anatomia głupoty według Doroty Wellman
19.45 Express 20.00 DeFacto 21.30 Kossakowski. Inicjacja 22.00 Betlejewski. Prowokacje 22.30 Komornicy 23.00 Miliarderzy kontra reszta świata - serial 23.40
Robota na końcu świata

TVP KULTURA
7.00 Teledyski 7.30 Informacje kulturalne 7.45 Którędy po sztukę - Karol Hiller
7.55 Pies na środku drogi - ﬁlm kr.metr.
TVP 8.45 Syzyfowe prace - ﬁlm obyczajowy 10.35 Satiesﬁkcje. Wędrówki z Erikiem Satiem - ﬁlm dok. 11.45 Trzeci punkt
widzenia 12.25 Głos - ﬁlm TVP 13.45
Zmartwychwstanie Oﬄanda - ﬁlm TVP
14.15 Chuligan Literacki 14.50 Zaczarowany świat Kazimierza Wiśniaka 15.30
Trzy gwiazdy w Monachium - koncert
17.00 Pomniki historii - Leżajsk 17.15 Niedziela z… Grażyną Barszczewską - Wesele w Kurnej Chacie 19.20 Biłek - nowela
20.20 Boisko bezdomnych - ﬁlm obyczajowy 22.35 Trzeci punkt widzenia

PULS
6.00
6.50
8.05
8.50
9.50
11.55
12.50
14.05

15.15

17.25

20.00
22.20

0.20
1.20
1.55
2.30
3.00
3.25

Taki jest świat
Co ludzie powiedzą? - serial
Hotel Zacisze - serial
Ale numer!
Wojciech Cejrowski. Boso
Bibliotekarze - serial
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Pani zamieć - ﬁlm familijny, Niemcy 2008
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Żabi Król - ﬁlm familijny, Niemcy 2008, reż. Franziska
Buch, wyk. Sidonie von Krosigk,
Friedrich von Thun, Richy Müller
Ace Ventura: Zew natury
- komedia, USA 1995, reż. Steve
Oedekerk, wyk. Jim Carrey, Ian
McNeice, Simon Callow
Jurassic Park - ﬁlm przygodowy,
USA 1993, reż. Steven Spielberg,
wyk. Sam Neill, Laura Dern, Jeﬀ
Goldblum, Richard Attenborough
Kroniki Riddicka - ﬁlm sci - ﬁ,
USA 2004
Ocalona - thriller, USA, Wielka
Brytania 2015, reż. James McTeigue, wyk. Dylan McDermott,
James D’Arcy, Milla Jovovich,
Pierce Brosnan
Wikingowie - serial
Ale numer!
Dyżur
Na jedwabnym szlaku
Taki jest świat
Na jedwabnym szlaku

TV6
8.00 Galileo 9.05 Kaczor Donald przedstawia 10.15 Przyjaciele z Kieszonkowa
10.35 Tom i Jerry: Piraci i Kudłaci - ﬁlm
anim. 12.00 Prawie bezprawie - komedia
kryminalna 13.45 Mistrz kuchni: Juniorzy
15.00 Przygody Merlina 16.00 9. miesiąc
18.00 Legendarne potwory: Diabeł z Jersey - ﬁlm dok. 19.00 Cuda bez tajemnic
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00 Rude Tube

TVP HISTORIA
6.55 Był taki dzień - 11 czerwca - felieton
7.05 Ginące cywilizacje - Śladami Maohi
(30) - cykl dok. 8.05 Droga od Chrystusa do Konstantyna (6) - serial dok. 9.10
Wojna domowa (2) - Bilet za fryzjera
- serial 9.40 Wojna domowa (3) - Wywiadówka - serial 10.20 Okrasa łamie
przepisy - Gęś i piwo kozicowe - magazyn kulinarny 11.20 Największe oblężenia
średniowiecza (4) - serial dok. 12.25 Pod
władzą sułtanów (2) - serial dok. 13.25 Life - Życie, cz. 10. Naczelne 10 - serial dok.
14.25 Szerokie tory - Jeden dzień z życia
milicjanta w Doniecku 15.00 Z biegiem
lat, z biegiem dni - Kraków 1886 - serial
16.35 Wielka Gra - teleturniej 17.30 Ex
Libris (305) - magazyn 18.00 Czterdziestolatek - dwadzieścia lat później (1) - Jubileusz, czyli jeszcze nie sprzątają - serial
19.05 Dzień z życia dyktatora - 1 - ﬁlm
dok. 20.10 Złote koło - ﬁlm kryminalny
21.55 Gusen - wojna o pamięć - ﬁlm dok.
22.45 Kontrakt - ﬁlm obyczajowy 0.45
Skrzynia z Katynia - ﬁlm dok. 1.35 Reportaż z regionu - Ostatni żołnierze Ponurego

NR 11 {118}

TVP 1
6.00
8.00
8.15
8.40
9.35
10.35
11.30
12.00
12.10
12.30
12.35
12.50
14.00
15.00
15.25
16.05
17.00
17.30
17.55
18.40
19.30
20.30
23.00
23.55
0.55

2.45

4.15

5.15

Dzień dobry Polsko! - magazyn
Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Elif (25) - serial
Ranczo (117) - Złoty róg - serial
Dr Quinn - seria III (2), USA
Obserwator
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
Wielka Rafa Koralowa, cz. 1.
Cud natury - cykl dok.
Elif (26) - serial
Wiadomości, Pogoda
Polska Molskiej (1) - magazyn
Złote serce (116) - serial
Teleexpress, Pogoda
Komisariat (1) - serial
Jaka to melodia?
Zraniona miłość (27) - serial
Wiadomości, Sport, Pogoda
Wichry wojny (1) - serial
Komisja morderstw (1) - Niedoręczona przesyłka - serial
Młodzi lekarze (1) - nowela
dok. Polska, reż. Alina Mrowińska,
Joanna Frydrych
Bo oszalałem dla niej - komediodramat, Polska, reż. Sylwester
Chęciński, wyk. Zdzisław Wardejn,
Gabriela Kownacka, Ignacy Gogolewski, Witold Pyrkosz, Witold Skaruch, Wiesław Drzewicz
Skutki noszenia kapelusza w maju - ﬁlm obyczajowy,
Polska, reż. Krystyna Krupska
- Wysocka, wyk. Wiesław Michnikowski, Barbara Kraﬀtówna,
Marek Kondrat, Sławomira Łozińska, Ola Rosińska, Katarzyna
Chrzanowska
Przedwiośnie (1) - Wieczny
ogień - serial, reż. Filip Bajon,
wyk. Mateusz Damięcki, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Daniel
Olbrychski, Karolina Gruszka
Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Energa basket cup 8.35 4 - 4 - 2
magazyn - wydanie specjalne 9.40 Kolarstwo - Tour de Suisse - 2.etap. Cham
- Cham, 172km 10.35 Triathlon - ITU
World Series - Leeds - wyścigi kobiet
i mężczyzn 4 - relacja, Austria 12.00 Jeździectwo - CSIO Sopot - Grand Prix - relacja 13.45 Lekkoatletyka - Memoriał Janusza Kusocińskiego 15.45 Magazyn
kolarski 18.05 Piłka nożna - MŚ do lat 20
- Finał 20.15 4 - 4 - 2 magazyn 20.45 4
- 4 - 2 magazyn 21.20 Lekkoatletyka
- IAAF World Challenge League - Hengelo 23.00 Sportowy Wieczór 23.35 Kolarstwo - Tour de Suisse - 3.etap. Menziken
- Bern, 159km 0.50 Zakończenie dnia

TVP 1
6.00
8.00
8.15
8.40
9.35
10.40
11.30
12.00
12.10
12.25
12.30
12.50
14.00
15.00
15.10
15.25
16.05
17.00
17.20
17.30
17.55
18.40
19.30
20.00
20.10
20.30
21.25
22.25
23.25
0.30
3.05
3.20
4.20

Dzień dobry Polsko!
Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Elif (26) - serial
Wspaniałe stulecie (110)
Magniﬁcent Century - serial
Dr Quinn - seria III (3), USA
Obserwator
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
To się opłaca - Rozwój produkcji prosiąt - magazyn
Wielka Rafa Koralowa, cz. 2.
Od rafy po lasy deszczowe
Elif (27) - serial
Wiadomości
Pogoda
Polska Molskiej (2) - Warmia
- magazyn kulinarny
Złote serce (117) - serial
Teleexpress
Pogoda
Komisariat (2) Zabić z miłości
- serial
Jaka to melodia?
Zraniona miłość (28) - serial
Wiadomości
Sport
Pogoda
Rozdarte serca (55) - serial
Rozdarte serca (56) - serial
El Principe - dzielnica zła (21)
- serial
Izrael na rozdrożu - cykl dok.
Wichry wojny (1) - serial
Notacje - Helena Pyz. Mami od
trędowatych - cykl dok.
Przedwiośnie (2) - Szklane
domy - serial
Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Lekkoatletyka - IAAF World Challenge League - Hengelo 9.45 kolarstwo - Tour de Suisse 11.05 piłka nożna - MŚ do lat
20 - skrót 11.55 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Australia - Brazylia 14.05 4 - 4 - 2
14.30 4 - 4 - 2 15.05 Magazyn kolarski
15.25 Skoki do wody - Mistrzostwa Europy, Kijów. 3m synchro MIX - relacja 16.15
Kolarstwo - Tour de Suisse - 4.etap. Bern
- Villars - sur - Ollon, 143km 18.10 Pełnosprawni 18.40 Skoki do wody - Mistrzostwa Europy, Kijów. 10m kobiet - relacja 19.40 Drużyna Górskiego 20.10 Piłka
nożna - Mecz towarzyski. Australia - Brazylia 22.15 Zwarcie 23.00 Sportowy Wieczór 23.35 Kolarstwo - Tour de Suisse - 4.
etap. Bern - Villars - sur - Ollon, 143km

PSN
7.00 Pro Bull Riding 2017 8.10 Siatkówka
Liga Światowa: Kanada - Bułgaria 9.10
Siatkówka Liga Światowa: Kanada - Bułgaria 10.20 Piłka nożna Eliminacje do
MŚ 2018: Finlandia - Ukraina 11.20 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Finlandia - Ukraina 12.30 Boks Droga do PBN7
13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Włochy
- Liechtenstein 14.07 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Włochy - Liechtenstein
15.00 Polsat Sport News ﬂash 15.07 Siatkówka Liga Światowa 18.20 Siatkówka
Liga Światowa: Francja - USA 21.00 Siatkówka Liga Światowa: Iran - Argentyna
23.30 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018
1.40 Magazyn Cafe Futbol

TVP 2
6.00 Rodzinka.pl (71) - 24 godziny
- serial komediowy
6.35 Program ekumeniczny
7.00 M jak miłość, 54
8.00 Pytanie na śniadanie
10.55 Barwy szczęścia (1633) - serial
obyczajowy
11.35 Na dobre i na złe (390) - Rudy
- serial
12.35 Tysiąc i jedna noc (78) - serial
obyczajowy, Turcja
13.30 Rodzinka.pl (182) - Przeprowadzka - serial komediowy
14.10 Jak mieszkają zwierzęta - ﬁlm
dok.
15.10 Ojciec Brown (27) - Chochlik
z Kembleford - serial kryminalny,
Wielka Brytania
16.05 M jak miłość (1256) - serial
17.05 Cena miłości (60) - serial, Turcja
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.05 Kocham Cię, Polsko! - zabawa
quizowa
21.50 Wychodne mamusiek - komedia, USA, 2014, reż. Andrew
Erwin, Jon Erwin, wyk. Sarah
Drew, Sean Astin, Patricia Heaton,
Trace Adkins
23.40 Świat bez ﬁkcji - Łowcy miodu
- ﬁlm dok.
1.10 Rozmowy kontrolowane
- komedia, Polska, 1991, reż. Sylwester Chęciński, wyk. Stanisław
Tym, Irena Kwiatkowska, Alina
Janowska, Krzysztof Kowalewski
3.00 Zabójcze umysły (71) - serial
3.55 Zabójcze umysły (72) - serial
4.45 Łowcy miodu - ﬁlm dok.
6.05 Zakończenie programu

PSN
7.00 Pro Bull Riding 2017 8.10 Siatkówka Liga Światowa: USA - Rosja 10.20 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Włochy
- Liechtenstein 12.30 Magazyn lekkoatletyczny 13.00 Polsat Sport News ﬂash
13.07 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018:
Finlandia - Ukraina 15.00 Polsat Sport
News ﬂash 15.07 Siatkówka Liga Światowa: Iran - Argentyna 17.00 Polsat Sport
News ﬂash 17.07 Piłka nożna Eliminacje
do MŚ 2018: Norwegia - Czechy 19.00
Polsat Sport News ﬂash 19.07 Siatkówka
Liga Światowa: Francja - USA 21.00 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Łotwa
- Portugalia 23.00 Pro Bull Riding 2017
0.00 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018:
Kazachstan - Dania

