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Otwarcie Strefy AKTYWNOŚCI

Hala sportowa
coraz bliżej
10 lipca odbyło się otwarcie
ofert na realizację
zadania: „Budowa hali
widowiskowo-sportowej
przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Trzebnicy”.

Str. 4

Jednogłośne
absolutorium
Burmistrz Marek Długozima
podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej otrzymał
jednogłośne absolutorium
z tytułu wykonania
budżetu za rok 2016,
który zamknął się
nadwyżką w kwocie
8.680.122,71 zł.

Str. 5

The World Games
2017
więcej str. 20
Z wielka dumą i ogromną satysfakcją oddaję w Państwa ręce pierwszą w historii Trzebnicy Strefę Aktywności Sportowej. Nowoczesną
przestrzeń Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ powiększamy teraz o kręgielnię, salę do

zajęć typu cross, siłownię i fitness.
Tym samym w przestrzeni miasta
pojawia się miejsce spotkań i relaksu zaprojektowane głównie z myślą o ludziach młodych i rodzinach.
Ogromny nakład pracy włożony
w budowę całego kompleksu baR

E

senowego sprawił, ze dynamicznie
rozwijająca się i ciągle zmieniająca
Trzebnica zyskała nową, piękną
i jakże potrzebną mieszkańcom inwestycję. Po raz kolejny udało nam
się spełnić marzenie wielu mieszkańców Trzebnicy!
K
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17 lipca o godz. 14:00 serdecznie zapraszam na Wielkie Otwarcie nowej Strefy Aktywności Sportowej.
Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica
M

Zapraszamy do udziału
w największym wydarzeniu
sportowym roku! Już 26 lipca
teren Lasu Bukowego
w Trzebnicy stanie się areną
zmagań zawodników
w biegu na orientację
na dystansie średnim.
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OSTATNI DOM (BLIŹNIAK)
NA SPRZEDAŻ
z garażem i dużym ogrodem

w cenie mieszkania

390 tys. zł brutto
732 616 016

powierzchnia 157 m²

www.proline-dom.pl
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Kompleksowy remont

budynku Szkoły Podstawowej nr 1

30 czerwca w Urzędzie Miejskim w obecności
burmistrza Marka Długozimy odbyło się otwarcie
ofert na zadanie: „Termomodernizacja budynku
Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy”. W ramach inwestycji wykonane zostaną prace remontowe, które są konieczne do przekształcenia Gimnazjum
w nową Szkołę Podstawową nr 1. Koszt przygotowania szkoły do reformy edukacji wyniesie około
3 mln złotych.
Roboty zostały podzielone na
pięć zadań, w ramach których
wykonana zostanie kompletna
termomodernizacja dla całego
budynku wraz z wymianą kotła
grzewczego oraz systemu grzejników. Docieplone zostanie poddasze i ściany wewnętrzne, zamontowane nadproża oraz nowe okna
i drzwi. Kompletną przebudowę
wraz z klasami przejdzie także
łącznik, który stworzy zamkniętą
całość, gdzie uczyć się będą dzieci
z klas od 0 do 3. Kolejnymi etapami remontu będzie budowa nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska
na wzór tego znajdującego się przy
Szkole Podstawowej nr 2, edukacyjnego placu zabaw oraz modernizacja poszczególnych sal, w tym

chemicznej i fizycznej wraz z ich
doposażeniem.
– Dzisiejsze otwarcie ofert jest początkiem kompleksowego remontu
budynku, który już od września
stanie się Szkołą Podstawową nr 1.
Podczas spotkań z rodzicami, które odbyły się w ramach konsultacji dotyczących reformy oświaty,
obiecałem, że zrobię wszystko by ta
szkoła dorównała komfortem i jakością nauczania dwóm pozostałym placówkom znajdującym się
na terenie Trzebnicy. Tym remontem dotrzymuje danego im słowa
– powiedział burmistrz Marek
Długozima i dodał: - Choć pierwszy przetarg został unieważniony
ze względów formalnych, to mam
poczucie, że przyniosło to więcej

▶

Burmistrz Marek Długozima wizytował Gimnazjum nr 1 w celu omówienia zmian
oraz prac remontowych. W spotkaniu uczestniczyli tak że dyrektor Elżbieta Nowak
oraz pracownicy wydziału techniczno-inwestycyjnego Stanisław Koszałko i Paweł
Jędrzejewski.

▶

W planach jest również budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego oraz placu
zabaw podobnie jak ma to miejsce w Szkole Podstawowej nr 2.

R

▶
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Wkrótce rozpoczną się prace remontowe związane z przygotowaniem szkoł y do nowej reformy
edukac yjnej i przek ształceniem budynku Gimnazjum nr 1 w Szkołę Podstawową nr 1.

korzyści niż problemów. Oferenci
przedstawili lepsze warunki finansowe, a do przetargu zgłosiły się
również trzebnickie firmy, z czego
bardzo się cieszę, bo cenię sobie
współpracę z nimi. Zapewniam, że
szkoła i kadra pedagogiczna będą
gotowe na rozpoczęcie roku szkol-

nego 2017/2018 i nowe wyzwania,
które się z tym wiążą.
Jak zapewnia burmistrz, przystosowanie szkoły do reformy to nie
tylko remont, ale również modyfikacja programu nauczania. Planowane jest wprowadzenie nowych
zajęć m.in. robotyki i języka hisz-

pańskiego. Powołane zostaną klasy
sportowe. Nowa szkoła podejmie
także współpracę z uniwersytetami wrocławskimi, by uczniowie
mieli możliwość brania udziału
w projektach realizowanych przez
uczelnie wyższe.
[sh]

▶

Sale w nowej Szkole Podstawowej nr 1 wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt
edukacyjny.
R

▶

Otwarcie ofert. Od lewej: burmistrz Marek Długozima, Monika Białas, Paweł Jędrzejewski
oraz Stanisław Koszałko z wydziału TI.

▶

Oferenci. Kazimierz Zając, Katarzyna Wojciów z ECOFLOR oraz przedstawicielka firmy
System Plus.
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hala Sportowa coraz bliżej

Budżetowa nadwyżka i jednogłośne absolutorium

10 lipca w Urzędzie Miejskim w obecności burmistrza Marka Długozimy odbyło się otwarcie ofert
na zadanie: „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy”.
Będzie ona uzupełnieniem planu zagospodarowania ul. 3 Maja. To tu powstał już kompleks edukacyjny, który tworzą Szkoła Muzyczna i Szkoła
Podstawowa nr 2, obecnie budowany jest żłobek
wraz z przedszkolem oraz multifunkcyjny obiekt
sportowy wraz z przestronnymi parkingami.
– Po raz kolejny dotrzymuję danego mieszkańcom słowa, zamieniając je w czyn. Dzisiejsze otwarcie ofert na budowę nowoczesnej
hali widowisko-sportowej jest
tego potwierdzeniem. Cieszę się,
że nie rozstrzygnąłem pierwszego
przetargu, gdzie jedyna oferta była
bliska 33 mln. zł. Pozwoliło to oferentom na przedstawienie lepszych
warunków finansowych. Jako gmina wspierająca sport potrzebujemy
obiektu, który spełniać będzie
wszystkie wymogi dużych wydarzeń sportowych i nie tylko. Zależy
nam, by posiadał odpowiednie zaplecze parkingowe oraz infrastrukturalne. Taka właśnie będzie hala

z widownią, która w sumie pomieści ponad 1000 osób. Z miejsca stanie się areną pojedynków drużyn
z naszej gminy i regionu. Poszerzy
naszą bazę treningową i rekreacyjną. Co więcej, hala pozwoli również na organizowanie dużych wydarzeń kulturalnych, koncertów,
przedstawień teatralnych o zasięgu
krajowym i międzynarodowym
– powiedział burmistrz Marek
Długozima i dodał: – Hala służyć
będzie także uczniom uczącym się
na co dzień w Szkole Podstawowej
nr 2, co obiecałem rodzicom już
w momencie oficjalnego otwarcia
tej nowoczesnej placówki. W trosce o bezpieczeństwo i komfort

Tym samym Rada Rady Miejskiej
jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Markowi Długozimie absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2016 rok.
– Po raz kolejny dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście.
To dzięki waszemu wsparciu możliwym jest realizacja wszystkich
inwestycji. Jak państwo zauważyli
dochody zostały wykonane niemal
w 100 procentach. Takiego budżetu i takiego stopnia jego realizacji
mogę jedynie życzyć innym gminom. Uważam, ze nasz jest modelowy – powiedział burmistrz Marek
Długozima chwilę po głosowaniu.
– Spośród 100 zrealizowanych
w 2016 roku inwestycji największą
było Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ. Przed
nami kolejne wyzwania w postaci budowy hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 2, żłobka

31 maja odbyła się najważniejsza sesja Rady Miejskiej w tym roku. To właśnie na XXVIII sesji radni
podsumowywali roczną pracę gospodarza gminy.
Burmistrz Marek Długozima jednogłośnie otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2016 rok. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała budżet Gminy Trzebnica za 2016 rok, który zamknął
się nadwyżką w kwocie 8.680.122,71 zł.
▶

Na zdj. burmistrz Marek Długozima oraz komisja przetargowa, od lewej: Zbigniew Mroziński, Jerzy
Chomkowicz z w ydziału techniczno -inwestyc yjnego, naczelnik w ydziału TI Zbigniew Zarzeczny,
Monika Białas, Paweł Jędrzejewski oraz Stanisław Koszałko z w ydziału TI.

dzieci, nowa hala sportowa zostanie połączona podziemnym łącznikiem ze szkołą.
Powierzchnia użytkowa hali to
3.612,45 m2. Widownia pomieści
ponad 1000 osób, a prace budowlane mają zakończyć się w lutym
2019 roku.
– Kolejna inwestycja powstaje
zgodnie z planem. Nie spełniają
się czarne wizje redaktorów trzebnickiej Nowej, którzy w przypadku
Trzebnicy zawsze wieszczą niepowodzenie, a do jego głoszenia potrzebują byle pretekstu. Gdybyśmy

prześledzili wszystkie nagłówki
tego czasopisma, to moglibyśmy
pomyśleć, że żadna z wielkich inwestycji, które poczyniłem w ostatnich latach w Trzebnicy, a jest ich
ponad 600, nie doszła do skutku
lub udała się przypadkiem. Tymczasem mieszkańcom służą już
nowoczesny kompleks edukacyjny
wraz z jedyną szkołą muzyczną
w powiecie, centrum kultury z kinem 3D, nowy ośrodek zdrowia,
czy jedyny kryty Aquapark w powiecie. W tym ostatnim lada dzień
otwarta zostanie strefa aktywności

z kręgielnią, siłownią i salą do treningu cross. O budowanych obecnie żłobku wraz z przedszkolem
oraz sportowym obiekcie multifunkcyjnym też warto wspomnieć,
tak jak i o remoncie budynku gimnazjum, który rozpocznie się lada
dzień. Dlatego apeluję do redaktorów o umiar, rozwagę, a przede
wszystkim rzetelność w wykonywanej przez siebie pracy. Może
przełoży się to na wzrost czytelnictwa gazety – skomentował burmistrz Marek Długozima.
[sh]

Hala
WidowiskowoSportowa

Szko ła
Podstawowa
nr 2

podziemny
ł ą cznik
Boisko
Wielofunkcyjne

▶

Wizualizacja nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. 3 Maja wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 i podziemnym łącznikiem, który połączy oba budynki.

▶

Powierzchnia hali wyniesie 3.612,45 mkw, a jej trybuny pomieszczą ponad 1000 osób.

ogłoszenie
Gmina Trzebnica przyjmie nieodpłatnie ziemię czystą bez gruzu i śmieci.
Ziemię transportem własnym należy dostarczyć na plac budowy
przedszkola znajdujący się na ul. 3 Maja w Trzebnicy w dni robocze
w godz. 7:00-17:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym
z kierownikiem budowy nr 667 678 734.
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Zanim radni przystąpili do głosowania, skarbnik Gminy Trzebnica Barbara Krokowska odczytała
uchwałę nr V/87/2017 z dnia 27
kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Trzebnica za 2016 rok.
Dochody budżetowe wykonano w kwocie 93.883.536,46 zł, co
stanowi 99,4 % założonego planu. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 82.659.272,60 zł
(100,80 % planu), a dochody majątkowe w kwocie 11.224.263,86 zł
(90,09 % planu), w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 9.550.929,39
zł (88,55 % planu).
Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 85.203.413,75
zł (87, 96 % planu).
W wyniku realizacji roczne-

go planu dochodów i wydatków
budżet zamknął się nadwyżką
w kwocie 8.680.122,71 zł przy
planowanym deficycie w wysokości 2.400. 000,00 zł.
W wyniku badania sprawozdania z wykonania planu wydatków
budżetowych nie stwierdzono
przypadków realizacji nieplanowanych wydatków (tzw. przekroczeń planu wydatków).
Tym samym Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował
sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu w 2016 roku. Również Komisja Rewizyjna podczas
swoich obrad, jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu, o czym
poinformował jej przewodniczący
Andrzej Łoposzko.
Po wysłuchaniu sprawozdań
radni przeszli do głosowania. Za
głosowało 20 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się od głosu 0 radnych.
R

E

▶
K

▶

Burmistrz Marek Długozima podziękował radnym za zaufanie
i podkreślił, że budżet został wykonany niemal w 100 procentach.

wraz z przedszkolem, sportowego
obiektu multifunkcyjnego. Rozbudowywana zostanie także szkoła
w Kuźniczysku. Powstaną kolejne
świetlice wiejskie, remontowane
i budowane są drogi. Mogę śmiało
powiedzieć, że jesteśmy najpręż-

niej rozwijającą się gminą w całym
powiecie trzebnickim. To co zakładamy, realizujemy. Wywiązuję
się jednocześnie z obietnic wyborczych – podkreślił.
[sh]

Podczas sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi.
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Brzyków i Szczytkowice połączy droga
cjatywy promujące naszą gminę na
zewnątrz – powiedział burmistrz
Marek Długozima i dodał: – Stale
rozwijam infrastrukturę drogową. Obecnie trwa również remont
drogi powiatowej z Trzebnicy do
Szczytkowic, który współrealizujemy z Powiatem Trzebnickim.
W jego ramach powstanie bezpieczny chodnik wraz ze ścieżką
rowerową oraz oświetlenie drogowe. W połączeniu z planowanym
remontem ul. Milickiej zyskamy
ciąg pieszo-jezdny, którym bezpiecznie i komfortowo dotrzemy
rowerem lub pieszo z Trzebnicy
do Szczytkowic lub dalej do Brzykowa.
W tym miejscu należy również
przypomnieć, że w ostatnim czasie nowe drogi powstały w Domanowicach, Brzeziu, Głuchowie
Górnym, Ujeźdźcu Małym, Malczowie, Węgrzynowie, Taczowie
Wielkim, Brochocinie oraz w Księginicach, gdzie planowany jest
także remont całej sieci dróg we-

Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę na
budowę ponad 2 km odcinka drogi łączącej Brzyków ze Szczytkowicami. Inwestycję zrealizuje firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z.o.o,
a kanalizację wykona trzebnicka firma „SYSTEM
PLUS”. Łączny koszt prac wyniesie 1 296 025,17 zł.
Dwa bliskie sobie sołectwa, które do tej pory nie posiadały bezpośredniego połączenia, zyskają drogę asfaltową. Tym samym skróci
się dystans dzielący obie miejscowości – z dwunastu do dwóch kilometrów.
– Dziękujemy burmistrzowi
za tę inicjatywę i rozbudowę sieci
dróg. Dzięki tej konkretnej zyskamy bezpośrednie połączenie, które
pozwoli bezpiecznie dotrzeć do
sąsiedniej miejscowości – mówi
radny Rady Miejskiej Tadeusz Cepiel, który między innymi zabiegał
o powstanie inwestycji.

W skład prowadzonych prac
wchodzić będą m.in. roboty przygotowawcze, remont mostu, położenie nawierzchni głównej, wykonanie skrzyżowań i zjazdów,
montaż progów zwalniających
oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.
– Tak jak obiecałem kolejne
miejscowości zyskają dogodne
połączenie drogowe. Brzyków
i Szczytkowice to dwa prężnie
działające sołectwa. Teraz dzięki zmniejszeniu dystansu między
nimi, będzie im łatwiej połączyć
siły, by wspólnie podejmować ini-

Uzdrowiskowy mikroklimat już niebawem

Teren prac wizytował burmistrz
Marek Długozima, któremu towarzyszył sekretarz Daniel Buczak.

– Tężnie, które powstają w Trzebnicy, są budowane na wzór tych,
które funkcjonują w miejscowo-

wnątrz miejscowości. Oprócz tego,
powstać ma droga z Cerekwicy
do Masłowa oraz łącząca Boleścin
z Głuchowem Górnym. Dodatkowo w ostatnim czasie wiele dróg
gruntowych zostało utwardzone
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▶

Obecny stan drogi, na której już niebawem położony zostanie asfalt.

A

M

nym solankowym aerozolem sprawia, że dawka jodu, jaką pochłaniamy jest, równa dawce przyjętej
w ciągu trzech dni plażowania. Jod
odpowiada m.in. za prawidłowe
funkcjonowanie tarczycy, powoduje także rozrzedzenie śluzu, co
szczególnie docenią osoby zmagające się z chorobami górnych dróg
oddechowych.
[sh]

tłuczniem, a w planach są kolejne.
Zakończenie przebudowy drogi
pomiędzy Brzykowem a Szczytkowicami planowane jest na 30 września bieżącego roku.
[sh]

Tężnie solankowe, które powstają między stawami już niebawem ubogacą trzebnicki
mikroklimat.

R

Burmistrz Marek Długozima wizytował teren przyszłej inwestycji. Towarzyszyli mu
sekretarz Daniel Buczak, sołtys Brzykowa i radny Rady Miejskiej Tadeusz Cepiel
oraz przedstawiciel wykonawcy Michał Muszyński z firmy STRABAG Infrastruktura
Południe Sp. z.o.o.

Dodatkowe ławeczki w bliskim
sąsiedztwie konstrukcji pozwolą
na leczniczy wypoczynek oraz podziwianie pokazów fontann multimedialnych, które już niebawem
zagoszczą na trzebnickich stawach.
Tężnie solankowe wytwarzają mikroklimat zbliżony do tego, jakim
możemy cieszyć się podczas nadmorskich wakacji. Oddychanie
przez godzinę powietrzem nasyco-

Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę na wykonanie drogi
pomiędzy Brzykowem a Szczytkowicami z Michałem Muszyńskim
z firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z.o.o. Na zdj. również
sekretarz Daniel Buczak oraz Monika Białas z wydziału TI.

▶

▶

ściach uzdrowiskowych w Polsce. Są one także nawiązaniem do
historii Trzebnicy posiadającej
niegdyś status uzdrowiska. To kolejny element sygnalizujący chęć
przywrócenia tego statusu – mówi
burmistrz Marek Długozima
i dodaje: – Teraz spacer w okolicach stawów trzebnickich będzie
nie tylko przyjemny, ale też korzystnie wpłynie na nasze zdrowie.

Szkielet drewnianej konstrukcji tężni solankowych stanął już przy trzebnickich stawach.
Obecnie trwają prace związane z obudowaniem
konstrukcji, która już z końcem lipca zacznie wytwarzać lecznicy mikroklimat.

▶
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TEC H N I K A
GRZEWCZA
I SANITARNA

systemy kanalizacyjne i wodociągowe

PHU WEKTOR
Roosevelta 3 TRZEBNICA
71 387 21 75
783 960 534
wektor@op.pl
www.wektortrzebnica.pl
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▶

Burmistrz Marek Długozima wizytował plac budowy. Na zdj. z sekretarzem Danielem
Buczakiem oraz z wykonawcami inwestycji.
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

Klon dla gminnego ERGO
13 czerwca Bank Ochrony Środowiska uhonorował specjalnym wyróżnieniem – „Klonem 2017” –
firmy i przedsiębiorstwa z regionu dolnośląskiego
i opolskiego, które umiejętnie i skutecznie potrafią łączyć biznes z działalnością proekologiczną.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o. jako jedyna gminna spółka komunalna otrzymała nagrodę za uzyskanie
znaczącego efektu ekologicznego inwestycji we
współpracy z BOŚ.
Wyróżnienia wręczono podczas uroczystej gali, w której wzięli udział m.in. Burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima, prezes zarządu Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Maria Spalińska
oraz główna księgowa spółki Iwona
Tarnawska. Bank Ochrony Środowiska przyznaje „Klony” w dwóch
kategoriach: „Znaczący efekt ekologiczny” oraz „Firma ekologicznie i społecznie zaangażowana”.
Trzebnicka spółka komunalna
otrzymała wyróżnienie za zrealizowanie inwestycji, czyli budowę
oczyszczalni ścieków w Skarszynie i Trzebnicy oraz trzech Stacji
uzdatniania wody w Trzebnicy,
które chronią środowisko naturalne, a jednocześnie prowadzą do
usprawnienia gospodarki wodnościekowej w Gminie Trzebnica.
– Cieszę się, że Bank Ochro-

ny Środowiska docenił działania
Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej TRZEBNICA-ERGO,
które nie tylko wpływają na dynamiczny rozwój Gminy Trzebnica,
ale także na środowisko naturalne
naszego regionu. To pokazuje, że
decyzja o utworzeniu spółki, którą
podjąłem z myślą o mieszkańcach,
była słuszna i wciąż przynosi wymierne korzyści – mówił podczas
gali burmistrz Marek Długozima. – Gmina Trzebnica stale podejmuje działania proekologiczne,
podwyższając tym samym jakość
życia lokalnej społeczności. Od lat
przyświeca nam hasło „Trzebnica
dba o środowisko”. Dowodem tego
są chociażby najlepsze wyniki selektywnej zbiórki odpadów, za które otrzymaliśmy tytuł „Najlepiej
segregującej gminy na Dolnym
Śląsku”. Gratuluję pani prezes Marii Spalińskiej wyróżnienia oraz

▶

Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych w kategorii „Znaczący efekt ekologiczny”. Wyróżnienie oraz statuetkę Klon 2017 dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO z rąk dyrektor Centrum
Kooperacyjnego BOŚ Sylwii Michalik-Franas odebrali Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz
prezes GZGK TRZEBNICA-ERGO Maria Spalińska.

tego, jak starannie zarządza spółką
i realizuje powierzone zadania –
podsumował.
Swoje podziękowania za dotychczasową współpracę burmistrz skierował w stronę dyrektor
Centrum Kooperacyjnego Banku
Ochrony Środowiska Sylwii Michalik-Franas: – Wyróżnienie dla
GZGK TRZEBNICA–ERGO jest
bardzo ważne w kontekście dalszej
współpracy z Bankiem Ochrony

Środowiska. Mam nadzieje, że nadal wspólnymi siłami będziemy
budować lepszą przyszłość mieszkańców Gminy Trzebnica.
Przypomnijmy, że Gmina
Trzebnica powierzyła spółce wykonywanie zadań własnych gminy,
służących głównie zaspokojeniu
potrzeb wspólnoty samorządowej
z zakresu użyteczności publicznej.
Należą do nich m.in. zapewnienie
czystości i porządku oraz utrzy-

manie dróg gminnych i terenów
zielonych na terenie miasta i gminy, zarządzanie gminnym punktem selektywnej zbiórki odpadów
i składowiskiem odpadów oraz organizacja zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzanie ścieków.
Od zeszłego roku spółka utrzymuje i zarządza także parafialnym
cmentarzem.
[mc]

- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego MPZP PARKOWA, MPZP OLEŚNICKA
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz następujących uchwał
Rady Miejskiej w Trzebnicy: uchwały nr XIV/165/16 z dnia 24 lutego 2016 r. i uchwały nr XVII/195/16 z dnia 26 lipca 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego MPZP
PARKOWA stanowiący zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obrońców Pokoju, św. Jadwigi i ks. Dz.
Bochenka w Trzebnicy oraz MPZP OLEŚNICKA stanowiący zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Ks. Dz. W.
Bochenka, Oleśnickiej, 3-go Maja w Trzebnicy, wraz z prognozami oddziaływania
na środowisko, w dniach od 24 lipca 2017 r. do 23 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55 - 100 Trzebnica, w pok.
nr 49, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach ww. planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy, plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, w sali nr 48 o godz. 13:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww.
projektach planów miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017 r.
- o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko
sporządzonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego MPZP PARKOWA, MPZP OLEŚNICKA
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informację o:
• projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: MPZP Parkowa stanowiący zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w rejonie ulic: Obrońców Pokoju, św. Jadwigi i ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy, MPZP Oleśnicka stanowiący zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, Oleśnickiej, 3-go
Maja w Trzebnicy,
• stosownych opiniach uzyskanych na podstawie art. 54 ust. 1 przywołanej na wstępie ustawy,
• prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych do ww. projektów planów.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ww. ustawy zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 lipca
2017 r. do 23 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55 - 100 Trzebnica, w pok. nr 49, w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 29 przywołanej na wstępie ustawy każdy ma prawo składać uwagi i wnioski. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest
Burmistrz Gminy Trzebnica. Wnioski i uwagi należy wnosić w siedzibie tut. urzędu
w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2017 r.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

14.07.2017

9

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu we wsi Świątniki
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwały nr XVI/186/16
z dnia 7 czerwca 2016 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu we wsi Świątniki, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części terenu we wsi Świątniki wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w dniach od 24.07.2017 r. do 15.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie www.bip.
trzebnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie
się w dniu 28.07.2017 r. o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 48.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów planów.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U z 2016 poz. 353) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego
wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko i możliwości zapoznania się w terminie od 24.07.2017 r. do 15.08.2017 r.
w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi
i wnioski do projektu planu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza
Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 30.08.2017 r. Zgodnie z art. 40 ustawy uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica
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▶

Burmistrz Marek Długozima wraz z prezes Marią Spalińską przed stacją uzdatniania
wody przy ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy.