POLSAT

TVN

TVP 2
6.00 Rodzinka.pl (70) - Bratnia dusza
- serial komediowy
6.35 Coś dla Ciebie - magazyn
7.05 M jak miłość, 53
8.00 Pytanie na śniadanie
10.50 Barwy szczęścia (1632) - serial
11.30 Na dobre i na złe (389) - serial
12.35 Tysiąc i jedna noc (77) - serial
13.30 Rodzinka.pl (181) - Sprzedane
- serial komediowy
14.10 Najwspanialsi w królestwie
zwierząt. Roślinożercy - serial
15.10 Ojciec Brown (26) Bractwo
z Upcott - serial kryminalny
16.05 M jak miłość (1255) - serial
17.05 Cena miłości (59) - serial, Turcja
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.05 Komedie po polsku - Rozmowy
kontrolowane - komedia, Polska,
reż. Sylwester Chęciński, wyk. Stanisław Tym, Irena Kwiatkowska,
Alina Janowska, Krzysztof Kowalewski, Marian Opania, Jerzy Turek,
Jerzy Bończak, Zoﬁa Merle
21.55 Rodzinka.pl (197) - Biorą
z naszej półki - serial
22.30 Czy świat oszalał? - Ostatni
dzwonek. - ﬁlm dok.
23.40 Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XIII (1) - serial sensacyjny
0.35 Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XIII (2) - serial sensacyjny
1.30 Sherlock i upiorna panna
młoda - serial, reż. Douglas Mackinnon, wyk. Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Rupert
Graves
3.10 Ostatni dzwonek. - ﬁlm dok.
4.20 Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XIII (1) - serial sensacyjny
5.10 Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XIII (2) - serial sensacyjny
5.55 Zakończenie programu

5.15 Uwaga! - program interwencyjny
5.45 Mango - Telezakupy
6.50 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
7.50 Gotowi na sezon
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
10.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.00 Szkoła - serial
13.00 19 + - serial
14.00 Szpital - program obyczajowy
15.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
16.00 Szkoła - serial
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.10 Doradca smaku

20.15
20.55
21.55
22.55
23.40
0.40
1.10
2.10
2.35
3.55

Na Wspólnej - serial obyczajowy
Projekt Lady
Sekrety lekarzy - reality show
Ostre cięcie
Żony Hollywood
Co za tydzień - magazyn
Czarna lista - serial sensacyjny
Uwaga! - program interwencyjny
Moc Magii
Nic straconego

6.00
7.50
8.50
9.50
10.50
11.50
12.50
13.50
14.50
15.50
16.15
16.40
17.40
18.50
19.30

20.55 Szukając sprawiedliwości
- ﬁlm sensacyjny, USA 1991, reż.
John Flynn, wyk. Steven Seagal,
William Forsythe, Jerry Orbach, Jo
Champa, Shareen Mitchell, Gina
Gershon
22.55 Gliniarz z Beverly Hills III
- komedia, USA 1994, reż. John
Landis, wyk. Eddie Murphy, Jon
Tenney, Joey Travolta, Eugene
Collier, Jimmy Ortega
1.05 Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
2.00 Uwaga! - program interwencyjny
2.25 Moc Magii
3.45 Nic straconego

EUROSPORT
4.30 Tenis. Turniej ATP, Stuttgart 6.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał kobiet 7.00 Tenis. Turniej ATP, Stuttgart 8.30
Watts 9.30 Sporty zimowe. Lindsey Vonn
9.35 Tenis. French Open, Paryż, Francja
Finał kobiet 11.00 Tenis. Turniej ATP, Stuttgart 13.00 Tenis. French Open, Paryż,
Francja Finał mężczyzn 14.00 Tenis. Turniej
ATP, Stuttgart 18.00 Lekka Atletyka. Paavo
Nurmi Games, Turku 21.00 Jeździectwo.
Magazyn Horse Excellence 21.35 Formuła E. FIA Championship, Berlin 22.30 Wyścigi samochodowe. Le Mans 24 Godziny,
Francja Best of 23.35 Tenis. French Open,
Paryż, Francja Finał mężczyzn 0.30 Tenis.
French Open, Paryż, Francja Best of 1.30
Tenis. Turniej ATP, Stuttgart

14.00
15.00
16.00

18.00
19.00
20.00
20.05 MEGA HIT - Niesamowity Spider
- Man 2 - ﬁlm sci - ﬁ, USA, 2014,
reż. Marc Webb, wyk. Colm Feore,
Dane DeHaan, Emma Stone,
Andrew Garﬁeld, Jamie Foxx
Wspaniale jest być Spider
- Manem. Dla Petera Parkera nic
nie może się równać z uczuciem,
jakiego doświadcza, kiedy kołysze się między drapaczami chmur,
będąc bohaterem, lub spędzając
czas z Gwen. Lecz bycie Spider
- Manem ma swoją cenę. tylko
Spider - Man może ochronić
Nowojorczyków przed budzącymi grozę złoczyńcami, którzy
zagrażają miastu.
23.10 Gra o życie - ﬁlm akcji, USA,
2008, reż. Roel Reiné
1.20 Salt - thriller, USA, 2010, reż.
Phillip Noyce, wyk. Angelina Jolie,
Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski, August Diehl, Liev Schreiber
3.40 Tajemnice losu

21.00
21.30
22.00
23.00
0.00
1.00
2.00
2.20
2.40
3.00
4.55

Stopklatka

TV TRWAM
11.25 Myśląc Ojczyzna 11.35 Opowieść
wiecznie żywa 11.50 Retrospekcja 11.55
Święty na każdy dzień 12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 Joanna d’Arc. Pod sztandarami wiary 13.15
Święty na każdy dzień 13.20 Koncert życzeń 14.10 Niebieska jabłoń 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10
Sanktuaria polskie 16.30 Tydzień z Ziemi
Świętej 16.50 Świadkowie 17.20 Święty
na każdy dzień 17.30 Spotkanie Rodziny
Radia Maryja 19.45 Jay Jay Odrzutowiec
20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski
Punkt Widzenia 22.00 Stan bezpieczeństwa państwa 22.10 Mojżesz - 10 przykazań 23.00 Franciszek. Papież z Nowego
Świata 0.00 Programy powtórkowe

POLSAT
6.00
7.50
8.50
9.50
10.50
11.50
12.50
13.50
14.50
15.50
16.15
16.40
17.40
18.50
19.30

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

TV 4
6.00
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
10.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

20.05 Salt - thriller, USA, 2010, reż.
Phillip Noyce, wyk. Angelina Jolie,
Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski, August Diehl, Liev Schreiber
Evelyn Salt, zaufana i lojalna
agentka CIA, zostaje zmuszona
do ucieczki, gdy pewnemu rosyjskiemu zdrajcy udaje się przekonać jej przełożonych, że jest ona
podwójną agentką, wysłaną by
zamordować prezydenta Stanów Zjednoczonych. Salt używa
wszystkich swoich umiejętności,
aby zmylić pościg i jednocześnie odkrywa sekret, który może
zmienić bieg historii świata.
22.15 Stan oblężenia - thriller sensacyjny, USA, 1998, reż. Edward
Zwick, wyk. Denzel Washington,
Annette Bening, Bruce Willis, Tony
Shalhoub, Sami Bouajila
0.55 Wielka draka w chińskiej
dzielnicy - komedia fantasy
3.00 Tajemnice losu

TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama Info
16.30 Puls Polski Extra - magazyn 17.07
Pogoda 17.15 Teleexpress Extra 17.32 To
jest temat - magazyn 18.00 Cztery strony - program publicystyczny 18.00 Serwis Info 18.30 Cztery strony - program
publicystyczny 18.50 Serwis Info 19.45
Pogoda 19.57 Gość Wiadomości 20.12
Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 Nie da
się ukryć - magazyn 21.40 Studio LOTTO
21.50 W tyle wizji - program publicystyczny 22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO
Wieczór 23.35 Puls Polski - magazyn 0.00
Serwis Info 0.10 Teleexpress Extra 0.35
Gość Wiadomości 0.50 Minęła 20ta 1.35
Nie da się ukryć - magazyn

Wojny parkingowe
Wojny parkingowe
Kacze opowieści
Kacper: Szkoła postrachu
Kacze opowieści
Kacper: Szkoła postrachu
Strażnik Teksasu
Dom nie do poznania
Detektywi w akcji
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Twoja na zawsze - telenowela
obyczajowa
Trzy razy Ana - telenowela obyczajowa
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Śmierć na 1000 sposobów
Śmierć na 1000 sposobów
Galileo
Galileo
Spadkobiercy VII
Co wiemy o pieniądzach - ﬁlm
dok.
Interwencja
Graﬃti
TAK czy NIE
Cafe Futbol
Trans World Sport 2017

7.25 Niania - serial 9.00 Złotopolscy - serial 9.30 Umrzesz ze śmiechu 11.35 Katastrofy w przestworzach - serial 13.30 Pułapki umysłu - serial 14.00 Szpital nadziei
- serial 14.55 Matki, żony i kochanki - serial 16.00 Niania - serial 17.35 Złotopolscy
- Vendetta - serial 18.05 Zaginiony świat
- serial 19.00 Komisarz Rex - serial 20.00
Niczego nie żałuję - Edith Piaf - dramat
biograﬁczny 22.55 Gniazdo os - dramat

TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama Info 17.07 Pogoda 17.15 Teleexpress Extra
17.32 To jest temat - magazyn 18.00 Serwis Info 18.00 24 minuty - wywiad 18.30
24 minuty - wywiad 19.00 Serwis Info
19.16 Pogoda 19.20 5x5 - program publicystyczny 19.57 Gość Wiadomości 20.12
Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 Nie da
się ukryć - magazyn 21.40 Studio LOTTO
21.49 W tyle wizji - program publicystyczny 22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO
Wieczór 23.35 Puls Polski - magazyn 0.00
Serwis Info 0.10 Teleexpress Extra 0.35
Gość Wiadomości 0.50 Minęła 20ta 1.35
Nie da się ukryć - magazyn 2.25 Podróże
z historią (27) - cykl dok.

TVN
5.15 Uwaga! - program interwencyjny
5.45 Mango - Telezakupy
6.50 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
7.50 Doradca smaku
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
10.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.00 Szkoła - serial
13.00 19 + - serial
14.00 Szpital - program obyczajowy
15.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
16.00 Szkoła - serial
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.10 Doradca smaku
20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy

TV 4
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00

17.00

EUROSPORT
8.30 Tenis. French Open 10.55 Sporty zimowe. Lindsey Vonn 11.00 Tenis. Turniej
ATP, Stuttgart 13.00 Tenis. French Open,
Paryż, Francja Finał kobiet 14.00 Tenis.
Turniej ATP, Stuttgart 18.00 Tenis. French
Open, Paryż, Francja Finał kobiet 19.00
Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał
mężczyzn 20.30 Tenis. French Open, Paryż, Francja Best of 21.30 Piłka nożna. Mistrzostwa świata U - 20, Korea Płd. 22.30
Piłka nożna. Major League Soccer 23.00
Piłka nożna. FIFA Football 23.30 Tenis.
French Open, Paryż, Francja Best of 0.30
Sporty zimowe. Lindsey Vonn 0.35 Watts
French Open 0.45 Kolarstwo. Criterium
du Dauphine, Francja Etap 8.

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

23.05

1.10
2.15
2.30
2.55
4.30
4.55

Wojny parkingowe
Kacze opowieści
Kacper: Szkoła postrachu
Kacze opowieści
Kacper: Szkoła postrachu
Strażnik Teksasu
Dom nie do poznania
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Twoja na zawsze
Trzy razy Ana
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Kruk: Zbawienie - thriller sensacyjny, USA, 2000, reż. Bharat
Nalluri, wyk. Kirsten Dunst, Bill
Mondy, Dale Midkiﬀ, David Stevens, Fred Ward, Jodi Lyn O’Keefe,
K.C. Clyde, William Atherton
Brudna forsa - thriller sensacyjny, USA, 2002, reż. Predrag
Antonijevic, wyk. Christian Slater,
Daryl Hannah, Sara Downing, Val
Kilmer, Vincent Laresca, William
Forsythe
Spadkobiercy
Graﬃti
TAK czy NIE
Polska 2017 - magazyn siatkarski
Magazyn Atleci Polsat Sport
Magazyn Puncher 2017

Stopklatka
6.00 Prywatna historia kina 6.35 Na planie 6.55 Bajki 7.55 Niania - serial 10.00
Umrzesz ze śmiechu 11.35 Katastrofy
w przestworzach - serial 13.30 Pułapki
umysłu - serial 14.00 Szpital nadziei - serial 14.55 Matki, żony i kochanki - serial
16.00 Niania - serial 17.40 Złotopolscy
- serial 19.00 Komisarz Rex - serial 20.00
Nic do oclenia - komedia 22.30 Dzień
świra - komediodramat

TV TRWAM
11.55 Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego 12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 Listy do Eleny 14.05
Mojżesz - 10 przykazań 15.00 Franciszek. Papież z Nowego Świata 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10
Jestem mamą 16.30 Kalejdoskop Młodych 16.50 Express Studencki 17.00 Życie
Monastyczne 17.30 Okiem kamery 18.00
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15
Rozmowy niedokończone 19.25 Święty
na każdy dzień 19.30 Każdy maluch to
potraﬁ 19.45 Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00
Głos serca 23.20 Tekla - życie dla Ewangelii 0.15 Programy powtórkowe
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TVN 7

PULS

5.10 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.10 Szpital - program obyczajowy
7.05 Sąd rodzinny - program sądowy
8.05 Kryminalni - serial kryminalny
9.15 39 i pół - serial komediowy
10.20 Mango Telezakupy
11.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Kryminalni - serial kryminalny
17.00 Dr House IV - serial obyczajowy
18.00 Mentalista VI - serial
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Projekt Monster - ﬁlm katastroﬁczny, USA 2008, reż. Matt
Reeves, wyk. Michael Stahl
- David, Lizzy Caplan, Jessica
Lucas, T.J. Miller
21.45 Lista klientów - serial
22.50 Masters of Sex - serial
0.00 Mała miss - komedia, USA 2006,
reż. Jonathan Dayton, Valerie
Faris, wyk. Abigail Breslin, Greg
Kinnear, Paul Dano, Alan Arkin,
Toni Collette, Steve Carrell
2.15 Moc Magii
4.25 Druga strona medalu - talk show
4.55 Koniec programu

6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.50
14.50
15.50
16.45
17.15
17.45
18.05
18.35
19.00
19.30
20.00

21.40
0.05
0.55
1.25
2.20
3.00
3.25
3.50
4.20
4.45
5.10
5.35

To moje życie! - telenowela
Kobra - oddział specjalny - serial
Nash Bridges - serial
Nash Bridges - serial
Napisała: Morderstwo - serial
Kobra - oddział specjalny - serial
Agenci NCIS: Los Angeles - serial
Zbuntowany anioł - telenowela
Zbuntowany anioł - telenowela
Agenci NCIS: Los Angeles - serial
Ale numer!
Wojciech Cejrowski. Boso
Gwiazdy lombardu
Gwiazdy lombardu
Gwiazdy lombardu
Gwiazdy lombardu
Gwiazdy lombardu
Boski żigolo w Europie - komedia, USA 2005, reż. Mike Bigelow, wyk. Eddie Griﬃn, Jeroen
Krabbé, Rob Schneider
Kroniki Riddicka - ﬁlm sci - ﬁ,
USA 2004
Taki jest świat
Ale numer!
Kręcimy z gwiazdami
Dyżur
Na jedwabnym szlaku
Na jedwabnym szlaku
Biesiada na cztery pory roku
Menu na miarę
Z archiwum policji
Twój Puls
Menu na miarę

TV6

TTV
16.05 Uwaga! 16.25 Detektywi. Na zlecenie 17.10 DeFacto 17.45 Express - informacje 18.05 Nauka jazdy 18.35 Najdziwniejsze wypadki drogowe 19.10 Testerzy
19.45 Express - informacje 20.05 Dzień,
w którym pojawiła się forsa 21.05 Miliarderzy kontra reszta świata - serial 21.45
Express - informacje 22.00 Gogglebox.
Przed Telewizorem 22.45 DeFacto 23.45
Beztroskie życie milionerów - serial

6.00 mała Czarna 7.00 Nieśmiertelny
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00
Zatopione skarby 11.00 Rodzina zastępcza 12.00 Miodowe lata 13.45 Na patrolu 14.15 Disco Polo Life 15.15 Czarodziejki
16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Hawaje 5 - 0
18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00
CSI: Kryminalne zagadki Miami 22.55
Kontrakt na zabijanie - ﬁlm sensacyjny
1.00 Światowe rekordy Guinessa

TVP KULTURA

TVP HISTORIA

8.00 Informacje kulturalne 8.15 Tanie
Dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat 9.00 Mąż pod łóżkiem - ﬁlm TVP
9.40 Sauna - ﬁlm obyczajowy 11.30 Dyrektorzy - Swój chłop - serial 13.05 100
pytań do… - Agnieszki Holland 13.45 Elena - dramat 15.45 Wrony - dramat 17.05
Sauna - ﬁlm obyczajowy 18.50 Portrety
- Legendy rocka - Bee Gees 19.40 Studio
Kultura - Rozmowy 20.00 Informacje kulturalne 20.20 Układ zamknięty - thriller
22.25 Którędy po sztukę - Cezary Bodzianowski 22.30 Videofan - Portrety. Angelika
Markul 22.50 Studio Kultura - Rozmowy
23.15 Jajo węża - dramat 1.20 Informacje
kulturalne 1.35 Układ zamknięty - thriller

6.55 Był taki dzień - 12 czerwca 7.00 Historia Polski - Kryptonim Inspirator - ﬁlm
dok. 8.05 Wojciech Cejrowski - boso 8.35
Tajemnice, zamki i podziemia - Anthon
Dalmus 9.05 W labiryncie (1) - serial 9.40
Było, nie minęło 10.15 Tajemnice terakotowej armii - ﬁlm dok. 11.20 Life - Życie,
cz. 9. Rośliny 9 - serial dok. 12.20 Kontrakt
- ﬁlm obyczajowy 14.15 Sensacje XX wieku 15.15 Encyklopedia II wojny światowej
- Inwazja, której nie było, cz. 1 - cykl dok.
15.45 Spór o historię - Cienie II Rzeczypospolitej - debata 16.30 Dzień z życia dyktatora - 1 - ﬁlm dok. 17.25 Ex Libris 17.50
Imperium miłości (6) - serial 18.50 Flesz
historii 19.10 Sensacje XX wieku 20.20
Było, nie minęło - Bychawy historia sekretna 20.50 Specosiedleńcy - Tragedia
chłopska, cz. 1 - ﬁlm dok. 21.15 Specosiedleńcy - Tragedia chłopska, cz. 2 - ﬁlm
dok. 21.55 Chłopi (1) - seria 22.55 Amerykańska broń (1) - serial dok. 0.00 Żołnierze niezłomni - Ostatni partyzant Rzeczypospolitej - ﬁlm dok. 1.05 Widziałam
- Kraj raj - reportaż

Wtorek, 13.06.2017

TVN 7
5.15 Szpital - program obyczajowy
6.20 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
7.05 Sąd rodzinny - program sądowy
8.05 Kryminalni - serial kryminalny
9.15 39 i pół - serial komediowy
10.20 Mango Telezakupy
11.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Kryminalni - serial kryminalny
17.00 Dr House IV - serial obyczajowy
18.00 Mentalista VI - serial
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Oko za oko - ﬁlm sensacyjny,
USA 1996, reż. John Schlesinger,
wyk. Sally Field, Kiefer Sutherland,
Ed Harris, Joe Mantegna, Beverly
D’Angelo, Alexandra Kyle
22.10 42. Prawdziwa historia amerykańskiej legendy - ﬁlm obyczajowy, USA 2013, reż. Brian Helgeland, wyk. Chadwick Boseman,
Harrison Ford, Nicole Beharie, Christopher Meloni, Ryan Merriman
0.55 Czysty Geniusz - serial
1.55 Moc Magii
4.05 Druga strona medalu - talk show
4.30 Druga strona medalu - talk show
4.55 Koniec programu

TTV
15.15 Mój pierwszy… 15.45 Express - informacje 16.05 Uwaga! 16.25 Detektywi.
Na zlecenie 17.10 DeFacto 17.45 Express
- informacje 18.00 Kuchenne koszmary.
Ukraina 19.15 10 zadań specjalnych Michela Morana 19.45 Express - informacje
20.00 Wojny magazynowe 20.55 Królowe życia - serial 21.45 Express - informacje 22.00 Nauka jazdy 22.30 Usterka
23.00 Damy i wieśniaczki. PL

TVP KULTURA
7.20 Aﬁsz kulturalny 7.50 Studio Kultura
- Rozmowy 8.00 Informacje kulturalne
8.15 Chuligan Literacki 8.50 Którędy po
sztukę - Cezary Bodzianowski - magazyn
9.05 Pas de deux - ﬁlm TVP 9.50 Kolejność
uczuć - ﬁlm obyczajowy 11.30 Dyrektorzy - serial 13.05 100 pytań do… - Agnieszki Osieckiej 13.50 Informacje kulturalne
14.15 Mleczna droga - ﬁlm TVP 16.00 Granice wytrzymałości - ﬁlm kr.metr. 16.25
Córka albo syn - ﬁlm TVP 17.50 Kolejność
uczuć - ﬁlm obyczajowy 19.20 Cyfrowe
miasta - ﬁlm dok. 20.00 Studio Kultura
- Rozmowy 20.20 Droga na północ - komediodramat 22.20 Europa, Europa - Pozycja dziecka - ﬁlm obyczajowy

PULS
6.00
7.00
8.00
10.00
11.00
12.00
13.50
15.50
16.45
17.15
17.45
20.00

21.55

23.50
0.25
0.55
1.25
2.00
2.35
3.10
3.40
4.00
4.30
4.45
5.10
5.35

To moje życie! - telenowela
Kobra - oddział specjalny - serial
Nash Bridges - serial
Napisała: Morderstwo - serial
Kobra - oddział specjalny - serial
Agenci NCIS: Los Angeles - serial
Zbuntowany anioł - telenowela
Agenci NCIS: Los Angeles - serial
Ale numer!
Wojciech Cejrowski. Boso
Gwiazdy lombardu
Ocalona - thriller, USA, Wielka
Brytania 2015, reż. James McTeigue, wyk. Dylan McDermott,
James D’Arcy, Milla Jovovich,
Pierce Brosnan
Połączenie - thriller, USA 2013,
reż. Brad Anderson, wyk. Abigail Breslin, Evie Thompson, Halle
Berry, José Zú?iga, Morris Chestnut, Roma Maﬃa
Ale numer!
Z archiwum policji
Dyżur
Biesiada na cztery pory roku
Biesiada na cztery pory roku
Biesiada na cztery pory roku
Biesiada na cztery pory roku
Biesiada na cztery pory roku
Biesiada na cztery pory roku
Menu na miarę
Z archiwum policji
Twój Puls
Menu na miarę

TV6
7.00 Nieśmiertelny 8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 Najdziwniejsze
zwierzęta świata: Złe zachowanie - serial
11.00 Rodzina zastępcza 12.00 Miodowe
lata 13.45 Na patrolu 14.15 Disco Polo Life 15.15 Czarodziejki 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Hawaje 5 - 0 18.15 Miodowe
lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne
zagadki Nowego Jorku 22.55 Wierna jak
pies. Policjantki i Policjanci - ﬁlm TVP

TVP HISTORIA
6.55 Był taki dzień - 13 czerwca - felieton
7.00 Historia Polski - Ostatni partyzant
Rzeczypospolitej 8.05 Wojciech Cejrowski
- boso 8.35 Tajemnice, zamki i podziemia
- Zagadka 65 kilometra 9.05 W labiryncie
(2) - serial 9.40 Było, nie minęło 10.10 …
Lecz duszy zabić nam nie możecie 10.45
Jan według Himilsbacha - ﬁlm dok. 11.20
Life - Życie, cz. 10. - serial dok. 12.15 Koło
historii - Pejzaż z Kopcem 12.50 Specosiedleńcy - ﬁlm dok. 14.00 Sensacje XX wieku 15.10 Encyklopedia II wojny światowej
- Inwazja, której nie było, cz. 2 - cykl dok.
15.40 Amerykańska broń (1) - serial dok.
16.45 Galicyjski geniusz - ﬁlm dok. 17.20
Polska i świat z historią w tle - Ostatni partyzant - ksiądz Brzóska 17.40 Imperium
miłości (7) - serial 18.35 Regiony z Historią - Błonie - cykl dok. 18.55 Sensacje XX
wieku 20.05 Było, nie minęło 20.35 Zagubiony żołnierz Hitlera - ﬁlm dok. 21.40
Chłopi (2) - serial 22.40 Ostatni bohaterowie desantu (2) - ﬁlm dok. 23.55 Colette - dramat 2.05 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat 2.35 Chłopi (2) - serial
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Chirurgia i Medycyna
Estetyczna
Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,
Hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii
• Chirurgia Ogólna
• Chirurgia Ręki
• Medycyna Estetyczna
• Kosmetologia
Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Wrocławska 8c
tel. 601 773 229
www.parmed.eu

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

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

Onkolog
dr n. med.

Mariusz Krawczyk

Specjalista Chirurg - Onkolog

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

Konsultacje Onkologiczne

Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój

czwartki godz. 11-15
rejestracja
tel.

606 456 454

ORTODONTA
Leczenie wad zgryzu

Gabinet InternistycznoKardiologiczny
Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób
wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje:
w poniedziałki od 15.15 do 16.15
w czwartki od 16.00 do 17.00

Trzebnica ul. Kościuszki 10

LARYNGOLOG

ASC SŁUCHMED

Jolanta Wojciechowska
TRZEBNICA

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

praktyka
laryngologiczna
Dr nauk med. Piotr Pastuszek

• choroby uszu, nosa, gardła i krtani
• badania videoendoskopowe
• zabiegi operacyjne

71 312 16 80
STOMATOLOG

lek. stom.

Ewa Zgliczyńska-Duda

NOWY GABINET
Trzebnica

ul. J. Korczaka 1E

(wejście od strony parkingu przy
ul. A. Krajowej na osiedlu Zdrój)
• stomatologia zachowawcza
• stomatologia dziecięca
tel. 607636024 / 713870938

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Adrian Lenkcis

lek. dent. Judyta

TRZEBNICA ul. Prusicka 1
stomatologia zachowawcza
stomatologia dziecięca
protetyka
zabiegi z zakresu
medycyny estetycznej
godziny przyjęć:
pon. i pt. 14:00 - 20:00
wt. i śr. 9:00 - 15:00
Rejestracja w godz. przyjęć
tel.