▶

▶

Zmodernizowano także stacje uzdatniania wody w sołectwach. Na zdjęciach stacja w Skarszynie, gdzie w 2011 roku wybudowano również nowoczesną oczyszczalnię ścieków
wraz z siecią kanalizacyjną.

Gmina Trzebnica stale podejmuje działania na rzecz środowiska. Na zdjęciu nowowybudowana kwatera azbestu na składowisku odpadów w Marcinowie.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 115/1,
116/7 oraz części działek nr 160/1, 165 i 173 AM-1 obręb wsi Raszów.
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073) oraz uchwały Nr XIII/156/16 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 115/1,
116/7 oraz części działek nr 160/1, 165 i 173 AM-1 obręb wsi Raszów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w powyższej uchwale, w dniach od
24.07.2017 r. do 15.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach
pracy urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium
odbędzie się w dniu 28.07.2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego,
pok. nr 48.
Zgodnie z art. 10 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.09.2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm)

zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategic
znej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
i możliwości zapoznania się w/w dokumentami w dniach od 24.07.2017 r. do 15.08.2017 r.
w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski
do projektu studium w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia
uwag i wniosków złożonych do projektu jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073), osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić
uwagi.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski
do projektu w zakresie ochrony środowiska. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza
Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do
06.09.2017 r. Zgodnie z art. 40 ustawy uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Marek Długozima
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Zmarł kard. Meisner
Ksiądz Kardynał Joachim Meisner, arcybiskup Kolonii, był dla
trzebniczan osobą niezwykle ważną. W sposób szczególny zapisał
się w naszych sercach jako niestrudzony orędownik kultu św. Jadwigi
i pojednania polsko-niemieckiego.
W 2000 roku został odznaczony tytułem Honorowy Obywatel
Trzebnicy.
Przez lata był serdecznym przyjacielem ks. prof. Antoniego Kiełbasy. Pamiętam, jak w kazaniach,
przemówieniach wielokrotnie nawiązywał do swojej pierwszej wizyty w Trzebnicy w 1943 roku, kiedy to do sanktuarium św. Jadwigi
przybył ze swoją mamą, również
Jadwigą.
Znamienne słowa na temat roli
św. Jadwigi w procesie pojednania
polsko-niemieckiego
wypowiedział w Trzebnicy podczas uroczystości odpustowych w 1993: „Kiedy

▶

50 lat temu opuszczaliśmy Śląsk,
zabraliśmy ze sobą nasze wyobrażenie św. Jadwigi. Wy macie swoje
wyobrażenie o św. Jadwidze. Dziś
przyjechałem tutaj, aby te dwa wyobrażenia połączyć i przyjrzeć się
temu, czy jest to prawdziwy obraz św. Jadwigi. Musimy wszystko
uczynić, aby nasz wspólny obraz
św. Jadwigi nie miał żadnych rysów. Polacy i Niemcy, podobnie
jak to się stało między Niemcami i Francuzami, chcą być przyjaciółmi”. Rzeczywiście w wielu
wypowiedziach ks. Kardynała św.
Jadwiga była przedstawiana jako
ta, która stawia rzeczywiste mosty
między wschodem i zachodem.
W sposób szczególny pamiętam
jego wizytę w Trzebnicy w 2014
roku, gdy przybył na Śląsk, by
świętować jubileusz 80 urodzin.
17 lutego, przy grobie św. Jadwigi
odprawił mszę św. Wyraził wów-

Podczas wizyty w Trzebnicy kard. Meisner otrzymał z rąk burmistrza Marka Długozimy książkę o swoim serdecznym przyjacielu ks. prof. Antonim Kiełbasie.

XII Konna Pielgrzymka

Czciciel św. Jadwigi i przyjaciel Trzebnicy

czas wdzięczność za możliwość
sprawowania Eucharystii przy
grobie Świętej Patronki pojednania polsko-niemieckiego oraz miasta Trzebnicy. Mówił: „Tutaj czuję
się jak w domu. Tym bardziej, że
jestem Honorowym Obywatelem
tego miasta”. W krótkim kazaniu
zaapelował, byśmy trzymali się
świętej Jadwigi, a ona doprowadzi
nas do celu, jakim jest zbawienie.
Każda wizyta Ks. kardynała
w Trzebnicy była wielkim zaszczytem i potwierdzeniem jego żywych
więzi z naszym miastem. Prawdziwa i głęboka przyjaźń, jaka łączyła
go najpierw z ks. W. Bochenkiem,
potem z ks. prof. Antonim Kiełbasą, sprzyjała pogłębianiu i umacnianiu tych relacji.
Kardynał Meisner urodził się
w 1933 roku we Wrocławiu-Leśnicy, zmarł w wieku 83 lat, 5 lipca
2017 w Bad Füssing. Był wielkim

▶

przyjacielem papieża Jana Pawła II, który w 1980 roku mianował
go biskupem podzielonego Berlina, a w 1983 podniósł do godności
kardynalskiej. W 1989 r. kardynał
Meisner objął funkcję arcybiskupa
metropolity Kolonii – najliczniejszej i jednej z najbogatszych diecezji Kościoła katolickiego w Niemczech i na świecie. Uznawany był
za jednego z największych orędowników na rzecz pojednania polskoniemieckiego. Patronat nad nim
zawsze przypisywał św. Jadwidze
Śląskiej mówiąc o niej: „Św. Jadwiga należy do tych wielkich postaci Europy, które nadały naszemu
kontynentowi wewnętrzną jedność
w znaku krzyża Chrystusa”.
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16 czerwca wyruszyła z Trzebnicy XII Pielgrzymka Konna do Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej w Licheniu. Burmistrz Marek Długozima od kilku lat wspiera tę niecodzienną inicjatywę przekazując na ręce pomysłodawcy i organizatora ks. proboszcza Krzysztofa Dorny SDS
– Diecezjalnego Kapelana Środowisk Jeździeckich Archidiecezji Wrocławskiej – pamiątkowe
chusty oraz upominki, które pątnicy przekazują
gospodarzom przyjmującym ich po drodze pod
swoje dachy.
Tradycyjnie w uroczystym rozpoczęciu pielgrzymki udział wziął
burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima, ks. proboszcz Krzysztof Dorna SDS oraz ks. dziekan
Jerzy Olszówka SDS, który udzielił
pielgrzymom błogosławieństwa.
– Wsparcie, którego udzielam
„konnym pielgrzymom” to dla
mnie ogromna radość. Ta nietypowa inicjatywa sławi naszą małą ojczyznę i pozwala pątnikom w nietypowy oryginalny sposób dotrzeć
do celu. Dziękuję po raz kolejny

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

księdzu Krzysztofowi Dornie, pomysłodawcy pielgrzymki, za zorganizowanie tej wyprawy i życzę,
by zapał do corocznych przygotowań tej zacnej inicjatywy nie przemijał – powiedział burmistrz.
Uczestnicy Konnej Pielgrzymki
z Trzebnicy do Lichenia pokonują 240 km. Tradycyjnie pątników
przybyłych do Sanktuarium Matki
Bożej Bolesnej w Licheniu przywitali pielgrzymi z Koczurek, którzy
przyjechali autokarem. – Serdecznie dziękuję wszystkim pielgrzy-

▶

Pamiątkowe zdjęcie uczestników XII Konnej Pielgrzymki do Lichenia z burmistrzem.

mom z parafii w Koczurkach za
tak liczne przybycie i powitanie
nas wjeżdżających konno do Sanktuarium – powiedział ks. Krzysztof
Dorna i dodał: – Dziękuję również

Policji i Straży Miejskiej z Trzebnicy oraz Policji z Ruchu Drogowego
w Koninie za zabezpieczenie trasy
przejazdu pielgrzymki. Szczególne
słowa podziękowania trafiły także

do burmistrza Marka Długozimy
za pomoc i coroczne wsparcie idei
konnej pielgrzymki.
[mw]

W 2014 roku kardynał odwiedził Trzebnicę, aby świętować jubileusz swoich 80 urodzin.

Jest praca projekt niepełnosprawni
Decyzją burmistrza Marka Długozimy Gmina
Trzebnica właśnie dołączyła do projektu wspierającego zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
W tej chwili jedna osoba przygotowuje się do
pracy jako pomoc kuchenna. Projekt potrwa do
marca 2018 roku.
Projekt „Wsparcie trenera pracy
w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych” to
projekt PEFRON-u realizowany na
naszym terenie przez Wrocławski
Sejmik Osób Niepełnosprawnych
we współpracy z Gminą Trzebnica.
Potrwa do marca 2018 roku.
Wsparcie polega na tak zwanym
zatrudnieniu wspomaganym realizowanym w 5 etapach tj.: zaangażowanie, tworzenie profilu zawodowego,
znajdowanie pracy, zaangażowanie
pracodawcy oraz wsparcie w miejscu
pracy i poza nim.
Uczestnictwo w projekcie jest
całkowicie bezpłatne. Osoby niepełnosprawne dzięki opiece trenera pracy będą mogły liczyć nie

tylko na zatrudnienie, ale także na
zwiększenie swoich szans na rynku
pracy w przyszłości poprzez udział
w szkoleniach i warsztatach. Do
ich dyspozycji będzie również psycholog. W ramach projektu można
także korzystać z porad doradcy
zawodowego. W tej chwili na terenie Trzebnicy jest już zatrudniona
jedna osoba na tym stanowisku.
Przy wsparciu tych osób uczestnicy projektu napiszą list motywacyjny, przeanalizują ogłoszenia
o pracę, odbędą praktyki w wybranych miejscach pracy. Na ostatnim z etapów istnieje możliwość
uzyskania zatrudnienia, co będzie
zależało od predyspozycji osoby
szkolącej się oraz od pracodawców

współpracujących w ramach projektu.
W ramach projektu wsparcie
uzyskają także osoby, które już
mają zatrudnienie, ale nie potrafią
się odnaleźć na otwartym rynku
pracy, a także te, które z różnych
powodów chcą zmienić stanowisko pracy.

▶

Zgłoś się!

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, która ukończyła 18 rok życia, ale
nie weszła jeszcze w wiek emerytalny i jesteś zainteresowany udziałem w projekcie, wystarczy kontakt
z panią Agatą Dzieciuchowicz, nr
tel. 720 863 075, specjalistką ds.
organizacji i obsługi beneficjentów
oraz trenerem pracy. Projekt jest
przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, w stopniu lekkim
dotyczy tylko osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Apel do pracodawcy

Do współpracy w projekcie za-

Na zdjęciu pomysłodawca konnej pielgrzymki ks. proboszcz Krzysztof
Dorna i ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS, który udzielił pielgrzymom
specjalnego błogosławieństwa oraz burmistrz Marek Długozima, który
podarował uczestnikom pielgrzymki pamiątkowe chusty i koszule.

R

praszane są firmy z terenu Gminy
Trzebnica. Pracodawcy od organizatorów szkolenia otrzymają
wszelkie informacje o korzyściach
płynących z udziału w projekcie.
Na każdym z etapów otrzymają
również wsparcie w kwestiach formalnych.
Tego typu projekty realizowane
są na terenie województwa dolnośląskiego od kilku lat. W tym czasie pracę otrzymały osoby zarówno

z niepełnosprawnością fizyczną,
jak i umysłową. Najczęściej zatrudnienie znajdują jako pracownicy biurowi, pracownicy recepcji,
kelnerzy, pomoce kuchenne, osoby
sprzątające, magazynierzy. Wachlarz tych możliwości jest jednak
większy i zależy od zaangażowania
i zainteresowania ze strony lokalnych przedsiębiorców.
[glad]
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Na miejscu, pod Sank tuarium Matk i Bożej Bolesnej w Licheniu, pielgrz ymów prz y witali
miesz kańc y Koc zurek .
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Jubileusz OSP Skoroszów
W sobotę 24 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna
w Skoroszowie świętowała 70-lecie istnienia jednostki. Z tej okazji odbyła się uroczystość, podczas
której poświęcono nowy wóz bojowy zakupiony
przez Gminę Trzebnica oraz podziękowano druhom za dotychczasową służbę na rzecz lokalnej
społeczności.
W obchodach jubileuszu OSP
Skoroszów wzięli udział: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Trzebnicy Bogusław Brud, prezes OSP Skoroszów Ryszard Ziemba, Komendant Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej Kazimierz
Grabowski, radna Rady Miejskiej
Janina Polak, sołtys Skoroszowa
Anna Maśluk oraz przedstawiciele
gminnych jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej: z Ujeźdźca Wielkiego, Cerekwicy, Domanowic,
Brzykowa, Biedaszkowa Wielkiego, Szczytkowic i Marcinowa.
Wspólne świętowanie rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele filialnym pw. Świętej Rodziny
w Skoroszowie, którą w intencji
strażaków odprawili ks. proboszcz
Jacek Tomaszewski oraz ks. kan.
Brunon Borowski. Po nabożeństwie przyszedł czas na poświęcenie nowego wozu bojowego.
– Podjąłem decyzję o zakupie tego
nowoczesnego i w pełni wyposażonego pojazdu z nadzieją, że
pomoże wam w przeprowadzaniu sprawnych, a przede wszystkim bezpiecznych interwencji.
W tym miejscu pragnę również
podziękować wszystkim strażakom z OSP na czele z komendantem Kazimierzem Grabowskim
za trud niesienia bezinteresownej
pomocy drugiemu człowiekowi
oraz za bardzo dobrą współpracę – mówił podczas odchodów
burmistrz Marek Długozima.
Po poświęceniu wozu strażackiego poczty sztandarowe,

delegacje i mieszkańcy Skoroszowa uroczyście pomaszerowali na plac przy remizie strażackiej, by uczestniczyć w dalszych
obchodach
jubileuszow ych.
Na początek wszystkich zgromadzonych przywitał prezes OSP
Skoroszów Ryszard Ziemba: – Dziś
wspólnie świętujemy piękny jubileusz naszej jednostki i cieszymy
się z sukcesów, jakie do tej pory
odniosła. Oczywiście nie byłoby
to możliwe, gdyby nie poświęcenie i zaangażowanie tak wielu
osób. Z tego miejsca chciałbym
szczególnie podziękować panu
burmistrzowi Markowi Długozimie za dotychczasową współpracę
i wsparcie, jakiego nam udziela.
Dzięki temu, że dostrzega pan
potrzeby naszej jednostki, dziś
możemy cieszyć się nowym wozem ratowniczo-gaśniczym, który znacznie usprawni nam pracę
i tym samym zapewni bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa. Pragnę podziękować także wam, drodzy druhowie, za waszą codzienną
gotowość do służby, niesienie pomocy i ratowanie dobytku. Podziękowania kieruję w stronę wszystkich, którzy zaangażowali się
w przygotowania dzisiejszej uroczystości, szczególnie mieszkańcom Skoroszowa, członkom Koła
Gospodyń Wiejskich i zaprzyjaźnionemu zespołowi muzycznemu.
Obchody były doskonałą okazją, aby przypomnieć historię jednostki. Założycielami Ochotniczej
Straż Pożarnej w Skoroszowie, którzy stanowili pierwszy Zarząd, byli
druhowie Franciszek Bielecki, Józef

▶

▶

Uroczystości rozpoczę ł y się od mszy św. w intencji strażaków w kościele pw. Świętej Rodziny w Skoroszowie, k tórą odprawili k s. kan. Brunon Borowski i k s. proboszcz
Jacek Tomaszewski.

▶

Ochotnicza Straż Pożarna w Skoroszowie obchodziła 70-lecie istnienia jednostki.

▶

Zdjęcie archiwalne z lat 60. Założyciele jednostki OSP w Skoroszowie.

Na zdjęciu od lewej: prezes OSP Skoroszów Ryszard Ziemba, Komendant Powiatowy PSP Bogusław
Brud, Komendant Gminny PSP Kazimierz Grabowski oraz burmistrz Marek Długozima.

Nietreba, Piotr Mielnik oraz Józef
Mielnik. Początki jednostki były
trudne ze względu na brak remizy
i ubogi sprzęt. Jednak wytrwałość
założycieli spowodowała, że z biegiem lat strażaków ochotników zaczęło przybywać. Rozwój jednostki nastąpił w momencie powstania
remizy, która została zaopatrzona
w lepszy sprzęt bojowy i wóz gaśniczy. W chwili obecnej OSP Skoroszów liczy 37 członków, w tym 4
honorowych, 3 wspierających i 30
czynnych. Do czynnego udziału
w akcjach ratowniczo-gaśniczych
uprawnionych jest 19 strażaków.
Wszyscy członkowie, którzy mają
uprawnienia do działań przeszli
m.in. szkolenie BHP i szkolenia
podstawowe strażaka.
Ponadto 6 strażaków posiada uprawnienia ratownika medycznego.
Pięknego jubileuszu pogratulował również burmistrz Marek
Długozima. – Z okazji obchodów
70-lecia działania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoroszo-

wie składam serdeczne gratulacje
i wyrazy uznania za pełnienie tej
zaszczytnej służby, a także za gotowość do niesienia pomocy i odwagę podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Proszę przyjąć również
najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy na
rzecz naszej małej ojczyzny oraz by
służba pełna poświęceń i wyrzeczeń dla ratowania ludzkiego życia,
zdrowia i mienia, znalazła uznanie
wśród lokalnej społeczności. Dziękuję za ofiarność i życzę, by św.
Florian otaczał Was opieką i stał
na straży bezpiecznych powrotów
z akcji – powiedział burmistrz.
Do gratulacji przyłączyła się także radna Rady Miejskiej i mieszkanka Skoroszowa Janina Polak.
Burmistrz podziękował prezesowi
Ryszardowi Ziembie za zaangażowanie i podjęcie starań związanych
z zakupem nowego wozu bojowego
dla swojej jednostki. Szczególne
podziękowania skierował w stronę radnej Janiny Polak, która tak-

że zabiegała o zakup samochodu
oraz za to, że wraz z sołtys Anną
Maśluk podejmuje wszelkie działania na rzecz sołectwa Skoroszów.
List gratulacyjny odczytał również
Komendant
Powiatowy
PSP Bogusław Brud, w którym
podziękował strażakom ochotnikom za dotychczasową służbę
i poświęcanie oraz życzył odwagi,
wytrwałości i dalszych sukcesów.

▶

Po nabożeństwie przyszedł czas na poświęcenie nowego
wozu ratowniczo-gaśniczego, który będzie służyć strażakom-ochotnikom ze Skoroszowa.

Miłym akcentem uroczystości
były życzenia skierowane do ks.
kan. Brunona Borowskiego, który
dzień później świętował 60-lecie
posługi kapłańskiej. Ks. Brunon
przez 30 lat był proboszczem parafii w Czeszowie. Obecnie mieszka
w Rumii, jednak nadal jest mocno
zżyty z byłymi parafianami i chętnie ich odwiedza. Gratulacje i słowa podziękowania za lata pełnionej posługi złożyli burmistrz oraz
uczestnicy obchodów jubileuszu.
[mc]
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Burmistrz Marek Długozima podziękował radnej Janinie Polak za dobrą współpracę
i wkład w rozwój sołectwa Skoroszów.
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Zaplanuj z nami
swoje wakacje

▶

W obchodach jubileuszu OSP Skoroszów wzięli udział m.in. Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy Bogusław Brud, prezes OSP Skoroszów Ryszard Ziemba, Komendant Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej Kazimierz Grabowski, radna Rady Miejskiej Janina Polak, sołtys Skoroszowa Anna Maśluk oraz przedstawiciele gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: z Ujeźdźca Wielkiego, Cerekwicy, Domanowic, Brzykowa, Biedaszkowa Wielkiego,
Szczytkowic i Marcinowa.
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4,90% wrokuskali

*RRSO wynosi 11,05% przy
następujących
założeniach:
całkowita kwota kredytu 30
000,00 zł., okres spłaty 36
miesięcy, raty kapitałowo odsetkowe malejące płatne 10
dnia miesiąca, 1rata wynosi
986,57 zł, ostatnia rata 838,21
zł., oprocentowanie 6,90% w
skali roku, prowizja 5,00%.
Całkowita kwota do spłaty 34
677, 74 zł. Stan na dzień
10.07.2017r.
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30-lecie na wyspie
rów i wsparcie dla stowarzyszenia
– powiedziała Michalina Witczak.
Wręczyła także serdeczne podziękowania przewodniczącej Zarządu
Rejonowego w Trzebnicy Helenie
Jaworskiej za pełne serca i energii
działanie na rzecz seniorów.
– Ogromnie się cieszę, że mogę
tu dziś z państwem być i uczestniczyć w obchodach 30-lecia Związku. Od 10 lat mam przyjemność obserwować jak Trzebnicki Oddział
PZERiI rozwija się i jestem pod
ogromnym wrażeniem dla działalności pani Heleny Jaworskiej, jej
postawy, pogody ducha i optymizmu. Dzisiejsza frekwencja świadczy o tym, że pani poświęcenie
i ciężką pracę doceniają również
członkowie Związku. Ogromnie
się cieszę, że mogę z Panią współpracować – powiedział burmistrz
i na ręce pani Heleny złożył serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za zaangażowanie w działalność związku i zorganizowanie
wielu cennych inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnej. – Seniorzy
są bardzo ważną grupą społeczną,
to właśnie wy pokazujecie jaką
drogą powinni podążać młodzi
ludzie i jak czerpać siłę, witalność
i radość z życia. Dlatego wspólnie
musimy dbać o te relacje i pielę-

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Trzebnicy w tym
roku obchodził 30-lecie swojego istnienia.
Z tej okazji członkowie Trzebnickiego Związku na czele z przewodniczącą Heleną Jaworską
wspólnie z burmistrzem Markiem Długozimą
zorganizowali na Trzebnickiej Wyspie spotkanie, w którym udział wzięła także przewodnicząca Zarządu Okręgowego PZERiI Michalina
Witczak.
Obchody 30-lecia rozpoczęła
Helena Jaworska serdecznie witając wszystkich zgromadzonych,
w szczególności burmistrza Marka
Długozimę, który objął honorowym patronatem całe wydarzenie.
– Dziękujemy panu za przybycie, wsparcie oraz wielkie zaangażowanie i pomoc na rzecz Związku, a także owocną współpracę
– powiedziała Helena Jaworska.
– Dzięki temu czujemy się bezpieczni, zauważeni i potrzebni.
Dla osób, które nie są już aktywne
zawodowo to ogromnie ważne, że
gospodarz miasta dostrzega również ich potrzeby – dodała.
Ciepłych słów uznania nie
szczędziła Michalina Witczak –

▶

przewodnicząca Zarządu Okręgowego PZERiI. – Jestem ogromnie
wzruszona, że mogę tu dziś być
z państwem. Jest to znaczący dzień
– 30 lat istnienia Związku. Był
czas, że wydawało się, że Oddział
PZERiI w Trzebnicy przestanie
istnieć, na szczęście dzięki pani
Helenie Jaworskiej, która podjęła
się przewodniczyć trzebnickiemu
oddziałowi udało się temu zapobiec. Dzięki pani energii i społecznikowskiej pasji związek kwitnie.
Jednakże mimo chęci i wielkiego
zamiłowania nie udałoby się zrealizować wielu inicjatyw, gdyby
nie wsparcie pana burmistrza
Marka Długozimy. Dziękuję panu
za wrażliwość na potrzeby senio-

Zasłużona emerytura
Jadwiga Drobik dyrektor Szkoły Podstawowej
w Masłowie po 24 latach pracy na stanowisku
dyrektora placówki i 39 latach pracy zawodowej,
przeszła na zasłużoną emeryturę. Z tej okazji Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wręczył pani dyrektor podziękowania za długoletnią
współpracę oraz wyrazy uznania i wdzięczności
dla pracy zawodowej.

▶

Podczas obchodów 30-lecia trzebnickiego oddziału Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów burmistrz Marek Długozima podziękował przewodniczącej związku Helenie Jaworskiej
za poświęcenie i zaangażowanie w działalność na rzecz seniorów.
Na zdjęciu wraz z przewodniczącą Zarządu Okręgowego PZERiI Michaliną Witczak.

gnować je, by pozwoliły młodym
pokoleniom podejmować właściwe
decyzje – dodał burmistrz.
Wśród członków PZERiI Oddz.
w Trzebnicy byli także seniorzy

Pamiątkowe zdjęcie uczestników obchodów jubileuszu na Trzebnickiej Wyspie.
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– W ciągu wielu lat spędzonych
w szkole, nawiązała pani i zbudowała silne relacje z całą społecznością szkolną, słuchając ich
sugestii, uwag, opinii i potrzeb,
co jest istotą kontaktów międzyludzkich. Za to wszystko pragnę
dziś pani podziękować: za trud
organizacyjny i budowanie z sukcesem zaszczytnej marki placów-

ki, za życzliwość i wielkie serce
okazywane współpracownikom
i dzieciom oraz dotychczasową
współpracę – powiedział burmistrz
i życzył satysfakcji ze spełnionej pięknej misji zawodowej oraz
zdrowia i pomyślnej realizacji nowych osobistych planów i marzeń.
Uroczystość przebiegła w miłej
rodzinnej atmosferze z udziałem

całej społeczności szkolnej oraz
absolwentów placówki, którzy
również zaangażowali się w jej
przygotowanie. Dzieci z klas 0-6,
pod kierunkiem: Beaty KawalecGórki oraz Anity Szymczak-Falkowskiej, przygotowały program
artystyczny. Tuż po nim nastąpiła
prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczycieli ze
Szkoły Podstawowej w Masłowie.
– Jest pani nie tylko wspaniałym dyrektorem, ale człowiekiem
z wielkim sercem. Dzięki pani
dobroci i zaangażowaniu w szkole
zawsze panowała wspaniała rodzinna atmosfera – powiedziała
w imieniu całego grona pedagogicznego Barbara Falkowska wieloletnia nauczycielka ze szkoły
w Masłowie. – Dla mnie i moich
koleżanek była pani siostrą i mat-

ką. Dbała Pani o nasze dokształcanie i zachęcała do zdobywania
kolejnych stopni awansu zawodowego. Dziękujemy za wszystko
i życzymy z całego serca długich
lat w zdrowiu i szczęściu – dodała.
Na zakończenie uroczyście
odśpiewano dla pani dyrektor
„Sto lat” przy akompaniamencie pana Zdzisława Franczaka.
– Jestem bardzo wzruszona.
Chwile takie jak ta, sprawiają, że
staramy się dokonać pewnego rodzaju podsumowań i podziękować wszystkim tym, którzy przez
prawie ćwierć wieku nie szczędzili
czasu i wysiłku, by mi pomóc – powiedziała dyrektor Jadwiga Drobik.
– Zanim pan Marek Długozima
objął funkcję Burmistrza Gminy
Trzebnica, w szkole wszystkich
napraw i remontów dokonywali-

śmy sami. Obecnie od 10 lat nasza
szkoła przeszła szereg napraw i inwestycji. Dlatego bardzo dziękuję,
za to, że nie były panu obojętne
moje sugestie i prośby. Dziękuję
za wielkie serce i zaangażowanie
w modernizację szkoły oraz za to,
że dzięki pana decyzji szkoła dalej
może funkcjonować. Podziękowania składam również wszystkim
pracownikom oraz dzieciom i absolwentom naszej szkoły, a także
ich rodzicom za zaangażowanie
we wszystkie podejmowane inicjatywy i za to, że nigdy mnie nie
zawiedli, a także całej społeczności
szkolnej, sołtysom i pracownikom
ZAPO, za pomoc i życzliwość. Dzisiejsza niespodzianka, którą przygotowaliście była dla mnie niezwykle wzruszająca – dodała dyrektor.
[mw]

z Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów nr 10 z Czeszowa z przewodniczącą Zofią Ogonowską na
czele.
[mw]

▶

Burmistrz Marek Długozima podziękował dyrektor Jadwidze Drobik za wieloletnią
współpracę i zaangażowanie na rzecz szkoły w Masłowie.

▶

Dyrektor Jadwiga Drobik nie kryjąc wzruszenia podziękowała burmistrzowi i całej
społeczności szkolnej za wspólnie spędzone lata.

▶

Uczniowie przygotowali piękny program artystyczny.

▶

Pamiątkowe zdjęcie burmistrza z panią dyrektor, nauczycielami i uczniami.
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Święto Leśników
W piątek 30 czerwca bazylika św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy stała się celem VI Dolnośląskiej Pielgrzymki Leśników, która połączona
była z obchodami Dnia Leśnika. Na zaproszenie dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych we Wrocławiu Adama Płakseja
udział w uroczystościach wzięli m.in. burmistrz
Marek Długozima i wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, a mszę św. sprawował metropolita
wrocławski abp Józef Kupny.
W swej homilii nawiązał on
do encykliki „Laudato si” papieża Franciszka i przypomniał, iż
w tym świecie wszyscy i wszystko
jest ze sobą połączone, a niszcząc
przyrodę, człowiek w rzeczywistości działa przeciw sobie, a na pewno przeciw bliźnim. – Podejmując
każdego dnia swoje obowiązki,
łatwo podejść do nich bezrefleksyjnie i na zasadzie pewnego przyzwyczajenia. Tymczasem wasze
decyzje, wasze czyny, dotykają
bardzo mocno nie tylko żyjących

dziś, ale także tych, którzy przyjdą tutaj po nas. Nie zgubcie nigdy
z oczu tej ważnej perspektywy –
nauczał biskup.
Uroczysta msza święta w trzebnickim Sanktuarium miała szczególną „leśną oprawę”. Nadleśnictwa wystawiły poczty sztandarowe,
a o oprawę muzyczną mszy zadbał
Reprezentacyjny Zespół Muzyki
Myśliwskiej Zarządu Głównego
Polskiego Związku Łowieckiego
pod kierownictwem Mieczysława
Leśniczaka.

Kolejna część uroczystości
miała miejsce w Pierwoszowie na
terenie Karczmy Miłocin, gdzie
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
Adam Płaksej dokonał oficjalnego
otwarcia Dnia Leśnika. Najważniejszym punktem tej części uroczystości było wręczenie medali
i odznaczeń dla zasłużonych leśników. Następnie głos zabrał burmistrz Marek Długozima, który
na ręce dyrektora Adama Płakseja przekazał list gratulacyjny oraz
złożył podziękowania za wieloletnią dobrą współpracę. – Z okazji
Dnia Leśnika obchodzonego wraz
z VI Dolnośląską Pielgrzymką
Leśników w Trzebnicy składam
serdeczne gratulacje i wyrazy szacunku za zaangażowanie,
profesjonalizm oraz rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych na rzecz naszego wspólnego
dobra narodowego, jakim są lasy
w Polsce. W sposób szczególny,
w imieniu mieszkańców Gminy Trzebnica, chciałbym wyrazić
wdzięczność za dotychczasową

▶

▶

Przyznana przez Ministra Sprawiedliwości Brązowa
Odznaka za „Zasługi w pracy penitencjarnej” wręczona została Adamowi Płaksejowi.

▶

Uroczystości w Pierwoszowie poprzedziła msza św. w intencji społeczności leśników, którą sprawował metropolita wrocławski abp Józef Kupny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również burmistrz Marek Długozima oraz wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

Z okazji Święta Leśników burmistrz Marek Długozima przekazał na
ręce dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Adama Płakseja list gratulacyjny oraz złożył podziękowania za wieloletnią dobrą współpracę.

współpracę z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu i Nadleśnictwem Oborniki Śląskie na rzecz zachowania,
ochrony i rozwoju lasów w naszym
regionie. Wierzę, że las jest niepowtarzalnym dziełem natury i cieszę się, że wspólnie możemy troszczyć się o to, by budził zachwyt

Zaproszonych gości oficjalnie przywitał dyrektor RDLP Adam Płaksej.

▶

▶

W obchodach Dnia Leśnika wzięli udział m.in. burmistrz Marek Długozima i wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

Trzebniczanin Mirosław Aniołek z Nadleśnictwa Oborniki
Śląskie otrzymał złoty medal za długoletnią służbę.

▶

Burmistrz Marek Długozima wspólnie z nadleśniczym z Nadleśnictwa Oborniki Śląskie Marcinem Majewskim.

wśród nas, ale i wśród przyszłych
pokoleń – powiedział burmistrz.
Uroczystości zakończyły koncert „Muzyczny Las” reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej Zarządu Głównego Polskiego
Związku Łowieckiego pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka.
[sh]

R

▶

▶

Święto Leśnika było okazją do podziękowania za codzienną służbę leśników.
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

Oficjalne otwarcie nowej Strefy Aktywności przy
Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ już
w najbliższy poniedziałek. Tymczasem siłownię
i salę do treningu typu cross przetestowali przebywający na zgrupowaniu w Trzebnicy piłkarze
GKS Katowice.

tunków drzew.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię
i nazwisko wnioskodawcy; oznaczenie
nieruchomości, z której drzewo ma
być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na
nieruchomości.
W terminie 21 dni od otrzymania
zgłoszenia, pracownik urzędu dokona oględzin drzewa. Drzewo będzie
można usunąć dopiero po upływie 14
dni od oględzin, pod warunkiem, że
urząd nie wniesie sprzeciwu. Co istotne, drzewo powinno zostać usunięte
przed upływem 6 miesięcy od terminu
przeprowadzenia oględzin, w innym
wypadku konieczne będzie dokonanie
ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości
wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała
związek z prowadzeniem działalności
gospodarczej i będzie realizowana na
części nieruchomości, na której rosło
usunięte drzewo, to organ, o którym
mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin nałoży na
właściciela nieruchomości, w drodze
decyzji administracyjnej, obowiązek
wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.
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– Siłownia i cross box to dwa
świetnie przygotowane do treningu miejsca, które pozwoliły nam
dziś wykonać dobrą robotę. To
naprawdę ważne, by przed startem
sezonu mieć do dyspozycji takie
obiekty. Dodatkowym plusem jest
basen i sauny, które są ważnym elementem regeneracji – mówił trener
GKS Piotr Mardysz i dodał: – Jeśli
chłopaki zasłużą, to może jutro
w ramach nagrody skorzystamy
z kręgielni.
Trenujących na zgrupowaniu
piłkarzy odwiedził burmistrz Marek Długozima. – Trzebnica od
lat jest atrakcyjnym punktem na
mapie dla drużyn poszukujących
ciekawego miejsca na zgrupowa-

A

M

nie. Teraz do świetnie przygotowanych obiektów piłkarskich i parku
wodnego wraz z saunami oraz
bazy noclegowej Hotelu Trzebnica
Leszka Mroczkowskiego dochodzi
siłownia i cross box. Drużyny bez
problemu wykonają u nas pełne
treningi, a wieczorem zrelaksują
się przy kręglach, czy na basenie
– powiedział burmistrz i dodał:
– Jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na
otwarcie, które będzie miało miejsce 17 lipca o godz. 14.00. A już od
godz. 16.00 będą mogli Państwo
korzystać ze wszystkich atrakcji
przygotowanych w Gminnej Strefie Aktywności Sportowej.
[sh]

▶

Wspólne zdjęcie burmistrza wraz ze sztabem szkoleniow ym oraz drużyną GKS Katowice.

A

w ypr zeda ż
s e z o n o wa

do końca lata

lodówki

zamrażarki
taniej
do

godziny otwarcia
pon-pt 9.30-17.30
sobota 10-14

19

GKS Katowice przetestował Strefę Aktywności

Wycinka drzew na własnej działce
będzie wymagała zgłoszenia
11 maja 2017 r. Sejm uchwalił zmiany
do ustawy o ochronie przyrody. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia. Ustawę ogłoszono 2 czerwca 2017 roku.
Na wycinkę drzew i krzewów z prywatnej posesji nadal nie będzie potrzebne zezwolenie, jednak zamiar
ścięcia drzewa trzeba będzie zgłosić do
urzędu miasta.
Najważniejszą zmianą dla osób
fizycznych, wprowadzoną przez nowelizację ustawy, jest ograniczenie
swobodnej wycinki, którą do tej pory
można było prowadzić na należących
do nich nieruchomościach pod warunkiem, że wycinka nie jest związana
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W dalszym ciągu usuwanie drzew
będzie zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia, jednak obowiązkowe
będzie dokonanie w urzędzie zgłoszenia zamiaru jego usunięcia. Konieczność
zgłoszenia będzie dotyczyła zamiaru
usunięcia drzew, których pień mierzony
na wysokości 5 cm będzie przekraczał:
- 80 cm w przypadku topoli, wierzb,
klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
- 50 cm w przypadku pozostałych ga-

14.07.2017

600 zł

▶

Piłkarze z Katowic chwalili w yposażenie siłowni, z k tórej korzystali przeprowadzając plan
treningow y.

▶

▶

Sala Cross Box posłużyła zawodnikom do przeprowadzenia intensywnej rozgrzewki.
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Na czas zgrupowania zawodnicy GKS Katowice zatrzymali się
w Hotelu Trzebnica.
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Tydzień Edukacji Globalnej

W ramach międzynarodowego
projektu „To także Twój świat – Tydzień Edukacji Globalnej” uczniowie z klasy 2Cg zorganizowali dla
swoich rówieśników lekcje na temat aktualnej sytuacji na świecie
i możliwości niesienia pomocy ludziom dotkniętych kataklizmem
bądź wojną, a także projekcję filmu
„Drużyna E” na temat działalności
organizacji Human Rights, akcję
charytatywną oraz multimedialną
grę terenową Polskiej Akcji Humanitarnej „Rozegrajmy pomoc”.
Tegoroczny TEG upływał pod hasłem #RazemDlaPokoju.
Szkolna Grupa Amnesty
International nr 108

W listopadzie zeszłego roku
uczniowie
zaangażowali
się

▶

Porozmawiajmy o uchodźcach

W maju gimnazjaliści wzięli
udział w projekcie o nazwie „Porozmawiajmy o uchodźcach”. Tak
powstał „Klub Dobrej Rozmowy”,
w ramach którego odbyły się warsztaty i projekcje filmowe na temat
sytuacji uchodźców i uchodźczyń
na całym świecie. Spotkania miały
na celu zwiększenie wrażliwości na
los bliźniego bez względu na wiarę,
kulturę czy światopogląd. Jednym
z zadań było przeprowadzenie wywiadów z obcokrajowcami na terenie powiatu.
Zauważeni

Ważnym przedsięwzięciem był
udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Zauważeni”, której głównym celem jest zwrócenie
uwagi młodych ludzi na sytuację
osób starszych w naszym kraju.
W ramach projektu uczniowie zrealizowali dziewięć zadań m.in. nawiązali współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Trzebnicy
i Obornikach Śląskich, przeprowa-

Kamieniec Podolski, Berdyczów,
Berezne oraz Lwów. Na czas pobytu w kraju zatrzymali się u polskich
rodzin z Legnicy i okolic. Zapewniły im one nocleg oraz wyżywienie. W ramach odwiedzin dla gości
przygotowano szereg atrakcji m.in.
wycieczki do Wrocławia, Karpacza,
Złotoryi i Trzebnicy. Pierwszym
punktem programu było zwiedzanie Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej. O bazylice i patronce miasta

Z inicjatywy członka zarządu województwa dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego dzieci z polskich rodzin mieszkających na Ukrainie oraz ich
opiekunowie odwiedziły Dolny Śląsk w ramach
dwudziestej edycji letniej akcji o nazwie „Dzieci
z Kresów Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”. 7 lipca gościły również w Trzebnicy.

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Trzebnicy wzięli udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych w Warszawie,
podczas której zaprezentowali efekty całorocznej
pracy na rzecz globalnego, lokalnego i szkolnego
środowiska. 23 czerwca młodzież wraz koordynatorką projektu Moniką Komisarczyk podziękowali burmistrzowi Markowi Długozimie za pomoc
w realizacji projektów i wsparcie ich działalności.
w ogólnoświatową akcję Amnesty
International „Maraton Pisania
Listów”. W ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Praw
Człowieka Szkolna Grupa Amnesty International nr 108 zachęcała mieszkańców Trzebnicy do
napisania listów i petycji do władz
z prośbą o przyjrzenie się sytuacji
obywateli swojego kraju, którzy
zostali niesłusznie skazani.

Goście zza wschodniej granicy
pochodzą z takich miejscowości jak:

▶

23

Goście z Kresów

Młodzież doceniona za projekty

Uczniowie od lat realizują różnego rodzaju projekty i wielomiesięczne kampanie, które mają
na celu rozwijanie uczniowskich
pasji, poszerzanie wiedzy oraz
kształtowanie postaw obywatelskich,
opartych na tolerancji,
empatii i szacunku do drugiego
człowieka. Młodzież z klas 2Cg
i 3Dg pod kierunkiem Moniki
Komisarczyk w ciągu ostatniego
roku szkolnego zrealizowała takie
projekty jak: „Tydzień Edukacji
Globalnej”, „Szkolna Grupa Amnesty International nr 108”, „Porozmawiajmy o uchodźcach” oraz
„Zauważeni”.

14.07.2017

Żółkiew, Nowy Rozdół, Dawidów,
Koziatyn, Korostyszów, Winnica,

opowiedział brat Marcin Wojtczak.
Widać było, że budowla zrobiła na
gościach ogromne wrażenie. Następnie z dziećmi z Kresów i ich
opiekunami spotkał się burmistrz
Marek Długozima, który jako gospodarz miasta serdecznie przywitał ich tymi słowami: – Cieszę się,
że mogę was gościć w naszym pięknym mieście Trzebnicy. Liczę, że
podczas tego krótkiego pobytu uda
nam się choć trochę przybliżyć jego

historię. Życzę udanego zwiedzania i mam nadzieję, że oczarowani
Trzebnicą chętnie tu powrócicie.
Tymczasem zapraszam do naszej
artKawiarni na poczęstunek – pizzę i lody. Na zakończenie wycieczki
goście z Ukrainy zwiedzili Muzeum
Regionalne, które zaprezentował
prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Trzebnickiej Zbigniew Lubicz-Miszewski.
[mc]

Reprezentacja szkoły w składzie: Lilia Krupa, Agata Marcisz i Maciej Chełmoński wraz z koordynatorką
projektu Moniką Komisarczyk podziękowali burmistrzowi za wsparcie i pomoc w realizacji projektów.
W spotkaniu uczestniczył także naczelnik wydziału promocji Jakub Szurkawski.

dzili rozmowy z przedstawicielami
władz samorządowych o instytucjonalnej pomocy osób starszych,
napisali podręcznik obsługi komputera dla osób zaczynających
przygodę w świecie wirtualnym,
przeprowadzili wywiady z babciami i dziadkami oraz nagrali
rozmowy z przedstawicielkami zespołów ludowych „Strzeszowianki” i „Brzykowianki”.
Prezentacja projektów

Efekty pracy młodzieży zauważono w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nagrodą za wzorową
realizację projektów był udział
w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych, która odbyła się 13 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas
OPPM uczestnicy przedstawili
w formie targów efekty projektów,
w które angażowali się przez cały
rok. Szkołę reprezentowali Lila
Krupa, Agata Marcisz i Mateusz
Chełmoński oraz koordynatorka

Uczestnicy Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych w Warszawie zaprezentowali w formie targów efekty całorocznej pracy na rzecz społeczeństwa. Na zdjęciu stoisko reprezentantów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy.