607 817 491

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

przyjmuje we wtorki
od 14:00 do 19:00

gabinet ginekologiczny

J. Rakowska-Stefanidis

ginekolog-położnik

zakres: USG, cytologia,

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60
Godziny przyjęć gabinetu:

pon. - śr. - pt. 16 - 19

LOGOPEDA
KLINICZNY
• Neurologopeda kliniczny
		
z wczesną interwencją
• Pedagog specjalny
- surdopedagog
• Kinesioteping w neurolopedii
• Komunikacja alternatywna
		
i wspomagająca
• Pedagog
• Masaż Shantala
• Terapia wg S. Massgutowej

504 234 127

tel.
mgr Agnieszka Franieczek

ginekolog-położnik
Trzebnica, ul. Kosmonautów 8
przyjmuje:

poniedziałek 13:00 - 18:00
środa
15:00 - 19:00
w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu
tel. 71 312 19 71

604 474 755

LOGOPEDA
Katarzyna Matyasik

specjalista neurologopedii
i wczesnej logopedii klinicznej
• Terapia zaburzeń mowy
dzieci i dorosłych
• Wczesna interwencja logopedyczna
• Korekcja wad wymowy
• Rehabilitacja głosu
• Terapia dysleksji METODĄ WARNKEGO
• TERAPIA SENSOMOTORYCZNA
• Wspomaganie uczniów z trudnościami
w uczeniu, ocena ryzyka dysleksji od 6 r.ż.

tel.

605 606 882

e-mail: logopeda-trzebnica@wp.pl
www.logopeda-trzebnica.pl

Gabinet czynny

pon. – śr. 8 – 16:30
czw. – pt. 8 – 15:30

Stomatologia
Rodzinna

Zofia Anna Bartłomiej

Kaczmarzyk

www.kaczmarzyk.eu

ortodonta
IMPLANTY
pełen zakres usług
stomatologicznych

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 21 b
pon. - pt. w godz. 8:00 - 19:30
tel. 71 312 15 10, 601 721 805

OKULISTA

TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna
pon. - pt. 9:00 - 16:30

GINEKOLOG

tel. 71 387 12 76

OKULISTA

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

Trzebnica

GINEKOLOG

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

•
•
•
•

Nowa Lokalizacja

tel. 602 880 583

Trzebnica

Łukaniec

naprawa protez
zębowych

www.arodent.net.pl

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

STOMATOLOG

Lidia Korczyk

Arodent

•
•
•
•
•

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

po godz. 20-tej

tel.

tel. 505 686 165

TRZEBNICA

Rejestracja telefoniczna

specjalista chorób oczu
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

Janina Aleksandra Miturska

ul. Wrocławska 8D Trzebnica

INTERNISTA
DIABETOLOG

lek. stom.
specjalista II z ortodoncji

tel. 604 095 455

nowość
badanie bezdechu
sennego
Viltis Medica
Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc
Rejestracja telefoniczna:

Pracownia Techniki Dentystycznej

ul. Obrońców Pokoju 31 A

lek. med Agata Kot

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

lek.

• korekcja wad wzroku
• pomiar ciśnienia ocznego
• badanie dna oka

PEDIATRA
NEONATOLOG

PULMONOLOG

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

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

INTERNISTA
KARDIOLOG

HIRUDOTERAPIA
Gabinet terapii Naturalnych

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY
specjalista pediatrii i alergologii

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

i PRACOWNIA OPTYCZNA
lek. med.

Maria Banaś-Wojtowicz

specjalista chorób oczu i optometrysta

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

71 387 22 67 / 607 40 58 47

lek. med.

Stanisława Marcjoniak

specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica

ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej
rejestracji telefonicznej.

71 312 11 62
502 670 316

tel.

Gabinet USG

Tomasz Harań

dr n. med.

specjalista radiolog
Trzebnica (koło stadionu)
ul. Obornicka 41e

rejestracja

71 387 27 78
605 175 050

tel.

Godziny przyjęć:

pon. i czw.
wt. i śr.

9:00 - 15.30
14:00 - 19:00

STOMATOLOG
dr n. med.

Justyna Składnik

specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją
Trzebnica
ul. św. Jadwigi 19 a
czynne od poniedziałku do piątku

rejestracja telefoniczna

603 233 932
505 377 781
DIAGNOZA

Monachijska
Funkcjonalna
Diagnostyka
Rozwojowa

tel. 601 754 974

czynny: pon. - pt. w godz. 13-19
www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
OCT - optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

0 - 6 r. ż.
504 234 127
607 398 582

Ginekolog

PSYCHOLOG

PSYCHOLOG

Ginekolog-położnik

mgr Joanna Płuska
• PSYCHOTERAPIA (problemy w ży-

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

rejestracja

Dr n. med. Małgorzata Pawelec

Specjalista z ginekologii
i położnictwa
• usg ginekologiczne i położnicze
• cytologia • kolposkopia
• badania histopatologiczne
Trzebnica, ul. Polna 27 A,
tel. 602 253 158
wtorek 16-18 w inne dni
po telefonicznym uzgodnieniu

ciu osobistym, rodzinnym
i zawodowym związane z odczuwanym lękiem, smutkiem, złością,
poczuciem straty, itd.)
• terapia psychologiczna osób

z Zespołem Aspergera
• Pomoc psychologiczna w dziedzinie
seksuologii - Szkolenia na temat
seksualności osób ze sprzężoną
niepełnosprawnością dla placówek
i rodziców

tel. 883 964 804

PSYCHOLOG

NEUROLOG

POZY T Y W- Ka

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego

lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska
Trzebnica
ul. Św.

Jadwigi 25A

śr. i czw. w godz. 16 - 19
REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911

•
•
•
•
•
•

psycholodzy dzieci i młodzieży
psycholodzy osób dorosłych
neurologopedzi
psychoterapia dzieci i młodzieży
psychoterapia osób dorosłych
grupy rozwojowo terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
Trzebnica ul. Rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757
www.pozytyw-ka.pl

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno
-Pedagogiczna

Nasz Świat

ul. Daszyńskiego 33/1

Trzebnica
tel.

730 415 710

www.naszswiat.org

NPPP „Nasz Świat”
diagnoza dysleksji opinie do
wniosków o edukację domową wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka diagnoza
i terapia

logopeda
psycholog
pedagog
tel.

730 415 710

//////////////
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Masaż Leczniczy

FIZJOTERAPIA

TERAPEUTA MANUALNY

Weterynarz

Gabinet

-MP Fizjo mgr Magdalena Pietrykowska

mgr Paweł Stelmaszczyk

lek. wet. Ewa Okręglicka

masażu leczniczego
i terapii manualnej

Agnieszka Muszczak-Sowa

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

• rehabilitacja neurologiczna
• rehabilitacja ortopedyczna
• masaż relaksacyjny całego ciała
• masaż aromaterapeutyczny
• masaż Ayurveda
• masaż kosmetyczny twarzy
• masaż bańką chińską
• masaż gorącymi kamieniami

fizjoterapia
osteopatia
więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl
Centrum Medyczne

ProVita

ul. Witosa 20
tel. 600 353 595

513 128 911 lub 697 628 276

rejestracja tel. 503 195 870

Rehabilitacja
Niemowląt i Dzieci

mobilny
fizjoterapeuta

PSYCHIATRA

mgr Aleksandra Fabiś

lek. Agnieszka Dzioba- Musiał

mgr

Marta Massalska

fizjoterapeuta dziecięcy

- terapia neurorozwojowa metodą
NDT -Bobath
- nauka pielęgnacji małego dziecka
- dobór i montaż termoplastycznych wkładek ortopedycznych
- terapia wad postawy
- nauka chustonoszenia
- masaż Shantala
ul. Daszyńskiego 67/11 Trzebnica

tel. 607 398 582

APTEKI
dyżur nocny
przez cały 2017 rok pełni
apteka: Panaceum
ul. Daszyńskiego 65

Trzebnica

PRZYCHODNIA
SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:
pon - pt 8:00 - 18:00
tel. 606 454 887
Poradnia neurologiczna
dla dzieci
lek. med. Marzena Ambicka -Ciba
Rehabilitacja dzieci
Fizjoterapeuci
z certyfikatem metody Vojty
NDT - Bobath, PNF
KONSULTACJE LEKARSKIE
◆ pediatra ◆ neonatolog
◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
usg u dzieci

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA
w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki
pon. - czw. 08:30 - 18:00
pt. 08:30 - 16:00
tel.

511 056 459, 794 587 104

umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

zapisy pod numerem

ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

• gimnastyka kobiet w ciąży
• gimnastyka mam z niemowlakiem
• masaż dzieci i niemowląt w oparciu
o metodę Shantala
• ćwiczenia profilaktyczne mięśni dna
miednicy (profilaktyka nietrzymania moczu)
• BuggyGym- fitness mam
z niemowlakiem
• gimnastka dla seniorów
• drenaż limfatyczny

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica -ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10

Przyjmuje w piątki
w godz. 15.00 - 19.00

rejestracja telefoniczna

możliwość dojazdu do pacjenta
tel. 603 382 805

tel. 665 38 38 58

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

LOGO-SPEKTRUM

telefon
665 086 997
AparatY TlenowE
Wypożyczalnia
Aparatów Tlenowych

Oferujemy:
• Wynajem i sprzedaż
koncentratorów tlenu
• Serwis techniczny

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

Trzebnica

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

Trzebnica

ul. Ks. Bochenka 25
tel. 728 945 874

tel. 605

www.tlenoterapia-domowa.pl

606 882

kontakt@logo-spektrum.pl

Trzebnica

ul. B. Głowackiego 16

(naprzeciwko PZU)

Godziny przyjęć:

pon. / śr. / pt. 10 - 18
wt. / czw.
8 - 14
sobota
9 - 12

tel.

601 061 222

Lekarz weterynarii
gabinet weterynaryjny
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iatros

dr n. wet. Stanisław Dzimira

lek. wet. Ewa Michalska

Trzebnica ul. 1 Maja 3
tel. 71

312 09 85
601 76 29 57

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

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska
specj. dermatolog-wenerolog

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

kosmetolog, podolog

Trzebnica ul. Wiosenna 26

wizyty lekarskie na NFZ, rej. tel. 71 387 06 03

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

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

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 - 16

przewodniczący rady miejskiej
dyżur w każdą środę
w godz. 13 - 16
w sprawie skarg i wniosków

w każdą środę
w godz. od 15:30 - 16

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ TECHNICZNO - INWESTYCYJNY

71 388 81 81 71 312 06 11, wew. 281
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54 71 312 06 11, wew. 254
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
71 388 81 51 71 312 06 11, wew. 251
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
71 388 81 42 wew 242 lub 243
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
Straż Miejska w Trzebnicy

71 388 81 14

Trzebnica, Ośrodek Medyczny „Zdrój”

ul. Kościuszki 10

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Centrum Medyczne ZDRÓJ

tel. 696 115 821

71 387 15 92
Ośrodek Pomocy Społecznej

71 312 05 27
Gminne Centrum Kultury i Sportu

kierunek i godzina odjazdu

785 922 332

przystanki

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA
6:10 7:15 10:25 15:10 16:15 17:15

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

8:20 11:35

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

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

przystanek to nr 18 (UM)
– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY

Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

14:15

15:15 A

Kursuje w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
A - w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdzca Wielkiego
ważny od 02.11.2016 r. - 31.12.2017 r.

71 312 11 54 , 71 387 11 38
Szpital św. Jadwigi Śląskiej

71 312 09 20 71 312 09 13
Gminne Centrum Medyczne zdrój

71 387 28 38
Zakład Gospodarki Komunalnej Ergo

71 310 99 56, 71 310 99 92
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

71 310 12 16
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ogłoszenia
drobne
Ogłoszenia drobne są bezpłatne .
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy:
osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie
tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl

9.06.2017

cena do negocjacji, tel. 694 216 036.
Dom (6) jednorodzinny; 1,5 km od Trzebnicy, na
nowym osiedlu w Kobylicach, nowy, 130 mkw,
na działce 10 arowej, wykończony w wewnątrz
i na zewnątrz (schody drewniane, parapety
drewniane, parapety zewnętrzne, podokienniki,
grzejniki, elektryka tynk strukturalny, ogrodzenie,
chodnik do wejścia położony w puzlach), cena
340 tyś zł, tel. 600 533 481.

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 3 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 27 czerwca 2017 r.