▶

projektu Monika Komisarczyk.
W ostatni dzień roku szkolnego
uczniowie odwiedzili burmistrza
Marka Długozimę, aby osobiście
podziękować za wsparcie, okazaną
życzliwość i słowa motywujące do
podejmowania kolejnych wyzwań.
Spotkanie było okazją do zaprezentowania kroniki, podsumowującej roczne działania młodzieży.
– Drodzy uczniowie, jestem
ogromnie zbudowany waszą postawą. Wierzę, że projekty, w które włożyliście tyle serca i zaangażowania naprawdę zmienią nasz
świat, czyniąc go lepszym. Cieszę
się, że jako Gmina Trzebnica mogliśmy wesprzeć wasze działania.
Pamiętajcie, że zawsze jesteśmy
otwarci na wasze inicjatywy i propozycje. Gratuluję wam wytrwałości i życzę dalszych sukcesów
– podsumował burmistrz Marek
Długozima.
– Dzięki dużej grupie ludzi dobrej woli udało się nam zaprezentować szkołę, Trzebnicę i region

w fachowy i atrakcyjny sposób.
Wyróżniono nas, zapraszając na
OPPM już po raz czwarty, gdzie
otrzymaliśmy dyplomy ze słowami uznania i podziwu – mówiła
podczas spotkania koordynatorka projektu Monika Komisarczyk
i dodała: – Dziękujemy panu burmistrzowi Markowi Długozimie
za ofiarowaną pomoc i wsparcie
w trakcie realizacji projektu społecznego „Zauważeni” oraz dofinansowanie wyjazdu reprezentacji
szkoły. Mam nadzieję, że wspólnie
stworzymy warunki, pozwalające
wydobyć i rozwinąć dobro, które
tkwi w młodych ludziach.
– Podczas realizacji projektów nauczyłam się przede wszystkim, że
aby pomagać, nie wystarczy zaangażowanie jednej osoby. Kiedy
pracujemy w grupie albo nawet
udzielamy się całą szkołą, działania mają większą moc – powiedziała uczennica Agata Marcisz.
[mc]

Na spotkanie w Urzędzie Miejskim uczniowie przynieśli kronikę, w której opisali
wszystkie zrealizowane w ciągu roku projekty. O pamiątkowy wpis do niej poprosili
burmistrza.

▶

Pamiątkowe zdjęcie dzieci z Kresów i ich opiekunów wraz z burmistrzem Markiem Długozimą, bratem
Marcinem Wojtczakiem, Małgorzatą Matusiak przewodnicząca rady powiatu i pracownikiem wydziału
promocji Joanną Rafalską.
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Po zakończeniu zwiedzania bazyliki św. Jadwigi burmistrz zaprosił
gości do artKawiarni na pizzę i lody.

A

24

NR 13 {120}

14.07.2017

NR 13 {120}

14.07.2017

25

26

NR 13 {120}

NR 13 {120}

14.07.2017

Przedwojenna
Trzebnica i okolica
Uzdrowisko w Skarszynie.
Opisane w poprzednich wydaniach Panoramy Trzebnickiej
uzdrowisko w Trzebnicy nie było
pierwszym uzdrowiskiem z obszaru dzisiejszej Gminy Trzebnica.
Ponad 150 lat wcześniej rozpoczęło swoją działalność uzdrowisko
w Skarszynie. Właściwości lecznicze źródła bijącego z Lasu Bukowe-

go w Skarszynie odkrył na początku XVIII wieku Johann Gottfried
Vogelius z Oleśnicy. W badaniach
brał również udział uczony pastor
z Masłowa Leonhard David Hermann. Skarszyn uzdrowisko zawdzięcza jednak przede wszystkim
hrabinie Marii Eleonorze Amelii
von Reuss, ówczesnej właścicielce
majątku w Skarszynie, która wy-

Trzebniczan pomysły na kulturę
budowała niezbędną infrastrukturę uzdrowiskową oraz rozsławiła
Skarszyn we Wrocławiu. Hrabina
otworzyła pijalnię wód, wybudowała dom zdrojowy, założyła park
zdrojowy oraz winnicę na Winnej
Górze. Dzięki temu do Skarszyna
przyjeżdżali na kurację i odpoczynek możni ówczesnego Wrocławia.
Niestety działalności uzdrowi-

skowej nie kontynuowali kolejni
właściciele majątku w Skarszynie
(m.in. rodzina von Keltsch, panująca w Skarszynie od 1778 roku do
I wojny światowej).
Więcej archiwalnych zdjęć
i artykułów znajdziecie Państwo na
profilu facebookowym:
Przedwojenna Trzebnica i okolice.

Daniel Buczak

sekretarz Gminy Trzebnica,
radny Rady Powiatu Trzebnickiego,
członek Zarządu Powiatu,
prywatnie pasjonat historii
przedwojennej Trzebnicy,
którą chce się z Państwem
podzielić na łamach tej rubryki.

O programie Narodowego Centrum Kultury „Domy Kultury + Inicjatywy lokalne” było
w Trzebnicy głośno już od kilku miesięcy. W ramach programu powstał projekt „Cytryna –wyciskaj soki z kultury”, który miał na celu zachęcenie trzebniczan do składania własnych propozycji
działań kulturalnych, artystycznych, historycznych czy sportowych oraz ich realizacji ze wsparciem Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
Patrycja Król

Projekt miał formę badań społecznych, które pokazały w jakich
obszarach, zdaniem mieszkańców,
brakuje działań, w jakich przedsięwzięciach najchętniej wzięliby udział oraz jak oceniają pracę Gminnego Centrum Kultury
i Sportu. Następnie akcja promocyjna projektu została skierowana do różnych grup społecznych.
Odbyły się m.in. spotkania w szkołach oraz z sołtysami wraz ze szkoleniem dla wnioskodawców. Ter-

▶

▶

Aleja w Parku Zdrojowym w Skarszynie.
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▶

XVIII- wieczna grafika przedstawiająca zabudowania uzdrowiska w Skarszynie.
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Budynek pijalni wód w Lesie Bukowym w Skarszynie.

▶

Projekt „Cytryna – wyciskaj soki z kultury” był skierowany do różnych grup społecznych m.in. do młodzieży szkolnej.

i Sportu w programie NCK. Jestem
przekonany, że wyłonione projekty
ubogacą kalendarz wydarzeń kulturalnych na terenie naszego miasta, a sukcesy zmotywują wnioskodawców i uczestników wydarzeń
do jeszcze aktywniejszego działania na rzecz naszej małej, ale dyna-

A

Nabór wniosków
o zorganizowanie staży !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy informuje, że
trwa nabór wniosków o zorganizowanie staży, w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (III)”, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy informuje, że
trwa nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim
w 2017 roku” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek
Pracy, Działanie 7.2 Poprawa Sytuacji Osób Bezrobotnych Na Rynku Pracy.
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby powyżej 29 roku życia (tj. osoby, które
na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
•
•
•
•
•

osoby powyżej 50 roku życia,
osoby długotrwale bezrobotne,
kobiety,
osoby  z niepełnosprawnością,
osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (tj. osoby, które ukończyły kształcenie

co najwyżej na poziomie szkoły średniej).

Formularze wniosków oraz zasady udzielania pomocy dostępne są na stronie internetowej trzebnica.praca.gov.pl, zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców / dokumenty do pobrania / wniosek o zorganizowanie stażu.
Ponadto informacje w sprawie staży udzielane są w siedzibie urzędu , pok. 320 , tel. 71
306-74-43, lub pok.318, tel. 71-306-74-40.
Zapraszamy do współpracy !!!

Zapraszamy do współpracy !!

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (III)”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

▶

Hrabina
Maria
Eleonora
Amelia von Reuss.

Nabór wniosków
o zorganizowanie staży !!!

udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt realizowany w ramach Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Trzebnicy jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione
warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:
• bez pracy, tj. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy jako bezrobotne – z ustalonym II profilem pomocy,
• które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
• które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub
ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków
publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu),
ze szczególnym uwzględnieniem osób:
- długotrwale bezrobotnych,
- z niepełnosprawnością.
Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP w Trzebnicy
musi być spełniony warunek, iż od momentu rejestracji w Urzędzie do rozpoczęcia
stażu nie może upłynąć okres 4 miesięcy.
Formularze wniosków oraz zasady udzielania pomocy dostępne są na stronie internetowej trzebnica.praca.gov.pl, zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców / dokumenty do pobrania / wniosek o zorganizowanie stażu.
Ponadto informacje w sprawie staży udzielane są w siedzibie urzędu , pok. 320,
tel. 71 306-74-43, lub pok.318, tel. 71 306-74-40.

min składania zgłoszeń minął
26 czerwca. W sumie wpłynęło
9 wniosków, z czego 7 przeszło
pozytywną ocenę merytoryczną.
Wybór nadzorowała Magdalena
Popłońska-Kowalska z Narodowego Centrum Kultury. W związku
ze zbliżoną tematyką kilku projektów ich pomysłodawcy zdecydowali się połączyć siły, dzięki czemu
do realizacji w terminie 1 września
– 12 listopada przyjętych zostało 5 wniosków. Największą ilość
punktów otrzymał projekt o nazwie „Strzyga – słowiański festyn

średniowieczny”, który połączony
został z pomysłem „Perunicą Jesienną – świętem gromu i błyskawicy”. Na drugim miejscu znalazły
się wnioski pod nazwą „HISTORYzuj się” oraz „Żyć głębią czasu
– integracja międzypokoleniowa”.
Trzecie miejsce dostały warsztaty
dronowe, czwarte – „Trzebnicki
wachlarz flamenco”, a na piątym
znalazł się pomysł „Mała Galeria
u Kasi, czyli weekendowe spotkania ze sztalugą”.
Zadowolenia z przedsięwzięcia nie
krył burmistrz Marek Długozima:
– Bardzo się cieszę, że mieszkańcy
naszej gminy po raz kolejny pokazali, że nie jest im obojętne, jakie
zadania są realizowane w obszarze kultury, że potrafią się w nią
aktywnie zaangażować i stworzyć
coś, z czego wszyscy skorzystają.
Właśnie te możliwości daje projekt
Narodowego Centrum Kultury,
współfinansowany przez Gminę
Trzebnica pn. „Cytryna – wyciśnij
soki z kultury". Od lat wspieram
inicjatywy społeczne, tym bardziej
ucieszył mnie pomysł zgłoszenia Gminnego Centrum Kultury

„Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w powiecie trzebnickim w 2017 roku”

▶

▶

W konsultacjach wzięli udział także sołtysi z terenów Gminy Trzebnica.
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Podczas weryfikacji złożonych wniosków.
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A

micznie rozwijającej się gminy.
Pula pieniędzy na realizację
wszystkich projektów wynosi 22
tys. złotych. Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane przez
burmistrza Marka Długozimę
podczas Święta Sadów w dniach
9-10 września.

28

NR 13 {120}

NR 13 {120}

14.07.2017

Po wyrównanych półfinałach
do finału awansowały drużyny
Będkowa i Głuchowa Górnego. Po emocjonującym meczu

▶

z wynikiem 3:2 lepsza okazała się
pierwsza ze wspomnianych ekip,
tym samym wygrywając cały turniej i wznosząc do góry Puchar

Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica trafił do zwycięskiej drużyny
LZS Będkowo.

Burmistrza. Brąz zdobyła drużyna z Ujeźdźca Małego, a czwarte miejsce drużyna gospodarzy
z Biedaszkowa Wielkiego.
– Biedaszków Wielki jako drużyna gospodarzy na co dzień grająca na boisku w Brzeziu, może
czuć się nieusatysfakcjonowana
uzyskanym wynikiem. Jednak
poziom organizacji tego turnieju
był naprawdę wysoki, czego pogratulować można radnemu Rady
Miejskiej, prezesowi LZS Biedaszków Wielki Andrzejowi Janikowi – powiedział przewodniczący

▶

gminnej rady LZS Jan Janusiewicz.
Nagrody zwycięzcom wręczył
burmistrz Marek Długozima: –
Gratuluję sportowej walki oraz
wspaniałej organizacji turnieju.
LZS pełnią bardzo ważną rolę
w życiu sołectw, integrują lokalną
społeczność i motywują do prowadzenia zdrowego trybu życia, dlatego stale wspieram ich działalność
Szczególne
podziękowanie
członkowie Miejsko-Gminnego
Zrzeszenia LZS w Trzebnicy przygotowali dla Burmistrza Gminy
Trzebnica Marka Długozimy – za

przychylność i wielkie serca dla
działalności Ludowych Zespołów
Sportowych, przekazując na jego
ręce pamiątkową tablice.
Warto wspomnieć, że w czerwcu, w Sali Retro Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów
Miejsko-Gminnego
Zrzeszenia
Ludowych Zespołów Sportowych,
podczas którego wybrano nowe
władze.
[sh]

Podopieczni trenera Pawła Kapinosa mają za sobą znakomity sezon, o czym świadczy zwycięstwo
w rozrywkach Okręgowej Ligii
Młodzików. Sukces jest tym większy, że piłkarze nie przegrali w sezonie żadnego meczu.
Baraż o awans do II Ligii Wojewódzkiej miał charakter dwumeczu. Pierwsze spotkanie z drużyną Śląska Wrocław odbyło się
w Trzebnicy na stadionie Fair Play
Arena i zakończyło remisem 2:2.
Rewanż rozegrano we Wrocławiu na boisku na Sołtysowicach.
Początkowo biało-niebiescy przegrywali 0:3, jednak w drugiej połowie los się odmienił i ostatecznie
drużyna młodzieżowa z Trzebnicy
zwyciężyła 4:3.
– Gratuluję sukcesu zarówno
piłkarzom, jak i trenerowi Paw-

▶

Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima oraz zwycięska drużyna młodzików z prezesem Polonia
Trzebnica Kamilem Kwaśniakiem i trenerem Pawłem Kapinosem.

wodnicy odnoszą kolejne sukcesy.
Jeszcze raz dziękujemy za pomoc
i zaangażowanie na rzecz Polonia Trzebnica. Mamy nadzieję,
że w przyszłym sezonie zagramy
równie dobrze i znów będziemy
świętować upragnione awanse –

mówił podczas spotkania prezes
Kamil Kwaśniak.
Skład drużyny młodzików: Dominik Ciepliński, Mateusz Dudek,
Filip Forszt, Szymon Hupa, Kacper
Jaworski, Filip Kapinos, Mikołaj
Kostecki, Damian Kramarz, Łu-

kasz Krawiec, Maciej Krawiec, Jakub Krzciuk, Antoni Nowacki, Miłosz Nowakowski, Jakub Pieleszko,
Marcel Turkiewicz, Filip Wolar,
Marcel Woźniak, Kamil Zawadzki.
Trener: Paweł Kapinos,
[mc]

Naszym Mażoretkom należą się
wielkie słowa uznania i gratulacje, ponieważ wszystkie ciężko
trenowały, aby osiągnąć sukces.
Przed nami jeszcze wiele pracy, ale
wierzymy, że intensywne treningi
pozwolą w przyszłym roku zdobyć
wymarzone podium – mówi trenerka Sonia Stachura. – Dziękujemy panu burmistrzowi Markowi
Długozimie za wsparcie oraz ufundowanie nowych strojów, dzięki
którym Trzebnickie Mażoretki
prezentowały się znakomicie – dodaje trenerka Katarzyna Krettek.

W zawodach wzięły udział: Hanna Trzaskacz, Maja Kleszcz, Maja
Pisula, Julia Mszyca, Jagoda Korzeniowska, Klaudia Świt, Oliwia
Gągała, Zuzanna Struska, Gabriela
Sitarczuk, Oliwia Pasek, Gabriela
Grzegorczyk, Laura Soroczyńska,
Julia Szczepańska, Alicja Kubacka,
Wiktoria Szczurek, Milena Katra,
Zuzanna Karbownik, Zofia Mikołajów, Izabela Iwańczyk, Katarzyna Worożańska, Martyna Wawro.
Prowadzące sekcje: Katarzyna
Krettek i Sonia Stachura.
[mc]

Mistrzostwa Polski Mażoretek

Trzebnickie Mażoretki po
raz drugi stanęły do rywalizacji z najlepszymi tancerkami
w Polsce. Udział w zawodach Mistrzostw Polski zapewniło im dru-

▶

łowi Kapinosowi oraz prezesowi
klubu Kamilowi Kwaśniakowi.
Ten sezon był szczególnie udany
nie tylko dla młodzieżowej drużyny, ale także dla głównego zespołu
Polonii Trzebnica, który z pierwszego miejsca w tabeli awansował
do IV Ligii i tym samym pożegnał
się z Wrocławską Klasą Okręgową. Mam nadzieję, że w nadchodzących rozgrywkach piłkarze
zrealizują cel, jaki im postawiłem,
czyli powrót do III Ligii. Trzymam
kciuki za kolejne sukcesy i zapewniam, że nadal możecie liczyć na
moje wsparcie – podsumował burmistrz Marek Długozima.
– Osiągnięcia drużyny są także
zasługą burmistrza Marka Długozimy, który od początku wspiera
nas finansowo. Dzięki niemu nasz
klub stale się rozwija, a jego za-

Grupa kadetek sekcji Trzebnickich Mażoretek działająca przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w dniach 19-21 maja reprezentowała
Gminę Trzebnica podczas XIX Mistrzostw Polski
Tańca Mażoretkowego, które odbyły się w Kędzierzynie Koźlu.

Wraz z rozpoczęciem wakacji wystartowały „Fitnessowe piątki” w plenerze. Przez kolejne 5 tygodni
mieszkańcy Trzebnicy będą mogli zadbać o formę
i dobrą kondycję, biorąc udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez wykwalifikowaną
instruktorkę z Akademii Fitenssu Proactive.
również propozycje dla dorosłych
– mówi pani Marta, jedna z uczestniczek. Jak zapewnia prowadząca
Klaudia Pilarczyk, podczas wspólnych spotkań nie zabraknie sporej dawki ruchu i ćwiczeń, które
wpłyną nie tylko na poprawę kondycji, ale także na sylwetkę i dobre
samopoczucie. Część z pań przyprowadziła swoje pociechy, które
także chętnie uczestniczyły w zajęciach. Tradycyjnie po pierwszym
treningu uczestniczki otrzymały
karnety wraz z pieczątką za udział
w zajęciach. Na zakończenie cyklu
i uzbieranie pięciu pieczątek przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Jeśli chcesz spalić trochę zbędnych kalorii lub po prostu spędzić aktywnie czas na świeżym

Drużyna Młodzików Polonii Trzebnica wygrała mecz barażowy ze Śląskiem Wrocław i awansowała do II Ligii Dolnośląskiej. To pierwszy taki
awans w historii klubu. Z tej okazji prezes Kamil
Kwaśniak oraz młodzi piłkarze spotkali się z burmistrzem Markiem Długozimą, aby pochwalić
się sukcesem i podziękować za dotychczasowe
wsparcie.

Wspólne zdjęcie uczestników i organizatorów turnieju piłkarskiego w Brzeziu.

Aktywne piątki w mieście

Od początku projekt „Fitenssowe
piątki” cieszy się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie pań.
Podobnie jak w poprzednich latach
i w tym razem frekwencja dopisała. Pomimo intensywnych opadów
deszczu na pierwszy trening przy
Kompleksie Boisk Orlik przyszło
blisko 60 osób. – Uwielbiam ćwiczyć na świeżym powietrzu. To już
kolejna edycja, w której biorę udział
i jestem bardzo zadowolona. Atmosfera jest wspaniała, a treningi
odpowiednie dla każdego. Dzięki
takim inicjatywom można ciekawie, a przede wszystkim aktywnie spędzić piątkowe popołudnie.
Cieszę się, że w ofercie wakacyjnej Gminy Trzebnica znalazły się

gie miejsce, które zajęły podczas
Mistrzostw Polski Zachodniej Mażoretk w Wschowie.
Łącznie w turnieju wzięło udział
1830 zawodniczek z całego kraju.

Zespół mażoretek z Trzebnicy wystartował w kategorii „Baton”, czyli taniec z pałeczką mażoretkową.
Międzynarodowe jury w składzie
sześcioosobowym oceniało technikę, pracę taneczną oraz image
zespołu. W sumie w tej kategorii
wzięło udział osiem drużyn, z których każda zaprezentowała się na
bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie Trzebnickie Mażoretki zajęły miejsce siódme.
– Dla nas to ogromny sukces,
tym bardziej, że dziewczęta brały
udział w zawodach po raz drugi.

„Fitnessowe piątki” cieszą się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wśród mieszkanek. Pomimo
niepogody chętnych do wspólnego trenowania nie brakowało.

powietrzu to „Fitnessowe piątki” są doskonałą ku temu okazją.
Już w najbliższy piątek (14 lipca)
o godz. 18.30 zapraszamy na kolej-

ny trening w plenerze, który tym
razem odbędzie się na Trzebnickiej Wyspie. W razie niepogody
zajęcia zostaną przeniesione do
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Awans Młodzików

Walka o piłkarski Puchar Burmistrza
W niedzielę 9 lipca na boisku w Brzeziu odbył
się coroczny turniej piłkarski o „Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozmy”. Tradycyjnie w finale wzięły udział cztery drużyny
wyłonione po meczach eliminacyjnych. I tak do
walki stanęły: Biedaszków Wielki, Będkowo,
Głuchów Górny i Ujeździec Mały.

14.07.2017

Hali Sportowej. Wszystkie treningi
są bezpłatne i nie wymagają wcześniejszych rezerwacji.
[mc]

▶

Reprezentacja Trzebnickich Mażoretek podczas XIX Mistrzostw Polski Tańca Mażoretkowego w Kędzierzynie Koźlu.
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Pocztówka z Peru
„Rodzinka w podróży” przesyła pozdrowienia
z Peru. Pod koniec kwietnia państwo Ociepkowie
wraz z dziećmi wyruszyli w podróż dookoła świata.
Swoją przygodę rozpoczęli od zwiedzania Ameryki
Południowej, skąd regularnie ślą niezwykłe zdjęcia
z flagą Gminy Trzebnica.
Kartkę z pozdrowieniami
otrzymał burmistrz Marek Długozima, który wsparł inicjatywę
państwa Ociepków: Michała, Dominiki, Oliwi i Kacpra, finansując
ultralekkie śpiwory oraz użyczając
kamerę cyfrową. Do tej pory „Ro-

dzinka w podróży” odwiedziła:
Boliwię, Peru, Ekwador i Argentynę. Aktualnie są w Kolumbii, gdzie
spędzoną najbliższe tygodnie na
poznawaniu nowej kultury i ludzi.
Oprócz Ameryki Płd. w planach
mają zwiedzanie Australii oraz

Wczasy w Łebie

krajów Azji i Europy. Cała podróż
potrwa rok.
Etapy podróży państwa Ociepków można śledzić na oficjalnym
blogu rodzinkawpodrozy.pl oraz
profilu fecabookowym, gdzie na
bieżąco dzielą się swoimi wrażeniami i ciekawostkami, a także publikują przepiękne zdjęcia i filmy.
W ten sposób chcą pokazać, że podróżowanie, szczególnie z dziećmi,
może być równie ciekawe i niezwykłe. O dalszych etapach wyprawy
będziemy informować na łamach
Panoramy Trzebnickiej. Życzymy
bezpiecznej podróży!
[mc]

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów po raz kolejny
zorganizował wczasy letnie dla swoich członków.
W dniach od 16 do 25 czerwca 73 seniorów z Trzebnicy odpoczywało w nadmorskim kurorcie w Łebie.
Uczestnicy wyjazdu zakwaterowali się w Domu Wczasowym
„WENA”, który położony jest
w niedalekim sąsiedztwie portu
rybackiego Chełst. Ośrodek dys-

▶

▶

E

K

L

A

M

ponuje świetlicą, placem sportowo
-rekreacyjnym oraz przestronnym
tarasem z miejscem do leżakowania. W ramach pobytu seniorzy

Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Helena
Jaworska przekazała właścicielom Domu Wczasowego pamiątkowe
zdjęcie bazyliki św. Jadwigi w Trzebnicy.

wzięli udział w zabawie tanecznej
z muzyką na żywo oraz biesiadzie z ogniskiem Oprócz relaksu
i wypoczynku na plaży były też
dni aktywnej rekreacji. Wczasowicze odwiedzili m.in. Słowiański
Park Narodowy, gdzie zobaczyli
największą atrakcję rejonu, czyli
ruchome wydmy. Miasto i okolice zwiedzili kolejką turystyczną.
W trakcie wycieczki mogli bliżej
poznać Łebę, jej historię i atrakcje. Wszyscy kuracjusze zgodnie

▶

stwierdzili, że był to wspaniały wyjazd, pełen wrażeń, który z pewnością na długo pozostanie w ich
pamięci. – Cieszę się, że po raz
kolejny mogliśmy wspólnie spędzić urlop nad polskim morzem,
w miłej atmosferze i w pięknych
okolicznościach przyrody. Dziękuję całej grupie za udany wyjazd,
za wspólną zabawę i wypoczynek.
Przez cały wyjazd wszystkim popisywały dobre humory i mam nadzieję, że tak już pozostanie – mówi

przewodnicząca
trzebnickiego
związku Helena Jaworska i dodaje: – W związku z dużym zainteresowaniem seniorów wczasami
nad morzem musieliśmy zorganizować dwa turnusy. Kolejna grupa
wczasowiczów będzie odpoczywać
w sierpniu w miejscowości Sianożęty. To nie koniec wyjazdów na
ten rok. We wrześniu mamy zaplanowaną wycieczkę do Krakowa.
[mc]

Wspólne zdjęcie uczestników wyjazdu.

Wycieczka integracyjna UTW

„Rodzinka w podróż y ” podczas z wiedzania kolorow ych kanionów Cafayate w Argent ynie.
R
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10 czerwca w ramach projektu „Akademia Seniora
– edycja 2017” finansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020 50 uczestników
Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„Tęcza” wzięło udział w wycieczce integracyjnej.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Marek Długozima.
Wycieczka rozpoczęła się od
zwiedzania Książańskiego Parku Krajobrazowego, którego powierzchnia wynosi 31,5 km kw.

▶

Na początek uczestnicy odwiedzili
Zamek Książ – jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce i trzeci, co
do wielkości po zamku w Malbor-

ku i Wawelu. Pierwotnie była to
warownia obronna wzniesiona pod
koniec XIII wieku przez piastowskiego księcia Bolka I zwanego
„Surowym”, z czasem stając się rezydencją książęcą. Po zapoznaniu
się z historią zamku zwiedzający
zobaczyli udostępnione turystom
sale m.in. Komnatę Maksymiliana,
a także ciąg salonów barokowych
i piękne tarasy zamkowe. Jednym
z obowiązkowych punktów zwiedzania zespołu rezydencyjnego
Książ było mauzoleum Hochbergów. Grupa turystów z Trzebnicy
jako pierwsza miała szansę zobaczyć kaplicę grobową po remoncie.

Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Trzebnicy swoja wycieczkę integracyjną
rozpoczęli od zwiedzania Książańskiego Parku Krajobrazowego.

▶

Kolejnym punktem programu była
wałbrzyska Palmiarnia w Lubiechowie, w której znajdują się niezwykłe okazy roślinne oraz bogate
zbiory flory tropikalnej. Następnie
uczestnicy wraz z przewodnikiem
udali się do Wałbrzycha, gdzie
odwiedzili Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia – największą
atrakcję turystyki poprzemysłowej
w Polsce, która mieści się na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego „Julia”. Rewitalizacja obiektu
zakończyła się w 2014 roku. W ten
sposób powstał wyjątkowy nowoczesny kompleks szesnastu budynków, służący edukacji i sztuce.

Przewodnikami w kopalni są byli
górnicy, którzy przekazują swoją
wiedzę oraz oprowadzają po podziemiach sztolni, maszynowni,
kuźni, łaźni łańcuchowej, wieży
ekologicznej czy lampowni. Ponadto W Starej Kopalni znajduje
się Centrum Sztuki Unikatowej,
Galeria Sztuki oraz klub muzyczny „Montownia”. Seniorzy byli
zachwyceni nowoczesnością i oryginalnością obiektu. Po wyczerpującym zwiedzaniu Starej Kopalni
wycieczkowicze udali się do miejscowości Łomnica, gdzie zjedli
pysznego pstrąga.
Irena Kahalik

Uczestnic y w ysłuchali historii Zamku Książ , a następnie obejrzeli jego sale.
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Spędź wakacje z nami!

XVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca za nami!
28 maja w Gminnej Hali Sportowej w Trzebnicy
odbył się XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica
Marka Długozimy. Gmina Trzebnica, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy oraz Centrum
Tańca Champion Team po raz kolejny zorganizowali prestiżowy turniej, w którym udział wzięło
blisko 200 osób z ponad 20 miast całej Polski.
Tegoroczny turniej poprowadzili Elżbieta Kwaśnik-Kijkowska
oraz Andrzej Bieniek. Nad częścią

▶

artystyczną, podobnie jak w latach
poprzednich, czuwał Dyrektor
artystyczny, Prezes Polskiego To-

warzystwa Tanecznego Zarządu
Okręgu Dolnośląskiego, Członek
Zarządu Głównego PTT oraz prezes Centrum Tańca Champion
Team Grzegorz Kijkowski.
– Ogromnie się cieszę, że Turniej
Tańca Towarzyskiego na stałe wpisał się w kalendarz imprez tanecznych w Trzebnicy – mówi Grzegorz
Kijkowski. – W tym roku blisko 40
klubów z całej Polski wzięło udział
w tym wydarzeniu. Dziękuję panu
Burmistrzowi Markowi Długozimie za owocną współpracę i pomoc
w organizacji projektu – dodaje.
Pary turniejowe zaprezentowa-

W tegorocznym turnieju wzięło udział blisko 200 tancerzy z całego kraju.

▶

ły cały wachlarz skomplikowanych
układów.
Wyniki zmagań par z Centrum Tańca Champion Team - Sekcja Taniec
Towarzyski Trzebnica CUP 2017
w XVIII edycji Turnieju Tańca prezentują się następująco:
1. Woźniak Jakub i Aleksandra
Korzeniewska - II miejsc - debiut
w klasie sportowej
2. Żukowski Wiktor i Yermak Sofijja - VI miejsce
3.Antos Adrian i Ludkiewicz Kasia
- III miejsce
4. Cieśla Marcin i Budkiewicz Zuzanna - I miejsce

5.Żukowski Mikołaj, Kozołub Zofia - II miejsce i awans do klasy D
6.Gruszecki Wojciech, Jankowska
Julia - V miejsce
7.Gocoł Jan, Buczek Sandra - VI
miejsce
8.Czinar Mateusz, Pych Izabela I miejsce
9. Zawistowski Kamil, Szemiel
Kinga - III miejsce
10.Łabiński Wojciech, Zielazek
Anna - VI miejsce
11.Sokołowski Kamil, Lytvynenko
Maria - I miejsce
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Kolejne zajęcia odbyły się w czwartek na Kociej Górze. Po dotarciu na
szczyt uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, po czym zabrali
się do tworzenia szałasów. Pomysł
zbudowania mini schronów właśnie w tym miejscu bardzo przypadł do gustu nie tylko chłopcom,
ale także dziewczynkom. Nie było
lekko, ale wszyscy dali radę. Już nie
możemy się doczekać kolejnych
wakacyjnych przygód!

Trwają wakacje w Gminie Trzebnica. W tym roku
motywem przewodnim programu jest hasło „Podwórkowe wakacje na trzepaku”, który ma szczególnie zachęcić dzieci do spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu. Wystarczy przyjść w wyznaczone miejsce
na terenie Trzebnicy i zabrać ze sobą dużą dawkę humoru i energii. Wstęp na wszystkie zajęcia jest bezpłatny i nie trzeba się wcześniej zapisywać. A teraz
kilka słów o tym, co działo się w ostatnich dniach.
Kultura

We wtorkowe przedpołudnie 4 lipca oficjalnie rozpoczęły się „Podwórkowe Wakacje na Trzepaku”
na terenie Trzebnicy. Pierwszym
miejscem, w którym odbyły się
wakacyjne działania, był park
przy Szkole Podstawowej nr 3. Inspiracją do kreatywnej twórczości
była postać Robin Hooda. Dzieci
samodzielnie lub z małą pomocą dorosłych wykonały kolorowe
łuki, strzały oraz tarcze, wyko-

rzystując rurki PCV, linki, taśmę
izolacyjną, wstążki i drewniane
patyczki. Wykonane łuki musiały
zostać przetestowane, więc rywalizacja rozpoczęła się natychmiast.
Drugiego dnia spotkaliśmy się
w artKawiarni, by obejrzeć kultowe polskie bajki: „Przygody Bolka
i Lolka” oraz „Przygody Reksia”.
Po seansie dzieci chętnie robiły
trójwymiarowe kartki z miłą wiadomością, a na koniec nauczyły się
ciekawych układów tanecznych.

Sport

W piątek 7 lipca dzieci, które przyszły na trzebnicki Kompleks Boisk
Orlik, miały okazję pograć w megagry plenerowe. Największą uwagę zwróciła na siebie Mega Jenga
oraz Domino, z którego tworzone
były ogromne budowle. Nie zabrakło również potyczek w koszykówkę czy krykieta, w których udział
brały zarówno dzieci, jak i dorośli.
Mimo deszczowej pogody zajęcia
cieszyły się sporym zainteresowa-

niem. Na kolejną odsłonę tych zajęć zapraszamy w piątek 14 lipca.
Tego samego dnia w godzinach
popołudniowych odbyły się pierwsze zajęcia „Fitnessowe piątki” na
parkingu przy Kompleksie Boisk
Orlik. Również tutaj mimo deszczowej i pochmurnej pogody frekwencja była znakomita.
Biblioteka

Zabawa z bajką w Bibliotece Miejskiej to wakacyjne zajęcia edukacyjno-plastyczne skierowane do
dzieci w wieku 6-12lat. W każdy czwartek lipca w godzinach
11.00-13.00 dzieci mogą twórczo i czynnie spędzić wolny czas.
W czwartek 6 lipca odbyły się
pierwsze spotkania inspirowane
bajką o „Czerwonym Kapturku”.
Tego dnia bawiło się z nami 13
osób, a zajęcia rozpoczęły od zabawy integracyjnej. Po niej na dzieci
czekały liczne gry ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej

Klanzy m.in. „Koszyczek Czerwonego Kapturka”, „Leśne Echo”,
„Uwaga, Wilk”. Piękna pogoda pozwoliła na przeprowadzenie części
zajęć na trzebnickim rynku. W ramach zabawy uczestnicy zmienili się w prawdziwych tropicieli
szukających śladów mieszkańców
lasu. Po emocjonujących grach na
dzieci czekało zadanie plastyczne
polegające na wykonaniu kukiełek głównych bohaterów bajki. Na
koniec spotkania odbyło się małe
przedstawienie.
Bogaty program wakacyjny
został także przygotowany z myślą o najmłodszych mieszkańcach
sołectw Gminy Trzebnica. W czasie wakacji odwiedzimy Jaźwiny,
Ujeździec Wielki, Skarszyn, Cerekwicę, Domanowice i Głuchów
Górny. Tam również będziemy się
świetnie bawić, tworzyć i przemiło
spędzać czas.
Patrycja Król
Jakub Krawiec
Alicja Falandys

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami oraz czekami pieniężnymi.

▶

Budowanie szałasów na Kociej Górze było nie lada wyzwaniem.

▶

Podczas zajęć w bibliotece uczestnicy stworzyli kukiełki bohaterów bajki „Czerwony
Kapturek”.

▶

Nauka i zabawa gry w krokieta.

▶

Tworzenie łuków i strzelanie sprawiło dzieciom mnóstwo frajdy.
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Bezpieczne wakacje Sierżant Uśmiech 5
„Bądź widoczny na drodze” – pod takim hasłem
odbyły się ostatnie spotkania w minionym roku
szkolnym z Sierżantem Uśmiechem, tytułowym
bohaterem książeczki edukacyjnej, dotyczącej
bezpieczeństwa dzieci na drodze.
Miały one miejsce w niedzielne popołudnie 4 czerwca na Placu
Pielgrzymkowym, podczas finału
Trzebnickich Dni Rodziny oraz 10

czerwca na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 podczas Festynu Zdrowia.
Makieta okładki książeczki z Sierżantem Uśmiechem przeprowadza-

jącym dzieci przez ulicę, z otworami
na głowy, była oblegana przez dzieci
w różnym wieku. Każdy chciał mieć
zdjęcie z bohaterem książeczki.
Tegoroczna edycja projektu „Sierżant Uśmiech”, dotycząca zasad
przechodzenia przez jezdnię, przebiegała pod hasłem „Bądź widoczny na drodze”. Na początku roku
szkolnego zajęcia teoretyczne przeprowadziły: funkcjonariuszka Straży Miejskiej Anna Cisak i autorka

książeczki Wiesława Kucięba. Podczas zajęć sprawdzono tornistry pod
kątem posiadania elementów odblaskowych. W większości były one
wyposażone w takie elementy. Później nadszedł czas na próby samodzielnego przechodzenia przez jezdnię, przeprowadzane również przez
wychowawców dzieci i funkcjonariuszy policji. I znów była okazja,
by przypomnieć pierwszoklasistom
o elementach odblaskowych. Jednak

rok szkolny się zakończył i tornistry
zostaną schowane na czas wakacji.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w tym okresie, Sierżant Uśmiech,
podczas tych ostatnich spotkań, rozdawał wszystkim elementy odblaskowe, sfinansowane przez Gminę
Trzebnica. Mamy nadzieję, że tak
zaopatrzeni uczniowie, w pełnym
składzie powitają we wrześniu nowy
rok szkolny.
Wiesława Kucięba

Spotkanie z Przedszkolakami
SP 3
W kwietniu zgodnie z kilkuletnią
już tradycją, Szkoła Podstawowa
nr 3 gościła 4 grupy dzieci 6-letnich
wraz z wychowawcami z Przedszkola nr 2 w Trzebnicy. Na początku wizyty przedszkolaki oglądały
przedstawienie pt. „W krainie bajek”
przygotowane przez kl. IIc. Postacie
z bajek: Wróbelek Elemelek, Krasnal Hałabała, Kaczka Dziwaczka,
Zajączek, Miś Uszatek i Pinokio za-

chęcały dzieci do czytania książek.
Po występach grupy przedszkolne
zostały zaproszone do klas edukacji
wczesnoszkolnej, gdzie miały okazję zobaczyć jak wyglądają gabinety
oraz dowiedzieć się, czego uczą się
dzieci w szkole. Było m.in. oglądanie
zeszytów i podręczników, pisanie na
tablicy, rysowanie obrazków, wspólne zabawy. Przedszkolaki oglądały również tornistry uczniów i ich
zawartość. Podczas spotkań klasowych uczniowie prezentowali młod-

Bal Gimnazjalny
Ujeździec Wielki
Dzień, na który czekali wszyscy trzecioklasiści z Zespołu
Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, nadszedł wreszcie wielkimi krokami.
14 czerwca w dostojnym rytmie poloneza dumnie wkroczyli na salę już
prawie absolwenci szkoły. W pięknych togach młodzież pochwaliła się
nauczycielom, pracownikom szkoły,
rodzicom i zaproszonym gościom

▶

W trakcie roku szkolnego dzieci pod czujnym okiem funkcjonariuszki Straży Miejskiej
ćwiczyły prawidłowe przechodzenie przez jezdnię.

▶

Finał Dni Rodziny i nadchodzące wakacje były doskonałą okazją, aby przypomnieć
dzieciom i ich rodzicom zasady dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

26 kwietnia w Szkole Podstawowej
w Masłowie odbył się Powiatowy
Konkurs Matematyczny „Sprawnie liczę”. Wzięło w nim udział 20
uczniów klas IV z 15 szkół powiatu
trzebnickiego. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów: Oliwier
Hupa i Tomasz Gliszczyński. Nasi

SP 3
uczniowie zajęli zaszczytne punktowane miejsca. Oliwier zajął drugie miejsce a Tomasz piąte miejsce.
Oboje otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Gratulujemy. Uczniów
przygotowały: Katarzyna Buczkowska i Anna Otfinowska.

Konkurs ortograficzny
W czwartek 18 maja odbył się
w Szkole Podstawowej w Żmigrodzie powiatowy konkurs ortograficzny „O złotą skuwkę”. Jest on
przeznaczony dla uczniów klas
czwartych i szóstych. W tym roku
uczestniczyło w nim ponad 30 najlepszych znawców polskiej ortografii
i interpunkcji.
W kategorii klas czwartych laureatkami konkursu zostały uczennice
Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. Pierwsze miejsce zdobyła Karolina Karczewska, natomiast drugie
miejsce – Milena Pałko. Uczennice
do konkursu przygotowała Renata
Ziółkowska.

W GO JUMP na sportowo

SP Boleścin

24 marca uczniowie z klas 4, 5
i 6, pod opieką pani Anny Leszczyńskiej-Janik udali się do wrocławskiego Parku Trampolin GoJump, gdzie
spędzili fantastyczne popołudnie.
Na terenie parku znajdują się: trampoliny kwadratowe, prostokątne,
sześciokątne nazywane strefą parkour, trampoliny z koszami, basen
z gąbkami oraz zjeżdżalnie. Najpierw odbyły się zajęcia z instruktorem, następnie uczniowie mieli
czas do indywidualnego korzystania
z atrakcji obiektu. Dodatkowym
punktem programu wycieczki był
obiad w centrum handlowym Korona. To był mile i aktywnie spędzony
dzień.

SP 3

swoimi umiejętnościami tanecznymi, które pieczołowicie trenowali
przez cały rok pod okiem Emiliana
Pasternaka, który także ułożył tak
przepiękny układ poloneza. Zachwytom publiczności nie było końca. W części oficjalnej dyrekcja szkoły złożyła podziękowania rodzicom
za pomoc i zaangażowanie na rzecz
szkoły. Najciekawszym momentem,
na który co roku wszyscy czekają
jest „poetycka twórczość” dyrektora

I znowu są wakacje
Ujeździec Wielki

Sprawnie liczę

W końcu nadszedł – ten wspaniały dzień – 23 czerwca, czyli zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Po
roku ciężkiej pracy wszyscy uczniowie zasłużyli sobie na wypoczynek.
Uśmiechnięte dzieci i młodzież
z niecierpliwością czekają na ostatni
dzwonek. Ale jeszcze chwilę… Absolwenci Gimnazjum w Ujeźdźcu
Wielkim po raz ostatni odwiedzili

mury tej szkoły. Na ich pożegnanie
klasy I , pod kierunkiem Małgorzaty
Tarki i Adrianny Pieczykolan-Gorazdowskiej, przygotowały występ
artystyczny pt. „Wspomnienia –
szkolny dzień z życia gimnazjalisty”.
Młodsi koledzy i koleżanki przypomnieli, jak to było przez te wspaniałe 3 lata. Młodzież klas III otrzymała
również drobne upominki i cenne
drogowskazy na przyszłość. Część
oficjalna to oczywiście wręczenie

Na indiańskiej ścieżce
SP 3

„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
SP 3
Już po raz kolejny uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3
w Trzebnicy włączyli się do wielkiej
dolnośląskiej akcji pod hasłem ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
Akcja ta, mająca na celu ratowanie
polskich nekropolii pozostawionych
za wschodnią granicą, organizowana jest przez Telewizję Wrocław,
a patronują jej: Dolnośląski Urząd
Wojewódzki i Dolnośląski Kurator
Oświaty we Wrocławiu.
W kwietniu i maju przeprowadzono w szkole kwestę, dzięki której zebrano kwotę 340 zł złotych

i wpłacono na konto Towarzystwa
Miłośników Kultury Kresowej.
Wszystkim darczyńcom serdecznie
dziękujemy!
Koordynator akcji: H. Pisarczyk
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We wtorek 9 maja klasy III b i III f
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy wraz z nauczycielkami: Violettą
Rułą i Beatą Jędruszek udały się do
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy na spotkanie z Katarzyną Georgiou – autorką książek

dla dzieci i tomików poetyckich dla
dorosłych. Spotkanie zorganizowała pani Alicja Falandys z Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Podczas spotkania autorka opowiadała o życiu Indian kanadyjskich,
wśród których spędziła 16 lat. Pisarka na wstępie wprowadziła rytuał
oczyszczania aury dymem z szałwi, który pomaga rozjaśnić umysł

Program edukacji antytytoniowej
SP nr 3
W minionych tygodniach klasa I a ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Trzebnicy realizowała program
edukacji antytytoniowej ,,Czyste
powietrze wokół nas”. Program realizowany był przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Trzebnicy. Głównym
celem programu jest wspieranie
rozwoju świadomości zdrowotnej

dzieci. Z badań wynika, że prawdopodobieństwo palenia przez dzieci
wzrasta, gdy palą rodzice, opiekunowie lub inne otaczające dzieci osoby,
a także, gdy środowisko, w którym
wzrasta dziecko przejawia tolerancję
wobec palących. Podobnie jak środowisko rodzinne, na postawę dzieci
wobec palenia tytoniu ma wpływ
także szkoła. Uczniowie w szkole
przyswajają sobie pewne nawyki,
wzorując się między innymi na postawach i zachowaniach wychowaw-

szym kolegom zdobyte umiejętności
wokalne, recytatorskie i plastyczne.