NIERUCHOMOŚCI
Spr zedam
mieszkanie (11) wygodne, dwupokojowe,
jasne, w centrum Trzebnicy ul.Glowackiego,
57,6 mkw, z dużym balkonem skierowanym
na wzgórza trzebnickie. 1 pokój 13 mkw, 2 pokój 22 mkw ,kuchnia z oknem 11mkw ,toaleta
1.3 mkw, łazienka 2.7 mkw ,balkon 8,2 mkw,
przedpokój z dużą szafą wnękową z drzwiami
przesuwnymi NEVES. Cicha i bezpieczna okolica. Blisko do Przychodni ,ZUSu ,Urzędu Miasta
i Gminy ,szkół (od przedszkola do liceum), Rynku oraz sklepów, tel. 601 625 803.
mieszkanie (11) wygodne trzypokojowe
jasne mieszkanie na parterze w centrum Wrocławia, 57,6 mkw, z dużym balkonem. Blok w
otoczeniu zieleni, w pobliżu plac zabaw, przedszkole, żłobek, szkoła podstawowa. 3 przystanki tramwajowe do rynku. Do mieszkania przynależą dwie piwnice oraz dostęp do suszarni.
tel. 601 625 803.
mieszkanie (11) w Trzebnicy w Rynku, 2 pokoje, 47 mkw, 3 piętro z balkonem, cena 185 tyś,
tel. 791 181 454.
mieszkanie (11) własnościowe 2-pokojowe
( 53 mkw) z wyposażeniem, 3 piętro w centrum Trzebnicy ( ul. Św. Jadwigi ). Blok posiada
wewnętrzny parking zamykany.( „ szlaban parkingowy” ). Podłogi w pokojach i przedpokoju
panele. Kuchnia i łazienka płytki ceramiczne.
Kuchnia w pełni wyposażona: :meble, lodówka z zamrażarką, płyta gazowa, piekarnik
elektryczny. piecyk gazowy na wodę Junkers.
Cena 235 tyś do negocjacji , tel. 503 340 037.
kawalerka(11) 27 mkw, II piętro, ul. Kościelna w Trzebnicy, tel. 514 312 976.
Mieszkanie (10) w kamienicy BEZ
CZYNSZOWE w miejscowości Ligota, powiat
trzebnicki, o pow. 34,20 mkw ,składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju,
cena 65000 tys. do uzgodnienia, katked1@
wp.pl, tel. 792 053 754.
Mieszkanie (10) + działka, własnościowe
w Trzebnicy, ul. Ogrodowa, w domku wielorodzinnym. Pow. 46 mkw, I piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Dodatkowo strych,
piwnica i działka o pow. 600 mkw. Cena: 170
000 zł, email: boro-82@wp.pl, tel. 577 147 489.
Mieszkanie (9) 70 mkw, lub zamienię na
mniejsze z dopłatą (kawalerka lub 2 pokoje na parterze ), mieszkanie na parterze- 4
pokoje +toaleta, łazienka, kuchnia- jasne.
Zlokalizowane w centrum miasta w pobliżu
przychodnia, zus, urząd miasta, przedszkole,
szkoła, siłownia, przystanek pks, sklepy i deptak, dzwonić po 16:00, tel. 663 113 723.
Mieszkanie (9) w centrum Trzebnicy, ul.
Św. Jadwigi, 54 mkw, 2 pokoje po generalnym remoncie, cena 235 tyś zł. Meble + AGD
na gwarancji, cena mebli również do negocjacji, tel. 504 234 127 (po godz. 18-tej), 71 387
25 27, 503 820 716.
mieszkanie (8) w centrum TRZEBNICY, III
piętro, 4-pokojowe o powierzchni 71 m² z dużym balkonem (lodżią) w „wyciętym w dachu"
i dużą piwnicą, parking z zamykanym na pilota szlabanem, cena 278.000,- zł. do negocjacji,
mkanios74@gmail.com, tel. 727 343 744.
Mieszkanie (6) 73 mkw (duży holl), ul. Milicka lub zamienię z dopłatą, tel. 603 290 185.
Mieszkanie (4) III piętro, pow. 69,5 mkw,
własnościowe w centrum Trzebnicy przy ul.
Głowackiego, słoneczne, 3 pokoje, osobno łazienka, wc, duża kuchnia, blisko UM, przedszkole, szkoły, przychodnia, przystanek autobusowy,
tel. 511 908 050, 669 138 277.
mieszkanie (2) 48 mkw w Trzebnicy, I piętro,
z balkonem. Cena do uzgodnienia, tel. 071 312
02 23.
Mieszkanie (5) na osiedlu Zdrój w Trzebnicy,
92 mkw, ul. Korczaka - pierwsze osiedle. Drugie
piętro, winda, 3 pokoje, 2 balkony, klimatyzacja,
komfortowe, miejsce postojowe, wykończone
w wysokim standardzie, w rozliczeniu możliwa
kawalerka, tel. 608 697 330.
pół domu(9) w centrum Trzebnicy wraz
z przylegającą działką, garażem i pomieszczeniem o pow. około 30 mkw, tel. 607 636 024.
DOM Z GARAŻEM (8) + budynek gosp. 5
km od Trzebnicy, jednorodzinny, wolnostojący,
częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, garażem i pomieszczeniem gospodarczym w bryle budynku + budynek gospodarczy. Powierzchnia użytkowa
razem: 228,60. Działka 11 arów, cena 427000 zł,
tel. 889 964 971.

Pół bliźniaka(7) w Trzebnicy, na osiedlu
Grunwald, 110 mkw na działce 365 mkw, piwnica, garaż, cena 380 tyś zł, do negocjacji, tel.
663 572 490.
Dom (10) z działką 600 mkw, ok 130 mkw + garaż na 2 samochody z kanałem, po remoncie,

Dom (6) Duży, w RADZIĄDZU gm. Żmigród, rok
budowy 1983, wolno stojący ok. 200 m kw. na
działce 0.186 ha, prąd, gaz ,woda, kanalizacja,
cena 280 tys. tel. 696 625 552.

Dom (6) jednorodzinny w Szczytkowicach, 200
mkw, działka 20 arów, rok zabudowy 1995, dwa
garaże, Dom ma kompletnie nowy dach, okna,
piec. tel. 724 700 323.
Dom (6) jednorodzinny w Prusicach o pow.
124 mkw, działka 14 arów, 4 garaże. Sprzedam
lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu lub
w Trzebnicy, tel. 798 263 003.
Dom (1) jednorodzinny parterowy o pow. 132
m kw. plus użytkowe poddasze (niewykończone). Działka 13 arów. W strefie krajobrazowej 2
km od Trzebnicy, tel. 609 110 868.
Działka(7) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica - Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.
DZIAŁKI (11) budowlane 10a, 11a, Oborniki
Śląskie, ul. Energetyczna/ Wrocławska. Cena
170,00/ mkw. tel. 605 583 332.
Odstąpię Działka(10) działkę ogrodową (330
mkw) w ROD w Trzebnicy. W cenie odstępnego:
nasadzenia (2 jabłonie, grusza, dorodna czereśnia, mała wisienka, maliny, truskawki, winogrona,
2 krzaki porzeczek, agresto-porzeczka, krzewy
ozdobne i byliny ogrodowe); drewniana, wyposażona altanka wraz z przybudówką na narzędzia; sprzęt ogrodowy, włącznie z wykaszarką;
opłata za użytkowanie działki (ważna do I kwartału 2018 r.); opłata notarialna za przeniesienie
prawa do działki. Na terenie ogródka znajduje
się STUDNIA, są również beczki na deszczówkę.
Istnieje możliwość przyłączenia prądu, tel. 517
952 211.
Działka(10) grunt budowlany o pow. 5000
mkw w Trzebnicy, k. stadionu sportowego ( ul.
Zielona), sprzedam bez pośredników, tel. 507
843 124.
Działki (10) budowlane w Potrzejowicach, cena
do uzgodnienia, tel. 725 147 283, 667 909 102.
OdstąpięDziałka(9) ogrodowa, zagospodarowana, przy ul. Milickiej. Działka posiada
altanę, wodę i prąd, tel. 784 980 074.
pole (9) rolne w Piekarach o pow. 3,52 ha lub
zamienię na mieszkanie lub dom, tel. 502 379 351.
Działka(9) budowlana w Trzebnicy. Pow.
18 arów, osiedle Polna. Cena do uzgodnienia,
tel. 608 572 381.
Działki (8) 6 sztuk budowlanych z drogą,
całość 0.94 ha w RADZIĄDZU -165 tys, tel. 696
625 552.

Działka(9) rolna 2,72 ha w Biedaszkowie
Wielkim, gmina Trzebnica, własność, księga
wieczysta, pow. 27200 mkw. http://www.
lento.pl/5534995, tel. 794 191 045.
działki budowlane (7) dwie sztuki 12ar, 14ar w miejscowości Skarszyn, dla której
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Położone są one w dogodnej lokalizacji znajdującej się w centrum
miejscowości. Znajdują się w sąsiedztwie drogi
powiatowej, w której są poprowadzone media.
Działki znajdują się 3 km od węzła komunikacyjnego S8 Łozina, 15 minut od Wrocławskiego
Lotniska. Cena 75 zł/m2 do ewentualnej negocjacji, tel. 531 145 110.

Działka(9) 11,5 ara, w Trzebnicy przy ul. Lawendowej, cena do uzgodnienia, tel. 797 695 913.
Działka(9) budowlana w Mienicach 15,80
ara, tel. 728 482 555.
Działka(8) budowlana 15-arową w Trzebnicy w okolicy Lasu Bukowego i Glinianek, tel.
603 250 550.

Działki (7) budowlane w Komorowie 7 szt.
(18 arów, 6 x 12 arów) w ładnej okolicy 250
m od szosy z mediami, cena do uzgodnienia,
tel. 713 123 105.
Działka(6) budowlana 1200 mkw, na obrzeżach Trzebnicy, tel. 781 251 010.
Działki (6) budowlane w Szczytkowicach
nowo powstałe osiedle, działki 10-12 a cena do
uzgodnienia tel. 665 233 766.
Działka(6) budowlana 15 arowa, Będkowo,
97 tys. Ładne miejsce, dobry dojazd, media
w pobliżu, tel. 606 287 578.
Działka(5) budowlana 9 arów Komorowo

koło Trzebnicy. Szerokość 20 m, długość 45
m, uzbrojona, posiada warunki zabudowy.
Położona jest 25 km od Wrocławia, 6 km od
Trzebnicy przy drodze asfaltowej, wjazd z obniżonym chodnikiem. W sąsiedztwie budowane jest osiedle domków jednorodzinnych,
atrakcyjne położenie. CENA DO NEGOCJACJI,
tel. 501 722 594.

działki (5) budowlane w Zawoni 22a, ul.
Nowa 12a, ul Tęczowa , cena 50 zł /mkw, tel.
883 388 601.
Działka(6) budowlana, malowniczo położona na obrzeżach Trzebnicy, 23,5 ara, tel. 785
686 232.
Działka(5) budowlana w Pierwoszowie,
blisko lasu, nowe osiedle przy ulicy Sportowej,
pow. 1300 mkw, tel. 782 532 519.
Działka(5) rolna w gminie Trzebnica, 18 h,
w jednym kawałku, klasa ziemi IV, graniczy bezpośrednio z dużym kompleksem leśnym, media blisko działki, cena 570 tyś zł, tel. 662 939 627.
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Działka(5) w Szczytkowicach 0,5 h, ogrodzona, 5 km od Trzebnicy, cena do uzgodnienia, tel. 608 082 456.
Działka(4) budowlana w Szczytkowicach
o pow. 1570 mkw, media w drodze, wjazd z drogi głównej, ładna okolica, tel. 699 991 561.
Pole (4) orne o pow. 4,20 ha z działką inwestycyjną, graniczące z drogą nr. 5 (Wrocław
- Poznań) Wszemirów, tel. 605 045 514.
Działki (4) Trzebnica przy ul. Marcinkowskiej,
przy ul, Wiśniowej, przy ul. Piaskowskiego,
uzbrojone tel. 602 761 832.
Pole (4)o pow. 2,4 h, obręb Kuźniczysko, przy
trasie Trzebnica- Milicz, tel. 724 564 862.
Ziemię(4) 3 h – łąka, tel. 605 271 216.
Działka(4) budowlana, tanio sprzedam (15
arów uzbrojona w Wiszni Małej ul. Szkolna 15)
lub zamienię działkę na mieszkanie w Trzebicy
do II-go piętra cena do uzgodnienia. tel. 785
410 362.
Działki (4) budowlane w Księginicach, tel.
509 406 292.
Działki (3) 4 sztuki, budowlane w Kałowicach, gmina Zawonia lub zamienię na mieszkanie w Trzebnicy lub we Wrocławiu, tel. 798
263 003.
Ziemia(3) 2 h łąki, cena do uzgodnienia, tel.
603 864 654.
działki budowlane (3) dwie sztuki
o łącznej powierzchni 36 arów. Bardzo atrakcyjnie położone w Rościsławicach od strony
wjazdu z Urazu, tel. 607 069 611.
działka(3) pod zabudowę ul. Polna, Trzebnica, numer działki 93, powierzchnia 26 arów,
39 mkw, tel. 71 387 48 90.
Działka(3) budowlana w RASZOWIE, malowniczo położona, wydane warunki zabudowy,
pow. 18 arów, atrakcyjna cena, tel. 501 343 350.
Działka(2) rolna o pow. 0,97 ha, Strzelce
w kierunku Sadkowa, gmina Dobroszyce, tel.
505 719 540.
Działki (2) 2 działki z pozwoleniem na zabudowę, Komorowo, 7 km od Trzebnicy, mają
kształt prostokąta: 1280mkw, 1285mkw, przyłącza do sieci wodociągowej oraz energetycznej.
Dojazd do działki drogą gminną, około 50 m.
Na sąsiedniej działce jest dom, tel. 782 666 336.
Działka(9) budowlana, Księginice ul. Czereśniowa; 2000 mkw (85 zł/mkw), tel. 788 969 459.