Na zakończenie wizyty goście oraz
gospodarze otrzymali słodkie nie-

spodzianki.

A. Woźna

szkoły Mariusza Szkaradzińskiego,
który w przezabawny sposób opisuje charakterystyczne cechy każdego
ucznia. W tym roku zaskoczyli nas
również uczniowie, którzy też zadali
sobie trud i złożyli podziękowania
każdemu nauczycielowi z osobna,
opisując żartobliwie najciekawsze momenty z lekcji. Nie dało się
ukryć łez wzruszenia, szczególnie
u wychowawców klas III – Katarzyny Kwiatkowskiej i Zbigniewa Krysy. A potem w „bajkowej scenerii”
pozostała już tylko wspaniała zabawa wszystkich zebranych w rytmach
zespołu Stringi Band.
Adrianna Pieczykolan-Gorazdowska

świadectw z wyróżnieniem, nagród
książkowych, podziękowań dla rodziców oraz ogłoszenie wyników dla
najsympatyczniejszego gimnazjalisty i gimnazjalistki roku szkolnego
2016/2017. Miłym zaskoczeniem
dla wychowawców klas III – Katarzyny Kwiatkowskiej i Zbigniewa
Krysy – były prezentacje wykonane
rzez uczniów, na których ujęte były
najpiękniejsze wspólnie spędzone
chwile przez ostatnie 3 lata. Częścią artystyczną w Szkole Podstawowej zajęły się Barbara Szymacha
i Agnieszka Walczyńska-Jeleń wraz
z klasami Va i Vb.
Adrianna Pieczykolan-Gorazdowska

i wyciszyć emocje. Następnie dzieci
z uwagą wysłuchały prelekcji o tradycjach, religiach i wierzeniach Indian. Prelekcja była ilustrowana pokazem slajdów z Wyspy Monitoulin.
Pani Katarzyna zaprezentowała także elementy strojów, instrumenty
i przedmioty użytkowe. Uczestnicy
usłyszeli również o przywiązaniu do
ziemi i wspólnych cechach Indian
i Słowian. Podczas spotkania dzieci
zakupiły książki opatrzone specjalną dedykacją i autografem pisarki.
B.Jędruszek , V. Ruła

ców i nauczycieli. Bardzo niekorzystne dla zdrowia dziecka jest również
tzw. bierne palenie. Oznacza ono
między innymi: zaburzenia rozwoju
psychoruchowego, zaburzenia zachowania dziecka, zmniejszoną gotowość szkolną, mniejszą oporność
na infekcje. Program realizowany
w SP nr 3 składał się kilku zajęć
warsztatowych, w trakcie których
dzieci ustalały źródła i przyczyny
dymu, rysowały obiekty, z których
wydobywa się dym, projektowały
znaczki ,,Nie pal przy mnie”, a także
uczestniczyły w doświadczeniach.
Jedno z doświadczeń polegało na
porównaniu zgromadzonych w sło-

ikach próbek różnych materiałów
(włókna, włosów, papieru) wolnych
od dymu tytoniowego z materiałami, które wcześniej znajdowały się
w otoczeniu osób palących. W czasie kolejnych doświadczeń obserwowały i dotykały popiół i sadzę
wytworzoną przez palącą się lampę
naftową. Najwięcej emocji wywołała
jednak obserwacja eksperymentu,
w trakcie którego wywołano (za pomocą strzykawki) dym z papierosa,
który gromadził się w butelce.
Wszystkie zajęcia dostosowane były do rozwoju poznawczego
dziecka. Koncentrowały się przede
wszystkim na odbiorze wrażeń po-

przez oddziaływanie na zmysły.
M.Zaleska
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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),

Rozwiązanie z numeru 12 (119)
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje: Grzegorz Jakubowski
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okienko
z wierszem
Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy Panu burmistrzowi Markowi Długozimie
za umożliwienie nam uczestnictwa w wycieczce do Kitzingen.
Dzięki Panu mogliśmy zobaczyć to piękne miasto,
spotkać się z naszymi kolegami z kl. IIIa
ze Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi w Kitzingen i uczestniczyć
w zajęciach w szkole oraz w wielu innych atrakcjach.
Dyrekcja wraz z klasą V b
ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Trzebnicy

Barbara Kamińska, słuchaczka
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Trzebnicy, pisze wiersze
aforystyczne, bardzo lapidarne,
ale zarazem niosące ważkie
refleksje o życiu, ludzkich
przywarach. Czyni to w sposób
niejednokrotnie żartobliwy,
aluzyjny, choć nie pozbawiony
akcentów dydaktycznych.
Rubryka redagowana przez Stefana Jurkowskiego i Annę Marię
Musz. Osoby zainteresowane
literaturą, a także pisaniem i
publikowaniem własnych utworów zapraszamy od września na
Warsztaty literackie do Gminnego Centrum Kultury.

BARBARA KAMIŃSKA

*

*

*

Goliat – pewny swej mocy
poczynał sobie zuchwale
za nic mając innych
Tymczasem młody
pasterz
nie mieczem lecz procą
i kijem go pokonał!
Strzeżcie się więc maluczkich
aby nie przegrać
jak Goliat z Dawidem
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TVP 1
8.00
8.15
8.40
9.35
10.35
11.30
12.00
12.15
12.30
12.35
12.50
13.20
14.00
15.00
15.20
16.00
17.00
17.20
19.30
20.00
20.10
20.20

22.05

23.50
0.45
2.30
3.30
4.25

Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Elif (49) - serial
Wspaniałe stulecie (131) - serial
Dr Quinn - seria III (26), USA
Magazyn śledczy
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Smaki polskie - na zielono
Enklawy dzikiej przyrody, cz. 8.
Wielka Rafa Koralowa
Natura w Jedynce I - Cudowny
świat przyrody. Do szpiku
kości. Orłosęp. Afryka
Elif (50) - serial
Wiadomości, Pogoda
Teo - ria smaku Teo Vaﬁdisa
Janosik (11) - Trudno - miłość!
- serial
Teleexpress
Skoki Narciarskie - Letnia
Grand Prix - Wisła
Wiadomości
Sport
Pogoda
Weekendowy Hit Jedynki
- Angelika i sułtan - ﬁlm przygodowy, Francja, reż. Bernard
Borderie, wyk. Michelle Mercier,
Robert Hossein, Jean - Claude
Pascal
Tajne przez poufne - komediodramat, Francja, USA, Wielka
Brytania, reż. Joel Coen, Ethan
Coen, wyk. George Clooney, John
Malkovitch, Brad Pitt, Frances
McDormand, Tilda Swinton
Agenci T. A. R. C. Z. Y. (9) - serial
Znak - ﬁlm akcji, USA, reż. James
Chankin, wyk. Craig Sheﬀer, Eric
Roberts, Gary Daniels
Mrok (3) - Nie wszystko
można kupić - serial
Mrok (4) - Miłość może zabić
- serial
Notacje - Bogdan Paprocki.
Trzy razy serce - cykl dok.

8.00 Piłka nożna - Złoty Puchar CONCACAF 2017. Meksyk - Jamajka 10.00 Lekkoatletyka - ME do lat 23, Bydgoszcz - dz.
2 - sesja poranna 11.55 Hokej na trawie
- Liga Światowa kobiet. Japonia - Polska,
Niemcy 13.35 Piłka nożna - el. Ligi Mistrzów IFK Mariehamm - Legia Warszawa 14.35 Piłka nożna - el. Ligi Mistrzów
IFK Mariehamm - Legia Warszawa 15.30
Pełnosprawni 15.55 Lekkoatletyka - ME
do lat 23, Bydgoszcz - dz. 2 - sesja wieczorna 17.40 Lekkoatletyka - ME do lat
23, Bydgoszcz - dz. 2 - sesja poranna
21.15 Skoki Narciarskie - Letnia Grand Prix
- Wisła - konkurs drużynowy 22.35 Sportowy Wieczór 23.05 Lekkoatletyka - IAAF
World Challenge, Madryt

11.25
11.40
12.20
13.15
14.25
15.20
16.20
17.00
17.20
19.30
20.05
20.10
20.15
20.20

22.00
23.40
0.35

2.20
3.10

Galeria (58) - serial
Klan (3110 - 3112) - telenowela
Sprawa dla reportera
Rok w ogrodzie
Naszaarmia.pl (273) - magazyn
Na szlaku wydarzeń
Sekundy, które zmieniły życie
Po prostu zdrowie
Angelika i sułtan - ﬁlm przygodowy, Francja, reż. Bernard
Borderie, wyk. Michelle Mercier,
Robert Hossein, Jean - Claude
Pascal
Wielkie Nieba
Z ciemności - zobaczyć świat
Fascynujący świat - Ziemia.
Podwodny świat, cz. 10. Upierzony Wąż i Wyspa Skał
Bodo (3) - serial
Zagadka Hotelu Grand (51) - serial
Anna German (4) - serial
Polski Grill
Teleexpress
Skoki Narciarskie - Letnia
Grand Prix - Wisła
Wiadomości
Sport
TDP - kronika
Pogoda
Hit na sobotę - Ślubne wojny
- komedia, USA, reż. Gary Winick,
wyk. Kate Hudson, Anne Hathaway, Candice Bergen, Steve
Howey, Chris Pratt
Znak - ﬁlm akcji, USA, reż. James
Chankin, wyk. Craig Sheﬀer, Eric
Roberts, Gary Daniels
Agenci T. A. R. C. Z. Y. (10) - serial
Tajne przez poufne - komediodramat, Francja, USA, Wielka
Brytania, reż. Joel Coen, Ethan
Coen, wyk. George Clooney, John
Malkovitch, Brad Pitt, Frances
McDormand, Tilda Swinton
Zagadka Hotelu Grand (51)
- serial
Agenci T. A. R. C. Z. Y. (9) - serial

TVP SPORT
8.00 Piłka nożna - Złoty Puchar CONCACAF 2017. Kanada - Honduras 10.00
Lekkoatletyka - ME do lat 23, Bydgoszcz
- dz. 3 - sesja poranna 11.00 Lekkoatletyka - ME do lat 23, Bydgoszcz - dz. 3 - sesja poranna 12.25 The World Sailling Show
12.55 Skoki do wody - MŚ, Budapeszt
- wieża 10m MIX - relacja 14.45 Gwiazdy tenisa 15.15 Żagle Thaiti 15.50 Lekkoatletyka - ME do lat 23, Bydgoszcz - dz.
3 - sesja wieczorna 17.50 Lekkoatletyka
- ME do lat 23, Bydgoszcz - dz. 3 - sesja
wieczorna 21.15 Skoki Narciarskie - Letnia
Grand Prix - Wisła - konkurs indywidualny
22.35 Sportowa Sobota 23.05 Triathlon
- ITU World Series - Hamburg - wyścigi
kobiet i mężczyzn 5 - relacja, Austria

5.30 Uwaga! - program interwencyjny
6.00 Mango - Telezakupy
7.05 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
7.50 Doradca smaku
8.00 Milionerzy
8.35 Kuchenne rewolucje
9.35 Szkoła - serial
10.35 Ukryta prawda - program obyczajowy
11.35 Szpital - program obyczajowy
12.35 19 + - serial
13.35 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
15.00 Kuchenne rewolucje
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

7.00 Pro Bull Riding 2017 8.10 Siatkówka
Liga Światowa: I półﬁnał 9.10 Siatkówka
Liga Światowa: I półﬁnał 10.20 Siatkówka Liga Światowa: ﬁnał 11.20 Siatkówka
Liga Światowa: ﬁnał 12.30 Magazyn kolarski 13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07
Magazyn lekkoatletyczny 13.40 Siatkówka World Grand Prix: Holandia - Belgiav
14.40 Siatkówka World Grand Prix: Holandia - Belgia 15.40 Siatkówka World
Grand Prix: Holandia - Belgia 16.10 Siatkówka World Grand Prix: Rosja - Dominikana 18.30 Tenis Wimbledon 21.00 Tenis Wimbledon 23.00 Pro Bull Riding 2017
0.10 Piłka nożna Superpuchar: Legia Warszawa - Arka Gdynia 2.20 Siatkówka Magazyn Polska 2017

11.45
12.25
14.00
14.35
15.10

16.15
17.45
18.00
18.50
19.05
20.05
21.10
23.20

1.10
3.10
4.25
5.40

M jak miłość (1293) - serial
Pytanie na śniadanie
Lajk!
Na sygnale (131) - Stanisław
czy Wiktor - serial
Podróże z historią (37) Atomowa tajemnica - cykl dok.
Jak w czeskim ﬁlmie - Hogo
- fogo Homolka - komedia, Czechosłowacja
Familiada - teleturniej
Sonda 2 - program popularnonaukowy
Komedie po polsku - Party
przy świecach - ﬁlm TVP, Polska,
reż. Antoni Krauze, wyk. Wiesław
Wójcik, Tomasz Zaliwski, Halina
Wyrodek, Barbara Rachwalska, Ewa Ziętek, Marian Dziędziel, Zbigniew Buczkowski, Jan
Himilsbach
Kocham Cię, Polsko! - zabawa
quizowa
Słowo na niedzielę
Panorama, Sport, Pogoda
Kulisy - Postaw na milion
Postaw na milion - teleturniej
XXI Międzynarodowy Festiwal
Piosenki i Kultury Romów Ciechocinek 2017 - widowisko
XXI Międzynarodowy Festiwal
Piosenki i Kultury Romów Ciechocinek 2017 - widowisko
Sponsoring - dramat, Polska,
Niemcy, Francja, reż. Małgorzata
Szumowska, wyk. Juliette Binoche, Joanna Kulig, Andrzej Chyra,
Krystyna Janda
Egzorcysta III - horror, USA, reż.
Peter William Blatty, wyk. George
Scott, Ed Flanders, Brad Dourif
07 zgłoś się (11) - Wagon pocztowy - serial
07 zgłoś się (12) - Ścigany
przez samego siebie - serial
Zakończenie dnia

PSN
7.00 Pro Bull Riding 2017 8.10 Siatkówka World Grand Prix: Rosja - Dominikana
10.10 Siatkówka World Grand Prix: Chorwacja - Niemcy 12.30 Magazyn lekkoatletyczny 13.00 Polsat Sport News ﬂash
13.25 Piłka nożna Liga chińska: Guangzhou Evergrande Taobao Football Club
- Shandong Luneng Taishan Football Club
15.30 Magazyn kolarski 16.10 Siatkówka World Grand Prix: Rosja - Belgia 18.30
Magazyn ATP World Tour Uncovered
19.00 Polsat Sport News ﬂash 19.07 Siatkówka World Grand Prix: Holandia - Belgia 21.00 Siatkówka World Grand Prix:
Japonia - Tajlandia 23.00 Pro Bull Riding
2017 0.10 Boks Polsat Boxing Night

POLSAT

TV 4

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

6.00 Najdziwniejsze zwierzęta
świata
7.00 Kacze opowieści
7.30 Kacper: Szkoła postrachu
8.00 Kacze opowieści
8.30 Kacper: Szkoła postrachu
9.00 Wszystko o psach
10.00 Twoja na zawsze
11.00 Detektywi w akcji
12.00 Galileo
13.00 Policjantki i Policjanci
14.00 Galileo
15.00 Dom nie do poznania
16.00 Twoja na zawsze
17.00 Hawaje 5 - 0
18.00 Detektywi w akcji
19.00 Policjantki i Policjanci
20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
22.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
23.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
0.00 Sabotaż - ﬁlm akcji, Kanada,
1996, reż. Tibor Takács, wyk. Carrie - Anne Moss, Mark Dacascos,
Tony Todd
2.10 Interwencja
2.35 TAK czy NIE
3.00 Disco Polo Life
4.00 Top 10 lista przebojów
5.00 Top 10 lista przebojów

20.00 Władca pierścieni: Dwie wieże
- ﬁlm przygodowy, Nowa Zelandia, USA, Niemcy 2002, reż.
Peter Jackson, wyk. Elijah Wood,
Ian McKellen, Viggo Mortensen,
Liv Tyler, Sean Astin, John Rhys
- Davies, Bernard Hill, Christopher
Lee, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Orlando Bloom
23.45 Constantine - horror, USA,
Niemcy 2005, reż. Francis
Lawrence, wyk. Rachel Weisz, Shia
LaBeouf, Djimon Hounsou, Max
Baker, Pruitt Taylor Vince, Tilda Swinton, Peter Stormare, Keanu Reeves
2.10 Uwaga! - program interwencyjny
2.25 Moc Magii
3.45 Nic straconego

EUROSPORT

TVP INFO

8.30 Kolarstwo. Tour de France Etap 12.
10.00 Lekka Atletyka. Młodzieżowe MŚ
IAAF, Nairobi, Kenia 11.30 Kolarstwo. Tour
de France Etap 12. 12.30 Piłka nożna. FIFA
Football 13.00 Piłka nożna. Major League
Soccer MLS Highlights 13.30 Kolarstwo.
Le Tour wg LeMonda 14.30 Kolarstwo.
Tour de France Etap 13. 17.45 Lekka Atletyka. Młodzieżowe MŚ IAAF, Nairobi, Kenia 18.45 Piłka nożna. ME U - 19, Gruzja
Półﬁnał 20.00 Piłka nożna. ME U - 19,
Gruzja Półﬁnał 21.00 Kolarstwo. Le Tour
wg LeMonda 22.00 Lekka Atletyka. ME
U - 23, Bydgoszcz, Polska 23.35 Kolarstwo. Le Tour wg LeMonda 0.30 Lekka
Atletyka. Młodzieżowe MŚ IAAF, Nairobi,
Kenia 1.30 Kolarstwo. Tour de France

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama Info 17.06 Pogoda 17.15 Teleexpress Extra
17.32 To jest temat - magazyn 18.00 Serwis Info 18.30 Serwis Info 18.50 Serwis
Info 19.46 Pogoda 19.57 Gość Wiadomości 20.12 Forum 20.50 Pogoda 21.00 Flesz
Info Wieczór 21.10 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 Flesz Info
Wieczór 0.45 Nie da się ukryć - magazyn
1.25 Gość Wiadomości 1.40 Forum 2.25
Podróże z historią (17) Sekrety browarnego kotła - cykl dok. 2.55 Puls Polski

TVN

POLSAT

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Efekt Domina
Spotkanie ze smakiem
Dzień Dobry Wakacje
Na Wspólnej Omnibus - serial
Agent - Gwiazdy
MasterChef Junior
Mamy Cię!
Kobieta na krańcu świata
Projekt Lady
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwencyjny

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.45 Jeźdźcy smoków
8.15 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
8.45 Przygody Kota w butach
9.20 Przygody Kota w butach
10.00 Ewa gotuje
10.30 Skarb narodów: Księga tajemnic - ﬁlm przygodowy, USA,
2007, reż. Jon Turteltaub, wyk.
Diane Kruger, Ed Harris, Helen
Mirren, Jon Voight, Justin Bartha,
Nicolas Cage
13.10 Spider - Man - ﬁlm sci - ﬁ, USA,
2002, reż. Sam Raimi, wyk. Tobey
Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco, Cliﬀ
Robertson
15.45 Przebojowe Lato Radia Zet
i Polsatu
17.50 Chłopaki do wzięcia
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.05 Ralf Demolka - ﬁlm anim., USA

TVP 2
6.30
7.30
10.45
11.10

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

20.10 Skarb narodów: Księga tajemnic
- ﬁlm przygodowy, USA, 2007, reż.
Jon Turteltaub, wyk. Diane Kruger,
Ed Harris, Helen Mirren, Jon Voight,
Justin Bartha, Nicolas Cage
Benjamin Franklin Gates, po
odkryciu tajemnicy templariuszy,
został najbardziej znanym w USA
poszukiwaczem skarbów, choć
sam woli określenie „obrońca
skarbów”. Tym razem wraz
z ojcem, Patrickiem, profesorem
uniwersytetu, odnajdują osiemnaście zaginionych kart z dziennika
Johna Wilkesa Bootha, zabójcy
prezydenta Abrahama Lincolna.
22.50 Spider - Man - ﬁlm sci - ﬁ, USA,
2002, reż. Sam Raimi, wyk. Tobey
Maguire, Willem Dafoe, Kirsten
Dunst, James Franco
1.20 Za trzy dni zginiesz - horror,
Austria, 2006, reż. Andreas Prochaska, wyk. Julia Rosa, Laurence
Rupp, Michael Steinocher

PSN

TVP 1
4.50
5.20
6.40
7.30
8.00
8.25
8.45
9.10
9.40

TVN

TVP 2
6.00 Rodzinka.pl (94) - Szykujemy
Święta - serial komediowy
6.35 Sonda 2 - program popularnonaukowy
7.10 M jak miłość (77)
8.00 Pytanie na śniadanie
10.45 Barwy szczęścia (1655) - serial
obyczajowy
11.25 Na dobre i na złe (411) - Życie
to nie żart - serial
12.25 Tysiąc i jedna noc (99) - serial
obyczajowy, Turcja
13.15 Rodzinka.pl (205) - Pogadajmy
o facetach - serial komediowy
13.50 Wieczernik ojca Stanisława
- ﬁlm dok.
14.35 Herbatka z kabaretem - program rozrywkowy
15.10 M jak miłość (1277) - serial
16.10 Ojciec Brown (48) - Noc świętojańska - serial kryminalny
17.05 Cena miłości (82) - serial, Turcja
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.05 The Best of Kabaret Moralnego
Niepokoju - program rozrywkowy
21.20 DISCOPOLAND - program rozrywkowy
21.55 07 zgłoś się (11) - Wagon pocztowy - serial
23.10 07 zgłoś się (12) - Ścigany
przez samego siebie - serial
0.35 Stan gry - ﬁlm sensacyjny, USA,
Francja, Wielka Brytania
2.50 Zemsta o jasnych oczach (4)
- serial obyczajowy, Francja
4.45 The Best of Kabaret Moralnego
Niepokoju - program rozrywkowy
5.50 Zakończenie dnia

TVP SPORT
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5.15
5.35
7.45
8.20
8.30
11.00
12.45
13.45
15.20
16.30
17.00
18.00

Stopklatka
6.55 Bajki 7.15 Złotopolscy - serial 7.50
Z pamiętnika położnej - serial 10.05 Niania - serial 11.35 Katastrofy w przestworzach - serial 13.30 Pułapki umysłu - serial 14.10 MiłośćKropka.pl 15.10 Szpital
nadziei - serial 16.05 Niania - serial 17.45
Muszkieterowie Sezon 1 - Buntowniczka
- serial 18.50 Apokalipsa: Siła Hitlera - serial 20.00 Kate i Leopold - komedia romantyczna 22.30 Wilk - thriller

TV TRWAM
13.55 Święty na każdy dzień 14.00 Ogrody papieskie 14.25 Tajne archiwum Watykanu 14.55 Słowo Życia 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 15.20 Mocni
w wierze 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 Siódmy sakrament
16.35 Podróż po Południowym Pacyﬁku
17.00 Liczy się każdy dzień - Chris Lass
17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł Pański
18.05 Informacje dnia 18.15 Westerplatte
Młodych 18.55 Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.00 Warto zauważyć… 19.30 Moja katolicka rodzina 20.00
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50
Opowieść wiecznie żywa 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40
Polski Punkt Widzenia 22.00 Józef z Egiptu 22.45 Grunwald 1410 23.30 Największe przeboje Pana Boga

TV 4
6.00
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00

10.35
13.35
14.40

17.00

19.00
20.00
22.00
0.00

20.00 Wielki Mike - ﬁlm obyczajowy,
USA 2009, reż. John Lee Hancock, wyk. Sandra Bullock, Tim
McGraw, Quinton Aaron, Jae
Head, Lily Collins, Kathy Bates
22.50 W doborowym towarzystwie
- komedia, USA 2004, reż. Paul
Weitz, wyk. Topher Grace, Scarlett Johansson, Marg Helgenberger, David Paymer, Clark Gregg,
Philip Baker Hall, Selma Blair, Malcolm McDowell, Dennis Quaid
1.05 Gracz - dramat kryminalny, USA
3.30 Uwaga! - program interwencyjny
3.50 Moc Magii
5.10 Nic straconego

EUROSPORT
5.30 Lekka Atletyka. ME U - 23, Bydgoszcz, Polska 7.00 Lekka Atletyka. Młodzieżowe MŚ IAAF, Nairobi 8.30 Kolarstwo. Tour de France Etap 13. 10.00 Lekka
Atletyka. ME U - 23, Bydgoszcz 11.00 Skoki narciarskie. Letnia Grand Prix, Wisła,
Polska HS 134, konkurs drużynowy 12.00
Kolarstwo. Le Tour wg LeMonda 13.00
Kolarstwo. Tour de France Extra 13.15 Kolarstwo. Tour de France Etap 14. 17.45 Kolarstwo. Tour de France Extra 18.00 Żużel.
ME 2. runda. Güstrow 20.30 Piłka nożna.
FIFA Football 21.00 Kolarstwo. Le Tour wg
LeMonda 22.00 Formuła E. FIA Championship, Nowy Jork 23.00 Żużel. ME 2.
runda. Güstrow 0.15 Jeździectwo. Global
Champions Tour, Chantilly

22.15 Niemożliwe - dramat, Hiszpania, USA, 2012, reż. Antonio Juan,
wyk. Ewan McGregor, Geraldine
Chaplin, Tom Hollander, Naomi
Watts, Samuel Joslin
Tajlandia, 2004 rok. Drugiego
dnia świąt rano, kiedy wszyscy
odpoczywają nad basenem,
nagle od strony morza dochodzi przerażający huk, a wszystkie ptaki i zwierzęta zaczynają
w panice uciekać w głąb lądu…
0.50 Bez względu na cenę - dramat
3.00 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy

TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama
Info 17.00 Pogoda 17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Studio Wschód - magazyn 18.00 Serwis Info weekend 18.30 Serwis Info weekend
19.00 Salon dziennikarski - program publicystyczny 19.57 Gość Wiadomości
20.12 Młodzież kontra 21.00 Flesz Info
Wieczór 21.10 Nie da się ukryć - magazyn
21.40 Studio LOTTO 21.50 Studio Polska
- magazyn 23.00 Serwis Info weekend
23.04 Studio Polska - magazyn 23.30 INFO Wieczór 0.05 Teleexpress Extra 0.30
Flesz Info Wieczór 0.40 Nie da się ukryć
1.20 Gość Wiadomości 1.35 Młodzież
kontra 2.30 Reportaż TVP INFO

2.20
3.25
4.00
5.00

Światowe rekordy Guinessa
Kacze opowieści
Kacper: Szkoła postrachu
Kacze opowieści
Kacper: Szkoła postrachu
Skrzaty - ﬁlm anim., Kanada,
2015, reż. Sean O’Reilly, wyk.
Alexa PenaVega, Bill Paxton, Christopher Plummer
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
High School Musical 2 - musical,
USA, 2007, reż. Kenny Ortega,
wyk. Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens, Zac Efron
Scoop - gorący temat - komedia kryminalna, USA, Wielka
Brytania, 2006, reż. Woody
Allen, wyk. Woody Allen, Hugh
Jackman, Scarlett Johansson
Galileo
Policjantki i Policjanci
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Boski chillout - komedia, USA,
2008, reż. David Gordon Green,
wyk. Seth Rogen, Craig Robinson,
Danny McBride, James Franco,
Kevin Corrigan
Tuż przed tragedią
STOP Drogówka
Top 10 lista przebojów
Top 10 lista przebojów

Stopklatka
6.00 Prywatna historia kina 6.35 Komisarz
Rex - serial 8.30 Janosik - serial 9.00 Bajki 10.15 Gwiazda Kopernika - ﬁlm anim.
12.00 Umrzesz ze śmiechu 12.35 Ukochana z sąsiedztwa - komedia 14.25 Just
Dance - Tylko taniec! - melodramat 16.15
SexiPistols - komedia kryminalna 18.00
Poirot: Pięć małych świnek - ﬁlm kryminalny 20.00 Mexican - komedia kryminalna
22.45 Piękny umysł - ﬁlm biograf.

TV TRWAM
13.45 Społeczna odpowiedzialność nauki 14.05 Józef z Egiptu 14.50 Uroczysta
prezentacja obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” 15.10 Wenezuela - San Félix 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 19.25 Przegląd Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 19.30 Katecheza ks.
bp. Antoniego Długosza 19.45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem dzieci 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 Historia Królowej Estery
22.55 Święty na każdy dzień 23.00 Hildegarda z Bingen. Światło Boga
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TVN 7

PULS

TVP 1

TTV

TV6

13.45 Kocham. Enter 14.45 Dzienniki z wakacji 15.45 Express - informacje
16.05 Milionerzy 16.40 Punkt krytyczny
17.10 DeFacto 17.45 Express - informacje
18.05 Wojny magazynowe 19.10 Michniewicz. Inny Świat 19.45 Express 20.05
DeFacto 20.35 Damy i wieśniaczki. Rosja
21.45 Express - informacje 22.00 Królowe życia - serial 22.45 Usterka 23.45 Nauka jazdy 0.15 Gorące sąsiadeczki

6.00 Dekoratornia 7.00 Nieśmiertelny
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00
Tata sam w domu 11.00 Rodzina zastępcza 12.05 Miodowe lata 13.45 Na patrolu 14.15 Disco Polo Life 15.15 Czarodziejki
16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Dom nie do
poznania 18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 22.55 Tajemnicza przesyłka - ﬁlm akcji
0.55 Cuda bez tajemnic

7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.00 Tydzień
8.40 Fundusze Europejskie - jak to
działa? (5) Innowatorzy, cz. 2
8.55 Ziarno - Święto Miłosierdzia
9.30 Zakochaj się w Polsce (11)
Dolina Narwi - magazyn
10.00 Weterynarze z sercem
10.35 Biblia - Samson i Dalila, cz. 2,
Niemcy, Francja, Włochy
11.30 Magazyn Kolarski - magazyn
11.45 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański
12.15 Między ziemią a niebem
13.05 BBC w Jedynce - Łowcy.
W pętli sezonowych zmian
14.05 Niebo i piekło, Północ - Południe, Księga III (2) - serial
15.05 Rozdarte serca (63 - 64) - serial
17.00 Teleexpress
17.20 Pogoda
17.30 Pół wieku Kabaretu pod Egidą
- program rozrywkowy
18.35 Rolnik szuka żony seria III (6)
- widowisko rozrywkowe
19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.05 TDP - kronika
20.13 Bieg Powstania Warszawskiego PKO - kronika
20.15 Pogoda
20.20 Zakochana Jedynka - Kisses
from Greece - komedia, Niemcy,
reż. Felix Dünnemann, wyk. Alissa
Jung, Wanja Mues, Manuel Cortez
22.05 Debiutanci - ﬁlm obyczajowy,
USA, reż. Mike Mills, wyk. Ewan
McGregor, Christopher Plummer,
Melanie Laurent, Goran Visnjic
23.55 Sportowa niedziela
0.35 Ślubne wojny - komedia, USA
2.10 Niebo i piekło, Północ - Południe, Księga III (2) - serial
3.00 Biblia - Samson i Dalila, cz. 2,
Niemcy, Francja, Włochy
3.55 Agenci T. A. R. C. Z. Y. (10) - serial
4.45 Zakończenie dnia

TVP HISTORIA

TVP SPORT

5.30 Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
6.30 Szpital - program obyczajowy
7.25 Sąd rodzinny - program sądowy
8.25 39 i pół - serial komediowy
9.25 Dr House VI - serial obyczajowy
10.25 Mango Telezakupy
12.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
14.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.00 Szpital - program obyczajowy
16.00 Chirurdzy - serial
17.00 Dr House VI - serial obyczajowy
18.00 Dr House VI - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Agent Cody Banks - ﬁlm przygodowy, USA, Kanada 2003,
reż. Harald Zwart, wyk. Frankie Muniz, Hilary Duﬀ, Angie
Harmon, Keith David, Cynthia
Stevenson, Arnold Vosloo, Ian
McShane, Martin Donovan
22.10 Szacun, bracie - komedia, Włochy 2012, reż. Paolo Uzzi, Giovanni Vernia, wyk. Giovanni Vernia, Maurizio Micheli, Susy Laude,
Stella Egitto
0.10 Masters of Sex - serial
1.30 Kości - serial
2.30 Moc Magii
4.40 Koniec programu

6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
13.50
14.50
15.50
16.45
17.15
17.45
18.05
18.35
19.00
19.30
20.00

21.50

23.45
2.15
3.00
3.25
3.50
4.15
4.50
5.35

TVP KULTURA
7.00 Teledyski 7.20 Aﬁsz kulturalny 7.50
Studio Kultura - Rozmowy 8.00 Pegaz
8.55 Którędy po sztukę - Katarzyna Kobro 9.05 Gdzie jesteś, Luizo? - ﬁlm TVP
9.50 Morderca zostawia ślad - ﬁlm sensacyjny 11.30 Zmiennicy - serial 14.00 100
pytań do Placido Domingo 14.45 Turandot - opera 17.00 Nienasyceni 22 - magazyn 17.30 Gra o wszystko - ﬁlm obyczajowy 18.45 Videofan - Portrety. Józef
Robakowski 19.10 Księga Przestrzeni
- Przy ulicach mniejszych miast 19.45 Studio Kultura - Rozmowy 20.00 Informacje
kulturalne 20.20 Jarocin. Po co wolność
- ﬁlm dok. 22.20 Francuski łącznik - ﬁlm
sensacyjny 0.05 Studio Kultura

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
Agenci NCIS: Los Angeles - serial
Zbuntowany anioł - telenowela
Zbuntowany anioł - telenowela
Agenci NCIS: Los Angeles - serial
Ale numer!
Ale numer!
Gwiazdy lombardu
Gwiazdy lombardu
Gwiazdy lombardu
Gwiazdy lombardu
Gwiazdy lombardu
Hooligans 3 - dramat, Wielka
Brytania 2013, reż. James Nunn,
wyk. Scott Adkins, Kacey Barnﬁeld, Joey Ansah, Mark Wingett
Hitman - cena zemsty - ﬁlm
akcji, USA 1998, reż. Michael
Preece, wyk. Chuck Norris, Eddie
Cibrian, Joe Spano, Jeﬀ Kober
Mist - horror, USA 2007
Ale numer!
Na jedwabnym szlaku
Na jedwabnym szlaku
Na jedwabnym szlaku
Z archiwum policji
Twój Puls
Menu na miarę

6.55 Był taki dzień - 14 lipca 7.00 Historia
Polski - ﬁlm dok. 8.05 Wojciech Cejrowski - boso 8.40 Zakochaj się w Polsce (10)
9.10 W labiryncie (25) - serial 9.45 Było,
nie minęło 10.20 Sen o Morzach i Koloniach - ﬁlm dok. 11.15 Uciekinier - ﬁlm
dok. 12.20 Gramota czyli komunistów
walka z analfabetyzmem 12.55 Napoleon (2) - serial 14.00 Sensacje XX wieku
15.05 Encyklopedia II wojny światowej
- Charles de Gaulle 15.35 Żołnierze niezłomni - Obława - reportaż 16.05 Podróże z historią (5) W staropolskiej zagrodzie
- cykl dok. 16.40 Historia Polski - Krzyżacy. Powstanie, potęga i upadek - ﬁlm dok.
17.45 Imperium miłości (29) - serial 18.35
Polscy Tatarzy - Tatarskie rody 18.55 Sensacje XX wieku 20.05 Było, nie minęło
20.35 Zaginiony grobowiec Heroda - ﬁlm
dok. 21.45 Sława i chwała (4) Warszawa - serial 22.50 Szerokie tory - reportaż
23.30 Ośmiornica - s. 2 (4) - serial 0.40
Rzeczpospolita partyzancka - Zapaliłem
świeczkę na swoim grobie - dokument
1.45 Wojciech Cejrowski - boso

8.00 Piłka nożna - Złoty Puchar CONCACAF 2017. Nikaragua - USA 10.00 Sportowy dokument - 11.00 Strongman - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Par
- Kalisz 2017 - relacja 12.00 Siatkówka
plażowa - Plaża Open - Łódź - 3 miejsce
kobiet 12.55 Siatkówka plażowa - Plaża
Open - Łódź - 3 miejsce mężczyzn 13.55
Siatkówka plażowa - Plaża Open - Łódź
- Finał kobiet 14.55 Siatkówka plażowa - Plaża Open - Łódź - Finał mężczyzn
15.55 Lekkoatletyka - ME do lat 23, Bydgoszcz - dz. 4 20.15 Triathlon - ITU World
Series - Hamburg - Drużynowe MŚ 5 - relacja, Austria 22.00 Sportowa niedziela
22.40 Lekkoatletyka - ME do lat 23, Bydgoszcz - dz. 4 0.35 Zakończenie dnia

Sobota, 15.07.2017

TVN 7
5.00 Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
7.00 Mango - Telezakupy
9.05 Dr House V - serial obyczajowy
10.05 39 i pół - serial komediowy
12.05 Wojny magazynowe Teksas
13.05 Remontowy biznes braci Scott
14.55 Syn Rambow - ﬁlm familijny,
Wielka Brytania, Francja, Niemcy
2007, reż. Garth Jennings, wyk.
Neil Dudgeon, Bill Milner, Jessica
Hynes, Anna Wing, Will Poulter
17.00 To tylko gra - ﬁlm familijny, USA
2003, reż. Sydney J. Bartholomew Jr, wyk. Cole Sprouse, Dylan
Sprouse, Tom Arnold, Lori Sebourn - Carhart, Jenna Gering, Bill
Dawes
19.00 Na tropie Marsupilami - komedia, Francja, Belgia 2012, reż. Alain
Chabat, wyk. Jamel Debbouze,
Alain Chabat, Lambert Wilson,
Geraldine Nakache, Liya Kebede
21.15 Alﬁe - komedia, USA, Wielka Brytania 2004, reż. Charles Shyer, wyk.
Jude Law, Marisa Tomei, Omar
Epps, Nia Long, Jane Krakowski,
Sienna Miller, Susan Sarandon
23.35 Obłęd - horror, USA 2008, reż.
David R. Ellis, wyk. Sarah Roemer,
Jake Muxworthy, Mark Rolston,
Travis Van Winkle, Ellen Hollman
1.25 Moc Magii
3.35 Druga strona medalu - talk show

TTV
16.05 Damy i wieśniaczki. Rosja 17.10
Apartamenty dla młodych milionerów
- serial 17.45 Express - informacje 18.05
Tymczasem na plaży 18.10 Największe
weselne wpadki 19.15 Ekstremalne przeprowadzki 19.45 Express - informacje
20.00 Usterka 20.30 Nauka jazdy 21.00
Damy i wieśniaczki. PL 22.00 Kossakowski. Być jak… 22.45 Gogglebox. Przed telewizorem 23.30 Królowe życia - serial

TVP KULTURA
9.55 Pomniki Historii - Chełmno 10.10 Powidoki Marka Nowakowskiego - Chłopcy
z tamtych lat 10.45 Inwazja różu. Księżniczki, gwiazdy i girl power - ﬁlm dok.
11.50 Księga Przestrzeni - Przy ulicach
mniejszych miast 12.35 Oczy uroczne
- ﬁlm TVP 13.30 Czarny Orfeusz - dramat 15.25 Wydarzenie aktualne 16.05 Papusza - dramat 18.20 Łańcuch ludzi dobrej woli - serial 18.45 Eurokultura 19.10
Witamy w latach 80 - tych - Gothic, Industrial i Black Metal - cykl dok. 20.20
80 milionów - ﬁlm sensacyjny 22.15 Ray
Charles. Live with Edmonton Symphony
- koncert 23.15 Młoda i piękna - ﬁlm obyczajowy 1.05 Komornik - dramat

PULS
5.55
7.00
7.50
9.05
9.50
10.20
12.05
13.10
15.45
17.45

20.00

22.25

0.20

2.20
2.35
3.15
4.00
4.25
4.50
5.35

Niesamowite!
Taki jest świat
Co ludzie powiedzą? - serial
Hotel Zacisze - serial
Ale numer!
Bibliotekarze - serial
Skorpion - serial
Zaginiony Świat: Jurassic Park
- ﬁlm przygodowy, USA 1997
Służba nie drużba - komedia,
USA 1994, reż. Daniel Petrie Jr
Góra Dantego - ﬁlm katastroﬁczny, USA 1997, reż. Roger
Donaldson, wyk. Jeremy Foley,
Linda Hamilton, Pierce Brosnan,
Renee Smith
xXx - ﬁlm akcji, USA 2002, reż.
Rob Cohen, wyk. Asia Argento,
Danny Trejo, Marton Csokas,
Samuel L. Jackson, Vin Diesel
Purpurowe rzeki - ﬁlm kryminalny, Francja 2001, reż. Mathieu
Kassovitz, wyk. Jean Reno, Vincent Cassel
Nie bój się ciemności - horror,
USA 2010, reż. Troy Nixey, wyk.
Bailee Madison, Guy Pearce, Katie
Holmes
Ale numer!
Taki jest świat
Kręcimy z gwiazdami
Na jedwabnym szlaku
Z archiwum policji
Twój Puls
Menu na miarę

TV6
10.15 Looney Tunes Show 10.45 Kacze
opowieści 11.05 Miasteczko Halloween
- komedia familijna 12.55 Tajemnicza
wyspa Juliusza Verne’a - ﬁlm przygodowy 14.55 Przygody Merlina 16.00 Wielka piątka 17.00 Najdziwniejsze zwierzęta
świata: Części ciała - serial 18.00 Tata sam
w domu 19.00 Big Box Little Box 20.00
Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki
Miami 23.00 Dziennikarka, Francja, 2012

TVP HISTORIA
6.55 Był taki dzień - 15 lipca 7.05 Ginące cywilizacje (8) - cykl dok. 8.00 Jak
to działa (23) - magazyn 8.35 Był sobie
człowiek 20 - serial 9.10 Wojna domowa
(14) - serial 10.10 Okrasa łamie przepisy
10.40 Rody góralskie - Opowieść o Marusarzach 11.20 Rody Góralskie - Opowieść
o Gąsienicach Byrcynach 11.55 Egipt, cz.
5 Tajemnica kamienia z Rosetty - serial
13.00 Najdziksze wyspy świata - Dzikie
wyspy. Japonia - kraina kontrastów - cykl
dok. 14.05 Szerokie tory - reportaż 14.40
Wielka Gra - teleturniej 15.40 Spór o historię - debata 16.25 Legenda Grunwaldu
- ﬁlm dok. 17.30 Polska i świat z historią
w tle 18.00 Czterdziestolatek - dwadzieścia lat później (11) - serial 19.00 Kulisy II
Wojny Światowej, cz. 1 - ﬁlm dok. 20.10
Dom (20) - Powrót z dalekiej podróży
- serial 21.50 Krzyżacy. Powstanie, potęga i upadek - ﬁlm dok. 22.55 Koło historii
23.35 Ja, Klaudiusz - Co zrobimy z Klaudiuszem? 4 - serial 0.40 Kamienna cisza
- ﬁlm dok. 1.45 Dziewczyny do wzięcia
- ﬁlm TVP 2.40 Pies - ﬁlm TVP

8.00
8.15
8.40
9.35
10.35
11.30
12.00
12.10
12.25
12.35
12.50
13.20
14.00
15.00
15.20
16.00
17.00
17.30
17.55
18.40
19.30
20.00
20.05
20.10
20.20
22.55
23.30
0.30
1.25

3.10

4.55
5.10

TVP 2
5.55 Podróże z historią (18) - Radek
wstępuje do zakonu - cykl dok.
6.35 M jak miłość (1294) - serial
7.35 Sułtani westernu - komedia,
USA, reż. Ron Underwood, wyk.
Billy Cristal, Daniel Stern, Bruno
Kirby
9.40 Ostoja
10.20 Rodzinne oglądanie - Legendarne lemury z Madagaskaru
11.10 Makłowicz w podróży - Hiszpania - „Prowincja Sewilla”
11.45 Gwiazdy w południe - Nie do
przebaczenia - western, USA,
reż. John Houston, wyk. Burt Lancaster, Audrey Hepburn, Audie
Murphy, John Saxon
14.00 Familiada - teleturniej
14.40 Sonda 2 - program popularnonaukowy
15.20 Na dobre i na złe (668) - Jutro
będę wiedział, że cię kocham
- serial
16.20 Na sygnale (132) - Cała
prawda - serial fabularyzowany
16.50 Pierwsza randka
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.55 Rodzinka.pl (193) - Strzała
Amora - serial komediowy
19.30 Rodzinka.pl (194) - Chrzestny,
chrzestna i chrześniaczek
- serial komediowy
20.05 Kabaretowy Klub Dwójki na
wakacjach w tropikach
20.55 Kabaretowy Klub Dwójki na
wakacjach w wielkim mieście
22.00 Ukryta strategia - dramat, USA,
reż. Robert Redford, Jan Wilkans,
wyk. Meryl Streep, Tom Cruise,
Andrew Garﬁeld, Robert Redford
23.45 Szalom na Szerokiej, cz. II
1.15 Do szpiku kości - dramat, USA,
reż. Debra Garnik, wyk. Jennifer
Lawrence, John Hawkes, Kevin
Breznahan, Dale Dickey
3.00 Lajk!