Działka(4) rolna 1,4 h z możliwością zabudowy we wsi Lędzina gmina Krośnice, blisko
zabudowań i szosy, tel. 600 926 275, 660 182 210.
Działka(5) w Masłowcu 20 arów, tel. 601 711 301.
Działki (3) w Brzeziu, budowlane z wydanymi
warunkami zabudowy, tel. 693 995 044.
LOKAL(11) USŁUGOWO-HANDLOWY sprzedam. Atrakcyjna lokalizacja w centrum Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi, 70 m kw. nowe budownictwo, duże witryny, parter, wejście od ulicy,
nieruchomość wykończona, ogrzewanie gazowe. Cena 299.000,00 + VAT, tel. 609 000 201.
Lokal(5) usługowy w centrum Obornik Śląskich o pow. 67 mkw, nowe budownictwo, nieruchomość generuje stały miesięczny dochód
172 tyś + VAT, cena do negocjacji, tel. 666 966 566.
Lokal(4) handlowo-usługowy w centrum
Trzebnicy, w zabudowie szeregowej, o pow. 35
mkw, z możliwością rozbudowy oraz parkingiem prywatnym, klimatyzacją, wszystkie media, na działce własnościowej o pow. 65 mkw,
tel. 798 267 177.
Lokal(11) handlowo-usługowy w rejonie
ul. Daszyńskiego w Trzebnicy, ścisłe centrum
w pobliżu głównego ciągu handlowego i nowego deptaka, lokal o pow. 96 m. kw. z zapleczem biurowym i socjalnym, parter, wejście
bezpośrednio z ulicy, odrębna własność z księgą wieczysta, przy lokalu działka o pow. 65 m.
kw z możliwością powiększenia lokalu lub wykorzystania na parking, tel. 501 503 211

kupię
Mieszkanie(8) w Trzebnicy do 90.000 zł, tel.
534 002 300.
KAWALERKA(8) mała, Trzebnica, Oborniki,
Wrocław, tel. 792 953 709.

dom(5) jednorodzinny, wolnostojący w Trzebnicy w cenie do 450 tyś zł., tel. 600 509 550.
Mieszkanie(5) małe z windą, tel. 601 198 984.
Działka(3) budowlana (lub cześć działki)
w Trzebnicy 4-6 arów, tel. 693 031 974.

Poszukuję do wynajęcia
pokoju(10) lub kawalerki do wynajęcia
w Trzebnicy - w rozsądnej cenie. tel. 500 616 982.
Osoby(10) poszukuję chętne osoby do wspólnego wynajmu mieszkania w Trzebnicy, tel.
500 616 982.
Kawalerkę(8) lub 2 pokoje w Trzebnicy.
Samotna matka z małym dzieckiem, możliwie
jak najtaniej. Bez nałogów, nie konfliktowa.
W zamian za kaucję mogę przeprowadzić
drobny remont, tel. 578 894 206.
Mieszkanie (4) w Trzebnicy, 2 lub 3 pokoje,
rodzina niepaląca bez zwierząt, na okres 12
miesięcy, od 1 kwietnia, tel. 605 432 606.

Mam do wynajęcia
Lokal(10) w Centrum Trzebnicy, usługowo handlowy o pow. 9 mkw, koszt najmu 650 zł.
plus opłaty za media: prąd (ogrzewanie elektryczne) i wodę, tel. 692 681 305.
mieszkanie (10) w Trzebnicy 36 mkw w nowym budownictwie, ul. Św. Jadwigi ( nad Żabką), wolne od 01.06.2017, cena 1100 PLN +opłaty, tel. 509 666 908.
Lokal(9) o pow. 50 mkw, woda , prąd,
ogrzewanie gazowe, przy ul. Ks. W. Bochenka.
tel. 602 316 975.
Lokal(8) w centrum Trzebnicy, pow. 30 mkw.
tel. 601 204 002.

Lokal(9) handlowy o powierzchni 36 mkw
przy ul. H. Pobożnego w Trzebnicy, wolne od
1 maja, tel. 514 399 495.
Garaż(6) w Trzebnicy, przy ul. Żołnierzy Września, od pierwszego kwietnia, tel. 533 533 288.
Lokal(6) usługowy na wszelką działalność,
w Trzebnicy przy ul Św. Jadwigi 27G, pow 74
mkw, na parterze w ciągu handlowym w nowym budownictwie, ogrzewanie podłogowe
gazowe, lokal bardzo ekonomiczny, jest miejsce parkingowe, tel. 502 102 975.

Mieszkanie (3) 48 mkw, Trzebnica, bliskie - Cieplice z widokiem na Śnieżkę. Piwnica z garasąsiedztwo rynku. Dwa pokoje, kuchnia, ła- żem na dwa auta plus 3 pomieszczenia gospozienka, duży balkon + piwnica. Częściowo
darcze. Parter kuchnia, salon, sypialnia, łazienka.
umeblowane. Mieszkanie wolne od 20.02.2017. I piętro 3 sypialnie, łazienka. Okna plastikowe,
Oplata: 1200 + czynsz +media. Kaucja 1500
ogrzewanie gazowe, z lat 90. asiaa2@go2.pl, tel.
zł. Wyrażam zgodę na możliwość posiadania
757 552 845.
zwierząt, tel. 695 742 829.
lokal(2) usługowy. W chwili obecnej lokal
dam pracę
użytkuje fryzjerka i kosmetyczka. Od lutego
piekarz
(11)
Piekarnia AROBIS w Skarszynie
2017 r. połowa lokalu czyli 30 mkw, którą obeczatrudni piekarza, pomoc piekarza lub osobę
nie zajmuje kosmetyczka będzie oddana do
do przyuczenia, tel. 601 587 797.
najmu. Lokal znajduje się przy ulicy Milickiej
Pracownik biurowy(10) poszukujemy
9 (obok sklepu Meble Bodzio). Lokal można
pracownika biurowego do działu prefabryzagospodarować na różne branże. Dogodne
warunki - ogrzewanie i woda w cenie. Wszyst- kacji betonowej w Trzebnicy, tel. 668 894 622.
kich zainteresowanych proszę o kontakt, tel. Praca przy zbiorach (10) najmę do
zbioru czereśni w Księginicach od czerwca,
781 350 746.
dzwonić po 15.00, tel. 783 117 692.

zamienię

Garaż(6) w Trzebnicy przy ul. Kościelnej,
cena 230 zł / miesiąc . Płatne za cały rok z góry,
tel. 601 622 703.
Mieszkanie (5) dwupokojowe 43 mkw
przy ul. Bochenka. 1000 zł +opłaty, tel. 730
080 567.
Mieszkanie (11) 2 pokojowe, przy ul. Obrońców Pokoju, 49 mkw, 4 piętro, zadbane, tel. 501
383 638.
Mieszkanie (5) „pojedynka˝ tel. 71 758 46 61,
669 526 136.
Magazyn (5) w okolicach 12 km od Trzebnicy,
wolnostojący, cena 1200 zł, tel. 603 864 654.

mieszkania(11) dwa mieszkania własnościowe -jedno w centrum Trzebnicy(57 mkw2 pokojowe z dużym balkonem),drugie we
centrum Wrocławia (57 mkw - 3 pokojowe z
balkonem,parter ) na dom w Trzebnicy, tel. 601
625 803.
mieszkanie (10) 1 pokojowe, własnościowe
w Trzebnicy (Rynek) I piętro w bloku na mieszkanie 2 pokojowe w bloku w Trzebnicy lub we
Wrocławiu z dopłatą, może być do remontu,
tel. 504 334 542.
Mieszkanie (9) dwie sztuki w centrum
Trzebnicy na parterze : jedno 63 mkw i drugie
32 mkw zamienię na domek lub pół bliźniaka
w Trzebnicy lub na peryferiach Trzebnicy, tel.
506 270 742.
dom (4) w zabudowie bliźniaczej Jelenia Góra

Kelnerka/kucharz(4)
Restauracja
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła II 1
zatrudni osobę na stanowisko kelnerki oraz
kucharza. Mile widziane doświadczenie.
Oferujemy umowę o pracę, elastyczny grafik. Informacje pod, tel. 668 374 650.
Kelnerka/kierowca(4) Pizzeria Palermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15 zatrudni osobę na stanowisko kierowcy oraz kelnerkę. Praca na wakacje, weekendy lub na stałe.
Oferujemy umowę o pracę, elastyczny grafik.
Informacje pod, tel. 509 617 118.
Księgowa(10) Poszukujemy osobę na stanowisko Księgowej, Kbud Krzysztof Łuksza,
ul. Polna 14, 55-110 Prusice, e-mail biuro@
kbud.eu , tel. 514 514 403.
ułożenie puzzli (10) zlecę prace- ułożenie
puzzli na podwórku ok. 25-30- mkw, tel. 698
826 458.
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Pomocnik montera(9) zatrudnię pomocnika montera drzwi i paneli. Wymagane
doświadczenie, tel. 609 968 898.
Hostessa(9) PRACA DODATKOWA DLA
SPRZEDAWCY, Poszukujemy osoby do pracy
od czwartku do soboty ( co tydzień ) w charakterze sprzedawcy- hostessy. Praca we Wrocławiu, w godz. od 8-18, tel. 695 973 811.
Murarz/tynkarz(9) zatrudnię murarzy,
zbrojarzy, tynkarzy gipsowych, pomocników
oraz osoby do przyuczenia, tel. 607 085 292.
OPIEKUN/KA SENIORA(7) Pracuj w Niemczech! Nie znasz języka niemieckiego? Zapraszamy na kursy od podstaw, bez żadnych
kosztów! Po kursie praca gwarantowana! Oddział Wrocław, ul. Tęczowa 11, tel. 666 096 762,
Promedica24
Opiekunka(5) osoby starszej. Praca w Trzebnicy, tel. 695 572 672.
DEKARZ(1) Firma budowlana zatrudni dekarza z doświadczeniem w zgrzewaniu papy
termozgrzewalnej, tel. 500 266 161.

SZUKAM PRACY
pomoc w ogrodzie (11) tel. 730 777 907.
masaż(11) tel. 730 777 907
ROJE PSZCZELE (10) usunę niechciane roje
pszczele, za sprawdzone informacje słodki prezent, tel. 608 184 643.
Sprzątanie (10) domów, mycie okien, tel.
510 773 825.
Kierowca(9) auta dostawczego lub 9 -osobowego busa, tel. 604 259 577.
Ślusarz(6) pracownik produkcyjny poszukuje pracy w Trzebnicy, tel. 781 551 652.
Sprzątanie (5) ogrody, piwnice, plac budowy – własny sprzęt oraz transport, tel. 71 758
46 61, 669 526 136.
Kierownik budowy(4) nadzór budowy
w charakterze kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego, tel. 609 577 122.

KOREPETYCJE
Matematyka(9) szkoła średnia, matura, tel.
603 548 603.
Język angielski (20) dla szkoły podstawowej i gimnazjum- korepetycje, zajęcia rozwijające, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Lekcje indywidualne lub w grupach.
Posiadam certyfikat B2 (wyższy średnio-zaawansowany). Nauczanie weekendowe, w tygodniu terminy do ustalenia, (po godz. 15), tel.
699 252 007.
Język niemiecki (17) nauczycielka pomoże
w nauce języka niemieckiego, tanio już od 20
zł, tel. 783 164 357.
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poduszki, klimatyzacja, Alu felgi. Bez wkładu
finansowego tel. 697 421 907.
Opel(6) Astra 1999 r. 1.4 benzyna, biały, 5-drzwiowy, centralny zamek, stan dobry, immobilizer, radio, 1200 zł. Trzebnica, tel. 605 475 438.
Bus(6) Ducato na części lub w całości, 1997, 2,5
TDI, cena 2700, tel. 606 287 578.
FORD(5) KA Rok produkcji 1998, poj. silnika
1300, benzyna, przebieg 150.000 km, kolor zielony. Cena 1600 zł, tel. 603 689 666.

Renault(5) Scenic, rok produkcji 2000, 1.9
diesel, cena 4000 zł, tel. 721 088 795.
Fiat Punto(5) 2002 rok, 1.2 benzyna ,kolor
czerwony, kupiony w kraju, drugi właściciel,
ABS, wspomaganie kierownicy, przegląd do
11.2017, tel. 667 802 698.
Rover 414(4) poj. 1,4, rok 1998, kolor zielony,
stan dobry, bardzo wygodne auto, cena 3200
zł, tel. 726 050 178.
Renault(6) Scenic rok 1999, poj. 1,6/B, pierwszy właściciel, stan dobry, zarejestrowany, opłacony, cena 3400 zł, do negocjacji, tel. 693 790 106.
Akumulator(10) nowy, na gwarancji, tel.
883 394 355.
Opony(9) Komplet, całoroczne KUMHO
w rozmiarze 245/75/16 - używane, cena 500
zł, tel. 504 690 048.

Opony z felgami (10) kpl: 4 sztuki, felgi
BORBET 5 x 112 ET 40, cena 950 zł, Trzebnica,
tel. 790 302 400.

felgi (7) aluminiowe 14' 4 sztuki + opony gratis do opla c 400 zł, Trzebnica, tel. 723 080 260.

MOTO / BUDOWLANE / AGD
Spr zedam
barakowóz(11) Trzebnica, ul. Moniuszki, tel.
883 394 355.
Toyota(11) Corolla. Kolor niebieski, elektryczne szyby, zadbane wnętrze, ważne OC, rok
produkcji 1996,1.3 benzyna. Auto odpala, ale
silnik nie ma mocy, cena 1000 zł. do negocjacji
Trzebnica tel. 886 607 274.
Skuter(9) TGB 303 RS, cena do uzgodnienia,
tel. 603 465 219.
Fiat(9) DUCATO rok prod. 2000, cena 4500 zł,
tel. 531 680 310.
Skuter(8) elektryczny 4-kołowy. Cena 2000
zł, tel. 783 445 614.
auto Mikrocar(8) (nie wymaga posiadania prawa jazdy), poj. 500cm3, diesel, produkcji
japońskiej, srebrny metalic, 2009 rok, cena 16
500 zł, tel. 783 445 614.
VW(8) Touran 1,9 tdi 2003 rok, przebieg 267000,
po przeglądzie, ubezpieczony, hak, klima, 10
airbag, el. szyby i lusterka, 5-osobowy, 2 kpl
kół, 09.2016 kompletny rozrząd i wiele innych,
pierwszy właściciel w Polsce, cena 15800 do
negocjacji, tel. 695 078 737.
Renault Clio(8) rok prod. 1995, pojemność 1200, stan dobry, przegląd do IV. 2018 r
ubezpieczony do marca 2018 r. Cena 1600 zł,
tel., 508 514 791.
Peugeot(8) 306 1,4 benzyna, 1994 r.,
hatchback z elektrycznym szyberdachem.
Stan dobry. Zarejestrowany w kraju, aktualne
OC i przegląd. Nowy kompletny rozrząd, nowe
tarcze i klocki hamulcowe, nowe amortyzatory.
Wymieniony 2 lata temu akumulator. Dodatkowo komplet opon letnich na alufelgach. Centralny zamek, elektryczne lusterka i szyby, cena
1300 zł, tel. 697 730 903.
BMW(8) 3 E46, 1999r., 1.8 benzyna, 185 tys. km,
II właściciel, sprowadzone z Niemiec. Oryginalny przebieg, bezwypadkowy. Wyposażenie:
elektryczne szyby przednie, elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka, klimatyzacja,
poduszki powietrzne, szyberdach, stan bardzo
dobry. Komplet opon letnich z felgami gratis.
Cena: 8200 zł do negocjacji, tel. 600 487 186.

Koła(4) z felgami 175/75 „13”, 4 sztuki, używane, tel. 883 211 353.
Części (4) do Fiata Punto 1, tel. 603 465 219.
Młot(11) udarowy z możliwością wiercenia,
BOSCH, z dwoma grotami oraz wiertłem, cena
400 zł, tel. 505 838 073.
Kosa spalinowa (11) 2 sztuki, 80 zł / szt,
tel. 505 838 073.
Kabel(11) 400m 2 x 0,5 miedź, cena do uzgodnienia, tel. 505 838 073.
Siewnik (10) uniwersalny do prac ogrodowych jak nowy, cena 60 PLN, pojemność 12 L,
w oryginalnym kartonie, zakres siewu 450 mm
pojemność 12 L, tel. 729 270 272.

Iglaki (7) prosto z plantacji w doniczkach
i z ziemi, tel. 783 044 462.

Rozsiewacz(6) nawozów VICON B75 kompletny, sprawny, z instrukcją obsługi. Cena:
1000 zł, tel. 603 629 727.

rozsiewacz (6) nawozów VICON B75 - bez
zasobnika. Cena: 400 zł, tel. 603 629 727.

Spr ze dam
Rower(11) German na kołach 26 , cena 1200
zł, tel. 505 838 073.
wózek (11) podpórka, 3 kołowa, cena 150 zł,
tel. 71 312 06 13.
Klatka(5) 2 sztuki dla królików, po 4 boksy
w każdej, nowe. Wym. 190 x 200 x 90 cm, cena
do uzgodnienia, tel. 696 070 731.
maszyny rolnicze (5) ciągnikowe
w pełni sprawne: sadzarka i kopaczka do ziemniaków, pług dwuskibowy, brony ciężkie, kultywator, obredlacz do ziemniaków, trzepaczka
do siana, cena do uzgodnienia, tel. 661 186 761.
Ziemniaki (6) sadzeniaki Vineta, tel. 735 103
102 lub 669 414 410.
Kopaczka(4) konna do ziemniaków lub warzyw, Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.
Piła(9) elektryczna- łańcuchowa, nowa. Meble antyki, tel. 798 263 003.
Narzędzia budowlane (9) do murowania, do wykańczania wnętrz, wszystkie
w dobrym stanie, cena do uzgodnienia, tel. 692
508 273.
Euro palety(9) około 60 sztuk, tel. 602 316
975.
Silnik (9) elektryczny, 370 Vat, 2800 obrotów/ min, 3 fazowy, cena do uzgodnienia, tel.
500 241 399.
Silnik (9) elektryczny, 180 Vat, 2800 obrotów/ min, 3 fazowy, cena do uzgodnienia, tel.
500 241 399.
Dachówka(6) cementowa, czerwona i szara, łącznie około 100 metrów kwadratowych,
cena 500 zł, tel. 724 700 323.
Pompa(6) obiegowa do akwarium JEBO 825,
cena 150 zł. tel. 724 700 323.
Brama(9) wraz z furtką firmy Drewbet brama
dwuskrzydłowa 4 m furtka 1 m w całości drewniane solidna z okuciami cena nowej 3800 zł
moja do odnowienia malowania za 1000 zł,
608 041 645.

Ciągnik (9) URSUS C 4011, tel. 724 558 037.
Siewnik (9) konny, przerobiony do traktora,
tel. 724 558 037.
Maszyny rolnicze(9) brony ciężkie, kultywator z wałkiem, opryskiwacz, rozsiewacz
nawozów: AMAZONE I VIKON, ceny do
uzgodnienia, tel. 603 465 219.
Ładowarka(9) Atlas rok prod. 1997 silnik
deutz, stan dobry, w komplecie łyżka 180 cm
oraz widły, tel. 609 936 972.
budy dla psów(9) nowe, ocieplane. Średnia cena 200 zł, Duża 300 zł, tel. 661 627 423.

Silnik (6) trójfazowy 9 kW dwubiegowy,
w pełni sprawny, cena 900 zł, tel. 724 700 323.
Piece metalowe (5) z nadmuchem, cena
600 zł / szt.., tel. 608 082 456.
Krajzega(5) silnik o mocy 5,5 kw, cena
1200 zł, tel. 608 082 456, 664 024 722.
Zbiornik (5) 2 sztuki, metalowe na wodę
o pojemności 13 tys. litrów wody, prostokątne,
cena sztukę 27 tyś. zł., tel. 608 082 456, 664 024
722.
Zbiornik (5) hydroforowy o pojemności
około 27 tyś. litrów, cena 1000 zł, tel. 608
082 456.
Maty kokosowe (5) długość 1 m, szer. 20
cm, wys. 10 cm, z 4 otworami na roślinę. Jeden
rok uprawiane po ogórku, cena 2,5 zł / szt., tel.
608 082 456.
Wanna(11) na działkę, tel. 883 394 355.
Kabina(10) czyli brodzik i kabina, warunek
sprzedaży własny demontaż, wymiary 90x90
cm. aluminiowo-szklana z profili, kosztowała
ok 1500 zł, moja cena 300 zł / do negocjacji,
Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.

obornik koński (8) workowany z dowozem, tel. 721 900 693.
indyki (7) dorosłe tel. 609 210 199.
Ziemniaki (6) Vineta, sadzeniaki i jadalne,
cena do uzgodnienia tel. 665 233 766.
Przyczepka(6) jednoosiowa do ciągnika, do
remontu, cena do uzgodnienia, tel. 603 864 654.

chodzik inwalidzki (10) stan bardzo dobry, tel. 721 900 693.
Atlas(8) do ćwiczeń, cena 750 zł, tel. 535 145 266.
magiel(7) elektryczny domowy, tel. 607 431 604.
Zmywarka(6) wolnostojąca marki BOSCH
używana, w bardzo dobrym stanie, kolor biały,
60 cm, cena 500 zł. tel. 501 180 160.

Spacerówka(7) stan bardzo dobry, posiada ochraniacz na nogi, folie przeciwdeszczową,
torbę, nakładkę żeby pasy nie gniotły dziecka,
tel. 535 091 637.

Rowerek (7) biegowy B'TWIN z Decathlonu.
Cena 120 zł, tel. 693 798 900.
rowerek (10) dziecięcy, cena 80 zł, Trzebnica, tel. 885 558 017.

rower(10) cena 500 zł, tel. 694 216 036.

Rower(9) męski, nowy z koszykiem, cena
200 zł, oraz dziecięcy większy dla 11, 12 latka,
cena 200 zł, dzwonić po godz. 15.30 tel. 668
215 025.
motocykl(11) Honda Rebel 125 z 2000
r. sprowadzony z Niemiec. Stan motocykla
bardzo dobry, mały przebieg, dwucylindrowy,
czterosuwowy silnik odpala na dotyk. Koszt zarejestrowania ok. 350 zł. tel. 607 532 512.

Rury(7) AROT dwudzielna 110 PS niebieska
3m, nowe, ceny do negocjacji przy większych
ilościach. Cena : 60 zł za sztukę (3 m), tel. 725
942 291.
Drewno(9) opałowe, cena do uzgodnienia,
tel. 603 465 219.
TUJE (9) sadzonki w doniczkach SZMARAGD
wys. 80 cm cena 10 zł/szt i BRABANT 100 cm
cena 10 zł/szt. , możliwość dowozu. tel. 713
847 692, 661 627 423.

ciągnik (7) na pedały z przyczepką, tel. 535
091 637.

ROWERY / WÓZKI

Punto(7) I 1.1. 55 ,1997, ekonomiczne. Opłaty,
przegląd aktualny, cena 2200 zł. tel. 662 289 219.

Seat(7) Ibiza 1999 r 1.9 tdi 110 km. Ważny
przegląd i OC. ABS wspomaganie, elektryka,

Kołdra(6) Marino Wool 160 x 200 (warta
1299 zł), 2 poduszki (warte 399 zł), nie używane.
Cena 700 zł, tel. 71 312 10 58.

Kask (9) 2 sztuki, na rower, jeden dziewczęcy, czerwono-żółty, drugi młodzieżowy,
czarno-szary. Używane. Odbiór w Trzebnicy.
Cenna 20 zł/szt. przy zakupie dwóch 15 zł/szt,
tel. 691 141 985.
Rower(9) elektryczny, damka, biała, dwuletni, cena do uzgodnienia, tel. 500 241 399.
Rower(9) holenderski, cena do uzgodnienia, tel. 603 465 219.
Rower(9) czarny wspomagany napędem
elektrycznym BIONX. Rower był bardzo mało
używany, w pełni sprawny, zadbany. Do
obejrzenia w Trzebnicy. Cena 3600 zł, tel. 691
141 985.

Rower(7) dla dziewczynki, koła 24, przerzutki
shimano, rama aluminiowa, produkcja polska,
odbiór Kryniczno lub Trzebnica, cena 300 zł, tel.
606 610 955.

rower(7) dla dziewczynki, koła 16, zdejmowane podpórki, odbiór Kryniczno lub Trzebnica, cena 190 zł, tel. 606 610 955.

Rower holenderski (7) rower Alfira,
w pełni sprawny w dobrym stanie jedynym
mankamentem są opony, które należy wymienić. Rower posiada 6 przerzutek tyłu i jedną z przodu. Dodaje gadżety, które zostały
do niego zakupione: siodełko, nowe rączki
gumowe, klamkę pod siodełko, hamulce tylne, tel. 882 815 124.

ciągnik (7) na pedały z przyczepką, tel. 535
091 637.
Wózek (7) spacerówka firmy BABY design
sprint-model, wózek ma przednie obrotowe koła + hamulec z przodu i z tyłu. Z przodu pasy zabezpieczające + barierka daszek
z podglądem z góry + kieszonka rozkładane
siedzonko do pozycji leżącej piankowa rączka
do prowadzenia + półeczka na jedzenie. Pakowny koszyk pod wózkiem, odblaski przy
tylnych kołach, podnóżek, folia przeciw deszczowa. Stan dobry. Cena 200 zł, tel. 785 956 184.

Wózek (8) combi spacerowy dla bliźniaków
od 0 do 3 lat szwedzkiej firmy Emmaljunga.
Stan dobry. Cena 600 zł, do negocjacji, tel. 508
514 791.
Rower(8) w bardzo dobrym stanie, wielkość
koła 24''. Cena 170 zł, dzwonić po godz. 15, tel.
505 022 012.

rowerek trójkołowy(7) Kotek dla
chłopca lub dziewczynki. Rączka do pchania
dla rodzica, przeciwsłoneczny daszek, płozy
dla mniejszych dzieci, barierka zabezpieczająca
z podłokietnikami, pozytywka, koszyk, miękkie
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piankowe koła, antypoślizgowe pedały, gumowane rączki, cena 70 zł, tel. 785 956 184.

Stół(10) rozkładany BRW, wm. 1,00 x 0,80 po
rozłożeniu 1,5 x 0,80 lub 2,0 x 0,80, cena 150 zł,
tel. 693 790 106.

Hulajnoga(7) chłopięca, metalową, stan
dobry cena 20 zł, tel. 664 785 691.
Szafa(10) narożna Black Red White system
XXI, kolor Olcha, (wys./szer./gł.) 189, 5/33,568/33,5-68) 250 zł, tel 693 790 106.

hulajnoga(7) trójkołowa dla dziewczynki,
Hello Kitty, składana, z tyłu hamulec przy nacisku nogą, podświetlane koła przy jeździe, obciążenie-25 kg, cena 60 zł, tel. 785 956 184.
Wersalka(10) tkanina alkantara, super stan,
cena 490 PLN, (szer./gł.) 195/85. Powierzchnia
do spania o wymiarach (szer./dł.) 120/195. Pojemnik na pościel, tel. 729 270 272.
jeździk (7) z przyczepką BIG BODDY, używany przez jedno dziecko. Cena 130 zł, tel.
603 873 294.

Rowerek (6) trójkołowy, tel. 790 558 208.

Stolik (10) kawowy ze szklanym blatem, okrągły, jak nowy, cena 95 PLN, tel. 729 270 272.
Komoda(10) dwie sztuki, po 3 szuflady jak
nowe cena 200 PLN, wymiary: szer. 41,5 cm,
wys. 67 cm, gł. 40 cm, kolor okleiny wenge
(ciemny brąz), tel. 729 270 272.

Jeździk (6) pchacz dla dziecka, tel. 790 558 208.
Meble (10) zestaw trzech solidnych i nowoczesnych mebli do salonu, stan BDB cena 750 PLN,
IKEA, kolor ciemny orzech, relingi srebrny mat,
tel. 729 270 272.
jeździk (7) motor CROSS, cena 35 zł, tel. 603
873 294.

Żyrandol(10) cena 40 zł, tel. 693 790 106.
Fotelik (6) (nosidełko) samochodowe
z adapterem, 2 w 1, cena 100 zł., tel. 696 427 807.

Stół(9) okrągły (średnica blatu 90 cm, wysokość 77 cm) i 4 krzesła - używany, cena 400 zł,
tel. 505 526 895.
Rower(6) holenderski z silnikiem spalinowym, tanio, tel. 785 686 232.

rower holenderski (5) Koga, 7 przerzutek, rama aluminiowa. Cena 750 zł, tel. 669
841 234.

RTV / MEBLE / RÓŻNE

Witryna(9) 2 sztuki, narożna, stylowa, pokojowa, nowa , bardzo ładna, kolor –orzech, wyjątkowo za 50 % taniej, tel. 692 508 273.

Meble ogrodowe (9) drewniane, kpl. 4
fotele , ława i Stół, tel. 798 263 003.
Komoda(9) pokojowa, kolor orzech, 3 duże
szuflady + 2 małe, tel. 692z wym. Wys. 90 cm,
szer. 100 cm, głębokość 45 cm, 692 508 273.
regał(10) cena 400 zł, tel. 694 216 036.

Szafa(10) trzydrzwiowa z lustrem 150 zł, tel.
694 216 036.
komplet wypoczynkowy(6) sofa
3-os., 2-os., fotel oraz ława. Stan bardzo dobry,
obicie ze skóry naturalnej, bogato rzeźbiony
stelaż z motywami konnymi. Cena 3700 zł do
negocjacji. Odbiór osobisty: Głuchów Górny,
email: netti88@wp.pl, tel. 603 465 240.

Spr zedam
Telewizor(8) LG 20 Cali + dekoder, cena
320 zł, tel. 535 145 266.
Huśtawka(10) nowa, cena 600 zł, tel. 694
216 036.

wieszak (7) wymiary 120x25cm, gł 20cm.
cena 250zł, tel. 694 057 540.

wersalka(9) rozkładana + sofa, eko skóra,
beżowa, stan bardzo dobry, cena 300 zł / sztukę, w Trzebnicy, tel. 798 484 366.
Meble (9) młodzieżowe + 2 fotele i kanapa,
tanio, mało używane, tel. 603 465 219.

szafka(10) pod telewizor 250 zł, tel. 694 216 036.

Wersalka(5) dł. 200, stan bardzo dobry,
cena 170 zł + pufa, tel. 699 120 505.
Sofa(5) dwuosobowa rozkładana i dwa
fotele rozkładane, kolor beżowy, cena 550 zł.
Okres używalności 24 miesiące tel. 734 142 261.
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Łóżko sosnowe (7) młodzieżowe z szufladami+ materac 180 x 80. Cena 180 zł, tel. 698
946 880.

UBRANIA
Spr ze dam
półbuty(11) szpilka 13 cm, kolor morski, nr 36
cena 30 zł, tel. 71 312 06 13.

AKCESORIA DLA DZIECI
Spr zedam

Ubranka(7) ponad tysiąc ubranek dla dziewczynki, 6 wózków, foteliki samochodowe, krzesełko do karmienia, laktatory, zabawki sprzedam pilnie - wyjazd za granicę. tel. 662 289 219.
Torebka(9) dla dziewczynki, cena 10 zł, tel.
693 790 106.

Łyżworolki (7) dziewczęce, roz. 26-29, stan
dobry. Możliwość zmiany na łyżwy, dodatkowo
kask. Cena 50 zł, tel. 664 785 691.

Kupię / ODDAM / przyjmę
ubranka(10) dla chłopca i dziewczynki. Rozmiary od 56 do 92, Trzebnica, tel. 574 672 363.
kalosze (10) dziecięce -oficerki, roz. 31, cena
25 zł. tel. 693 790 106.

Puzzle (10) oprawione: widok - Bombardowanie Algieru; 9000 elementów; wymiary
w ramie - wys. 147,5 cm x 203 cm; grubość
ramy - 5,5 cm; kolor ramy - brąz; odbiór własny
z Trzebnicy. Cena 2500 zł. tel. 574 672 363.
Torba(9) Ben 10, cena 20 zł, tel. 693 790 106.

Zamek (6) My Little Pony cena 40 zł, oraz balon My Little Pony cena 30 zł. Stan zabawek
bardzo dobry, tel. 696 427 807.

Buty(10) nowe, rozm. 38, cena 39 zł. tel. 693
790 106.
Puzzle (10) oprawione: widok - stara mapa;
3000 elementów; wymiary w ramie - wys. 88
cm x 122 cm; grubość ramy - 2,5 cm; kolor ramy
- brąz; odbiór własny z Trzebnicy. Cena 650 zł. tel.
574 672 363.

Rampy(9) do zabawy, 8-10 szt. tel. 693 790 106.

Mata(6) edukacyjna firmy Campol Babies,
cena 50 zł., tel. 535 091 637.

Kupię Wiertarka(11) do studni głębinowych, trójnik studniarski, wiertła, rury osłonowe, żerdzie, , tel. 609 207 573
Oddam Ziemia(10) sypka glina, do wyrównania terenu, transport własny, tel. 790 558 208.
Przyjmę Gruz/ziemię(10) w dużej ilości,
Taczów Wielki, tel. 605 259 980.
Kupię koryto(9) poniemieckie, granitowe
lub z piaskowca (nie ceramiczne) tel. 503 032 094.
Przyjmę Gruz (9) PILNIE, betonowo-ceglany, tel. 661 196 134.
Kupię stare meble(7) i przedmioty z przed
1945r, także do renowacji, tel. 694 057 540.
Oddam segment(7) biały, tel. 694 216 036.
Kupię motocykl(5) Simson, WSK, SHL,
Motorynka, Romet itp., tel. 600 340 996.
Poszukuję osoby(3) na wspólne dojazdy
do pracy moim samochodem z Trzebnicy do
Obornik Śląskich oraz z powrotem. Pracuje od
7 do 15. Dzwonić po 15, tel. 732 770 392.

z ostatnie j chwili
Leżak (5) dla niemowlęcia, cena 80 zł, tel. 514
399 495.
Miś(10) maskotka, wys. ok 50 cm, cena 10 zł. tel.
693 790 106.

Leżaczek (7) firmy Chicco, cena 100 zł, tel.
603 873 294.

ciuszki (9) dla dziewczynki 112 -128 cm, wiek
6-8 lat. Ciuszki od 3 do 3,5 zł za szt. Wszystko
można zobaczyć, odebrać w Trzebnicy, tel.
691 141 985.

Sprzedam
działka(11) budowlana (tanio) lub zamienię
na mieszkanie 2-pokojowe do II-go piętra.
Działka 15 arów z mediami, Wisznia Mała ul.
Szkolna, tel. 785 410 362.
działka(11) budowlana w Zawoni, tel.667
321 866

DAM PRACĘ

Wanienka(5) nowa, cena 40 zł, tel. 514 399 495.

głowa do czesania(10) cena 20 zł, tel.
693 790 106.

Lalki (10) Barbi, 15-8 zł szt., tel. 693 790 106.

wyprawka dla dziecka(7) ubranka od
urodzenia do 3 lat, wózki, przewijak, łóżeczko,
zabawki, foteliki, rower, bujaki, tel. 662 289 219.
Piaskownica(10) basenik Smoby cena 80
PLN, 2 w 1 Motylek, tel. 729 270 272.

Firma

TOMIK oferuje

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel.

693 431 523

Zabawka(7) Fisher Price, cena 50 zł, tel. 785
956 184.

rożek niemowlęcy(7) uniwersalny, materiał bawełna. Stan bdb. Wym. 72/72 cm, cena
10 zł, tel. 785 956 184.

Zabawka(7) Interaktywna gąsienica i lampka - dżdżownica - Fisher Price, cena-16 zł. Lampka/pozytywka/projektor do łóżeczka. Firma
TOMY, projektor, trzy kołysanki. Cena 40 zł, tel.
785 956 184.

na Twoją

fiszkę
reklamową

z przeznaczeniem
na sprzęt ciężki:
maszyny rolnicze
i budowlane

Tomasz Pietrykowski
• malowanie
• gładzenie
• tynkowanie
• zabudowy gk
• wykończenia wnętrz
• wykończenia poddaszy
• docieplenia dachów

tel. 605 259 980

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

12,20 zł netto
15,00 zł brutto
USŁUGI
REMONTOWE

- ładowność 10 tyś. kg
- platforma dł. 10 m

USŁUGI
REMONTOWO
BUDOWLANE

Miejsce

POMOC
DROGOWA

buty(9) do komunii, czarne, eleganckie, rozm.
31, cena 40 zł, tel. 793 971 001.
Dres (9) Puma, nowy, rozm. 158-164, cena 100
zł, tel. 693 790 106.

kierowca(11) kategorii C + E, wyjazdy i powroty w Trzebnicy, codziennie w domu. Jazda
chłodnią, tel. 693 800 815.
opiekunka(11) nawiążę współpracę z panią,
która zajmie się dzieckiem niepełnosprawnym
w sierpniu w Trzebnicy, tel. 664 216 604.

TO MAG

tel. 725 340 467

tel.

605 432 606

Naprawa
Laptopów
Komputerów PC,
Tabletów, GPS itp.

Naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie IT.
Bezpłatna diagnoza
tel: 504 016 924
Dojazd Gratis

mail: uslugilb@gmail.com

SZAMBA

Zbiorniki na deszczówkę, biologiczne oczyszczalnie
ścieków, przyłącza wodno - kanalizacyjne
telefon

605 331 903

Paweł Madaliński / Skarszyn  / Trzebnica
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SCHODY

WUKO Krzysztof Buczek

DREWNIANE

wywóz nieczystości
płynnych

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI

100 %

DĄB JESION
BUK SOSNA

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

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

602 728 266

tel. 601 537 024

atrakcyjne cenY!

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

Kostka / Orzech / Ekogroszek
Miał / Pellet Luzem lub w workach
trzebnica

Rejestracja

kart sim

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

883 38 03 96

Trzebnica

KOMÓRKOWE

ul. W. Witosa 18

tel. 71 387 48 45 kom. 511 511 011

profesjonalny serwis

SKUP / SPRZEDAŻ

- masz problem z telefonem ??

skontaktuj się z nami, naprawimy go !!

Największy wybór akcesoriów, pokrowców gsm w Trzebnicy
PROMOCJA!!! Pokrowce już od 10 zł Zapraszmy!!!

514 915 / 697 011 953

Maciej Nowak

TELEFONY

oskargsm.pl

CB RADIA NAWIGACJE

ul. Chrobrego 26

nowa lokalizacja - dawny araj
tel. 609

47
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Szczytkowice 91

Firma

tel. 785

233 408

8-17
SOBOTA 8-14

GODZINY PRACY: pon-Pt

e-mail: firmablyskmn@wp.pl
Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZYWANIE wykładzin i chodników
PIELĘGNACJA, SPRZĄTANIE NAGROBKÓW usługa całoroczna i jednorazowa
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji
USUWANIE GRAFFITI
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych - pielęgnacja terenów zielonych

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

USŁUGI

SERWIS OPON

PROSTOWANIE I REGENERACJA FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
W SPRZEDAŻY OPONY NOWE I UŻYWANE
SPRAWDZENIE GEOMETRII tylko 40 zł

KONKURENCYJNE CENY

tel. 571 476 287

Z A P R A S Z A M Y !!!

Szczytkowice 91
tel. 785

MALARSKIE

- wykończenie wnętrz
- malowanie
- gładzie
- regipsy
- panele
- kostka
- elektryka, itp

Zapewniamy
profesjonalną
i szybką
obsługę

233 408

8-17
SOBOTA 8-14

GODZINY PRACY: pon-Pt

zapraszamy

GEOMETRIA 3D NOWOŚĆ 2017

JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim
BADAJĄCE GEOMETRIĘ POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!
Szczytkowice 91 tel. 785 233 408
GODZINY PRACY:

8-20
SOBOTA 8-14

pon, PT

PROMOCJA

oferta obejmuje

SAMOCHODOWEJ
za JEDYNE

•
•
•
•

SERWIS KLIMATYZACJI
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sprawdzenie szczelności układu
uzupełnienie czynnika i oleju
sprawdzenie ciśnień
odgrzybianie
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