5.25
5.45
7.55
8.25
8.30
11.00
12.00
12.30
13.05
14.05

17.50
18.00
19.00
19.45

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.45 Jeźdźcy smoków
8.15 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
8.45 Przygody Kota w butach
9.20 Nowe szaty króla 2: Kronk
- Nowe wcielenie - ﬁlm anim.
10.55 Karate Kid 3 - ﬁlm familijny,
USA, 1989, reż. John G. Avildsen
13.15 Ralf Demolka - ﬁlm anim., USA
15.30 Moja macocha jest kosmitką
- komedia sci - ﬁ, USA, 1988
17.50 Nasz nowy dom
18.50 Wydarzenia, Sport
19.25 Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.05 Polsat SuperHit Festiwal 2017
Sopocki Hit Kabaretowy na bis

20.00 Opór - ﬁlm wojenny, USA 2008,
reż. Edward Zwick, wyk. Daniel
Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell,
Alexa Davalos, Allan Corduner,
Mia Wasikowska
23.00 Pogromcy maﬁi - ﬁlm sensacyjny, USA 2013, reż. Ruben
Fleischer, wyk. Sean Penn, Josh
Brolin, Ryan Gosling, Nick Nolte,
Emma Stone, Anthony Mackie,
Giovanni Ribisi, Robert Patrick
1.20 Sekrety lekarzy - reality show
2.20 Revolution - serial S - F, USA
3.20 Uwaga! - program interwencyjny
3.40 Moc Magii
4.50 Nic straconego

EUROSPORT

TVP INFO

8.30 Kolarstwo. Tour de France Etap 14.
10.00 Skoki do wody. MŚ, Węgry 12.00
Kolarstwo. Tour de France Etap 14. 12.45
Kolarstwo. Tour de France Extra 13.00
Kolarstwo. Tour de France Etap 15. 18.00
Kolarstwo. Tour de France Extra 18.15
Wyścigi samochodowe. MŚ Endurance, Nürburgring, Niemcy 19.15 Skoki do
wody. MŚ, Węgry 20.00 Skoki do wody.
MŚ, Węgry Trampolina 20.30 Piłka nożna. ME kobiet, Holandia 22.45 Piłka nożna. ME kobiet, Holandia 23.35 Formuła E.
FIA Championship, Nowy Jork 0.30 FIA
WTCC. Termas de Rio Hondo, Argentyna
Wyścig otwarcia 1.00 FIA WTCC. Termas
de Rio Hondo, Argentyna Wyścig główny 1.30 Kolarstwo. Tour de France Etap 15.

TVP 1

TVP 2

TVN

Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Elif (50) - serial
Wspaniałe stulecie (132)
Magniﬁcent Century - serial
Dr Quinn - seria III (27), USA
Z ciemności - zobaczyć świat
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
To się opłaca - Wsparcie
gospodarstw zagrożonych ASF
Enklawy dzikiej przyrody, cz. 9.
Namibia - cykl dok.
Cudowny świat przyrody.
Ostatnie dzikie konie. Koń
Przewalskiego. Mongolia.
Elif (51) - serial
Wiadomości, Pogoda
Teo - ria smaku Teo Vaﬁdisa
Janosik (12) - Pobili się dwaj
górale - serial
Teleexpress, Pogoda
Komisariat (17) Meta - serial
Jaka to melodia?
Zraniona miłość (48) - serial
Wiadomości
Sport
TDP - kronika
Pogoda
Wichry wojny (6) - serial
GOL - felieton
Komisja morderstw (6) - Dziedzictwo - serial
Młodzi lekarze (6) sezon 2
- dokument
Kisses from Greece - komedia,
Niemcy, reż. Felix Dünnemann,
wyk. Alissa Jung, Wanja Mues,
Manuel Cortez
Debiutanci - ﬁlm obyczajowy,
USA, reż. Mike Mills, wyk. Ewan
McGregor, Christopher Plummer,
Melanie Laurent, Goran Visnjic
Notacje - Piotr Szulkin. Mój
krajobraz - cykl dok.
Zakończenie dnia

6.05 Rodzinka.pl (95) - Strachy na
lachy - serial komediowy
6.40 Mam przepis na pielgrzymowanie - cykl dok.
7.10 M jak miłość (78)
8.00 Pytanie na śniadanie
10.55 Barwy szczęścia (1656) - serial
obyczajowy
11.35 Na dobre i na złe (412)
- Gwiazda Burskiego - serial
12.35 Tysiąc i jedna noc (100) - serial
obyczajowy, Turcja
13.30 Rodzinka.pl (206) - Trzymaj się
za portfel! - serial komediowy
14.05 Najdziksze wyspy świata
- Dzikie wyspy. Japonia - kraina kontrastów - cykl dok.
15.10 M jak miłość (1278) - serial
16.10 Ojciec Brown (49) Cyklon
z Chedworth - serial kryminalny,
Wielka Brytania
17.05 Cena miłości (83) - serial, Turcja
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.05 Komedie po polsku - C. K.
Dezerterzy, cz. II - komedia, Polska, Węgry
21.25 Rodzinka.pl (202) „Suknia
teściowej?” - serial komediowy
22.00 Czy świat oszalał? - Równać
w dół - ﬁlm dok.
23.05 Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XIII (11 - 12) - serial sensacyjny, USA, Kanada
0.50 Ukryta strategia - dramat, USA,
reż. Robert Redford, Jan Wilkans,
wyk. Meryl Streep, Tom Cruise,
Andrew Garﬁeld, Robert Redford
2.30 Równać w dół - ﬁlm dok.
3.40 Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XIII (11 - 12) - serial
5.20 Zakończenie programu

5.30 Uwaga! - program interwencyjny
6.00 Mango - Telezakupy
7.05 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
7.50 Gotowi na sezon
8.00 Milionerzy
8.35 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
9.35 Szkoła - serial
10.35 Ukryta prawda - program obyczajowy
11.35 Szpital - program obyczajowy
12.35 19 + - serial
13.35 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
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
20.55 Projekt Lady
21.55 Sekrety lekarzy - reality show
22.55 Ostre cięcie

TVP SPORT
8.00 Piłka nożna - Złoty Puchar CONCACAF 2017. Curacao - Meksyk 10.00 Lekkoatletyka - ME do lat 23, Bydgoszcz - dz.
4 12.00 Skoki Narciarskie - Letnia Grand
Prix - Wisła 13.20 Triathlon - ITU World
Series - Hamburg - wyścigi kobiet i mężczyzn 15.05 Pomarańczowy wyścig 15.35
Magazyn kolarski 15.55 Skoki do wody
- MŚ, Budapeszt 17.25 White, Blue and
White - ﬁlm 18.25 Skoki do wody - MŚ,
Budapeszt - wieża 10m mężczyzn - relacja 20.10 4 - 4 - 2 20.40 4 - 4 - 2 21.15
Skoki do wody - MŚ, Budapeszt - 3m
synchro kobiet - relacja 22.30 Sportowy
Wieczór 23.05 Skoki do wody - MŚ, Budapeszt - wieża 10m mężczyzn - relacja
0.20 Zakończenie dnia

PSN
7.00 Pro Bull Riding 2017 8.10 Siatkówka
World Grand Prix 10.20 Siatkówka plażowa 2017 CEV Beach Volleyball European Championship Master Alanya: ﬁnaly
12.30 Magazyn ATP World Tour Uncovered 13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07
Siatkówka World Grand Prix: Peru - Argentyna 15.00 Polsat Sport News ﬂash
15.07 Siatkówka plażowa 2017 CEV Beach Volleyball European Championship
Master Alanya 17.00 Polsat Sport News
ﬂash 17.07 Siatkówka Magazyn Polska
2017 19.00 Polsat Sport News ﬂash 19.07
Tenis Wimbledon 21.00 Siatkówka World
Grand Prix: Rosja - Holandia 23.00 Pro
Bull Riding 2017 0.10 Tenis Wimbledon
2.20 Siatkówka Magazyn Polska 2017

23.41
0.40
1.10
2.10
2.35
3.55

Żony Hollywood
Co za tydzień - magazyn
The Following - serial sensacyjny
Uwaga! - program interwencyjny
Moc Magii
Nic straconego

EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Tour de France Etap 15.
10.00 Piłka nożna. ME kobiet, Holandia
12.00 Kolarstwo. Le Tour wg LeMonda
12.30 Piłka nożna. ME U - 19, Gruzja Finał 13.45 Piłka nożna. ME kobiet, Holandia 15.15 Kolarstwo. Tour de France Etap
15. 16.15 Żużel. ME 2. runda. Güstrow
17.00 Ekstraklasy Najważniejsze wydarzenia kolejki 17.30 Piłka nożna. Ekstraklasa: Korona Kielce - Zagłębie Lubin 20.05
Ekstraklasy 20.30 Piłka nożna. ME kobiet,
Holandia 22.45 FIA WTCC. Termas de Rio
Hondo, Argentyna Wyścig otwarcia 23.15
FIA WTCC. Termas de Rio Hondo, Argentyna Wyścig główny 23.50 Watts 0.00 Piłka nożna. ME kobiet, Holandia 1.30 Kolarstwo. Magazyn Tour de France

TV 4
6.00
7.00
7.55
8.10

10.35
12.40

15.00
16.50

19.00
20.00
22.05 Dick i Jane: Niezły ubaw
- komedia, USA, 2005, reż. Dean
Parisot, wyk. Jim Carrey, Aaron
Michael Drozin, Angie Harmon,
John Michael Higgins, Tea Leoni,
Alec Baldwin, Richard Jenkins
Lata ciężkiej pracy Dicka Harpera
wreszcie przynoszą rezultaty, gdy
bohater zostaje wiceprezesem
ﬁrmy Globodyne, światowego
lidera na rynku medialnym. Ale po
zaledwie jednym dniu pracy Dicka
na nowym stanowisku, ﬁrma Globodyne zostaje zniszczona przez
konkurencję, a sam Dick zostaje
na lodzie. Szybka zmiana fortuny
nie pozwoliła Dickowi zaoszczędzić pieniędzy na czarną godzinę.
23.55 Dzień, w którym zatrzymała
się Ziemia - ﬁlm sci - ﬁ, USA,
2008, reż. Scott Derrickson
2.20 Tajemnice losu

PSN
7.00 Pro Bull Riding 2017 8.10 Siatkówka World Grand Prix: Rosja - Belgia 10.20
Magazyn kolarski 11.00 Siatkówka plażowa 2017 CEV Beach Volleyball 13.00
Polsat Sport News ﬂash 13.07 Siatkówka
World Grand Prix 15.00 Siatkówka plażowa 2017 CEV Beach Volleyball 17.00 Polsat
Sport News ﬂash 17.25 Siatkówka World
Grand Prix: Peru - Argentyna 19.00 Polsat Sport News ﬂash 20.00 Siatkówka
World Grand Prix: Rosja - Holandia 21.30
Siatkówka Magazyn Polska 2017 23.00
Pro Bull Riding 2017 0.10 Piłka nożna Liga
chińska: Guangzhou Evergrande Taobao
Football Club - Shandong Luneng Taishan
Football Club 2.20 Siatkówka Magazyn
Polska 2017

TVN
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry Wakacje
Dom marzeń
Co za tydzień - magazyn
Kobieta na krańcu świata
Belle Epoque - serial
Władca pierścieni: Dwie wieże
- ﬁlm przygodowy, Nowa Zelandia, USA, Niemcy 2002, reż.
Peter Jackson, wyk. Elijah Wood,
Ian McKellen, Viggo Mortensen,
Liv Tyler, Sean Astin, John Rhys
- Davies, Bernard Hill, Christopher
Lee, Orlando Bloom
Gotowi na sezon
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama
Info 17.00 Pogoda 17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Serwis
Info weekend 18.00 Serwis Info weekend 18.28 INFO Tydzień 18.50 Woronicza 17 19.57 Gość Wiadomości 20.12 Minęła 20ta 21.00 Flesz Info Wieczór 21.10
Nie da się ukryć - magazyn 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 Flesz Info Wieczór 0.45 Nie da się ukryć - magazyn 1.25
Gość Wiadomości 1.40 Minęła 20ta 2.35
Reportaż TVP INFO - reportaż 2.55 Bez
retuszu - magazyn 4.05 INFO Tydzień

22.00

23.55
0.55
3.00

Stopklatka
6.00 Na planie 6.30 Komisarz Rex - serial
8.30 Poirot: Pięć małych świnek - ﬁlm kryminalny 10.20 Katastrofy w przestworzach - serial 12.25 MiłośćKropka.pl 13.35
Legenda Ragnaroka - ﬁlm przygodowy
15.35 Kate i Leopold - komedia romantyczna 17.55 Trójka uciekinierów - komedia 20.00 Seksmisja - komedia 22.35 Prawo Bronxu - dramat 1.00 Mary Bryant cz.
1 - dramat 3.00 Kuchnia polska - dramat

TV TRWAM
9.30 Msza Święta 10.35 Przegląd Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 10.40 Dzieje
Apostolskie 11.25 Opowieść o świętym
Augustynie 12.00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12.20 Wieś - to też
Polska 13.30 Papież Polak do Rodaków
14.10 Matka Teresa 15.45 Młodzi Światu
- Kazik 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 Opowieść
wiecznie żywa 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
Domek nr 6 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
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

20.05 MEGA HIT - Dzień, w którym
zatrzymała się Ziemia - ﬁlm
sci - ﬁ, USA, 2008, reż. Scott
Derrickson, wyk. Keanu Reeves,
Jaden Smith, John Cleese, Jon
Hamm, Jennifer Connelly
Jennifer Connelly wciela się
w doktor Helen Benson, która
poznaje Klaatu - kosmitę usiłującego ostrzec Ziemian przed katastrofą. Gdy władze odmawiają
Klaatu spotkania z przedstawicielami ONZ i traktują go jak wroga,
Helen i jej pasierb dowiadują się,
że nie ma on złych zamiarów. Od
doktor Benson zależy los całej
planety - musi przekonać przybysza, że Ziemianie zasługują na to,
by ich ocalić.
22.15 Punisher: strefa wojny - ﬁlm akcji,
USA, 2008, reż. Alexander Lexi
0.40 Bad Boys - komedia sensacyjna,
USA, 1995, reż. Michael Bay
3.20 Tajemnice losu

TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama Info 17.06 Pogoda 17.15 Teleexpress Extra
17.32 To jest temat - magazyn 18.00
Serwis Info 18.30 Serwis Info 19.46 Pogoda 19.57 Gość Wiadomości 20.12 Minęła 20ta 20.50 Pogoda 21.00 Flesz Info
Wieczór 21.10 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 23.30
W akcji 23.35 Puls Polski - magazyn 0.00
Serwis Info 0.10 Teleexpress Extra 0.35
Flesz Info Wieczór 0.45 Nie da się ukryć
- magazyn 1.25 Gość Wiadomości 1.40
Minęła 20ta 2.25 Podróże z historią (19)
Na torach historii - cykl dok.

Światowe rekordy Guinessa
Kacze opowieści
Garﬁeld Show
High School Musical 2 - musical,
USA, 2007, reż. Kenny Ortega,
wyk. Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens, Zac Efron
Galileo
Powrót Różowej Pantery
- komedia kryminalna, Wielka
Brytania, 1975, reż. Blake Edwards,
wyk. Catherine Schell, Christopher
Plummer, Peter Sellers
Zabójcze tornado - ﬁlm katastroﬁczny, USA, 2012, reż. Jeﬀ
Burr, wyk. Jeﬀ Fahey, Stacey Asaro
Zemsta Różowej Pantery
- komedia kryminalna, USA,
Wielka Brytania, 1978, reż. Blake
Edwards, wyk. Bert Kwouk, Dyan
Cannon, Herbert Lom, Peter Sellers, Robert Loggia, Robert Webber
Galileo
Tajemnicza przesyłka - ﬁlm
akcji, USA, 2012, reż. Jesse Johnson, wyk. Dolph Lundgren, Steve
Austin
Don Jon - komedia, USA, 2013,
reż. Joseph Gordon - Levitt,
wyk. Brie Larson, Joseph Gordon
- Levitt, Julianne Moore, Scarlett
Johansson
STOP Drogówka
Tuż przed tragedią
Disco Polo Life

21.00
21.30
22.00
23.00
0.00
1.00
2.05
2.30
2.55
4.25
4.55

Wszystko o psach
Kacze opowieści
Kacper: Szkoła postrachu
Kacze opowieści
Kacper: Szkoła postrachu
Wszystko o psach
Twoja na zawsze - telenowela
obyczajowa
Detektywi w akcji
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Twoja na zawsze - telenowela
obyczajowa
Hawaje 5 - 0
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Śmierć na 1000 sposobów
Śmierć na 1000 sposobów
Galileo
Galileo
Spadkobiercy
Tuż przed tragedią
Interwencja
TAK czy NIE
Polska 2017 - magazyn siatkarski
Magazyn Atleci Polsat Sport
2017
Trans World Sport 2017

Stopklatka
6.00 Prywatna historia kina 6.35 Na planie 6.55 Bajki 7.25 Złotopolscy - serial
7.50 Szwadron - dramat historyczny 9.55
Niania - serial 11.35 Katastrofy w przestworzach - serial 13.30 Pułapki umysłu
- serial 14.00 Umrzesz ze śmiechu 15.30
Szpital nadziei - serial 16.35 Niania - serial
18.05 Zaginiony świat - serial 20.00 Kino
z historią 20.00 Kruk: Zagadka zbrodni
- thriller 22.15 Seksmisja - komedia

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Ojciec Francis Aupiais, misjonarz
- etnolog 13.20 Koncert życzeń 14.10
Odnaleźć drogę 15.35 Budowa świątyni 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
Okiem kamery 18.00 Anioł Pański 18.05
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień
19.30 Przygody Monster Trucków 19.45
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Opowieść wiecznie żywa 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 Inna Teresa
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TVN 7
4.45 Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
6.45 Mango - Telezakupy
8.50 Dr House V - serial obyczajowy
9.50 Dr House VI - serial obyczajowy
10.50 39 i pół - serial komediowy
13.50 Wojny magazynowe Teksas
14.20 Remontowy biznes braci Scott
15.15 Remontowy biznes braci Scott
16.10 Agent Cody Banks II: Cel Londyn - ﬁlm przygodowy, USA
2004, reż. Kevin Allen, wyk. Frankie Muniz, Anthony Anderson,
Hannah Spearritt, Cynthia Stevenson, Anna Chancellor
18.15 Street Dance II - ﬁlm obyczajowy, Wielka Brytania 2012, reż.
Max Giwa, Dania Pasquini, wyk.
Falk Hentschel, Soﬁa Boutella,
Stephanie Nguyen
20.00 Strefa zrzutu - ﬁlm sensacyjny,
USA 1994, reż. John Badham,
wyk. Wesley Snipes, Gary Busey,
Yancy Butler, Michael Jeter, Corin
Nemec, Kyle Secor
22.10 Czysty Geniusz - serial
23.10 Ucieczka z Nowego Jorku - ﬁlm
S - F, USA 1981, reż. John Carpenter, wyk. Kurt Russell, Lee Van
Cleef, Ernest Borgnine, Donald
Pleasence, Isaac Hayes, Season
Hubley, Harry Dean Stanton
1.15 Lista klientów - serial
2.20 Moc Magii
4.30 Druga strona medalu - talk show

PULS
6.00
6.50
8.05
8.45
10.15
11.55
12.50

14.00
15.15
17.25

20.00

22.00

0.15
1.15
1.55
2.30
3.10
3.35

Taki jest świat
Co ludzie powiedzą? - serial
Hotel Zacisze - serial
Ale numer!
Wojciech Cejrowski. Boso
Bibliotekarze - serial
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Bajka o tym, co wyruszył, by nauczyć się bać - ﬁlm
familijny, Niemcy 2014
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Trzy piórka - ﬁlm familijny, Niemcy 2014
Ostatni legion - ﬁlm przygodowy
Zaginiony Świat: Jurassic Park
- ﬁlm przygodowy, USA 1997,
reż. Steven Spielberg, wyk. Jeﬀ
Goldblum, Julianne Moore, Pete
Postlethwaite, Richard Attenborough, Vince Vaughn
Zabójczy cel - ﬁlm akcji, Kanada,
USA 2008, reż. Jeﬀ King, wyk.
Steven Seagal, Holly Elissa, Karyn
Michelle Baltzer, Philip Granger
International - thriller, USA
2009, reż. Tom Tykwer, wyk.
Armin Mueller - Stahl, Brían O’Byrne, Clive Owen, Naomi Watts,
Ulrich Thomsen
Wikingowie - serial
Ale numer!
Z archiwum policji
Taki jest świat
Na jedwabnym szlaku
Biesiada na cztery pory roku

TTV

TV6

14.55 Pierwszy raz za granicą… 15.45
Express - informacje 16.05 Damy
i wieśniaczki. PL 17.10 Nauka jazdy 17.45
Express 18.05 Tymczasem na plaży 18.10
Usterka 19.15 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda 19.45 Express - informacje 20.00 Defacto 20.30 DeFacto
21.00 Defacto 21.30 Kossakowski. Inicjacja 22.00 Betlejewski. Prowokacje 22.30
Komornicy 23.00 Robota na końcu świata

9.20 Kacze opowieści 9.50 Bezsenność
w Seattle - komedia romantyczna 12.00
Miasteczko Halloween - komedia familijna 13.45 Mistrz kuchni: Juniorzy 14.20
Mistrz kuchni: Juniorzy 15.00 Strach ma
wielkie kły 16.00 Tata sam w domu 17.00
Big Box Little Box 18.00 Co wiemy o pieniądzach - ﬁlm dok. 19.00 Cuda bez tajemnic 20.05 Galileo 21.05 CSI: Kryminalne zagadki Miami 22.55 Rude Tube

TVP KULTURA
7.50 Którędy po sztukę - Katarzyna Kobro 8.00 Banda Rudego Pająka - serial
8.45 Do przerwy 0.1 - Piłka - serial 9.20
Trzeci punkt widzenia 9.55 80 milionów
- ﬁlm sensacyjny 11.55 W domu - ﬁlm TVP
12.50 Rozmowy kontrolowane - komedia
14.40 Nienasyceni 23 - magazyn 15.15
Lech Majewski. Świat według Bruegela - ﬁlm dok. 16.15 23 Międzynarodowy
Festiwal Piosenki Sopot ‘86 17.00 Pomniki Historii - Święta Góra 17.15 Niedziela z… Teresą Lipowską - Klucznik - dramat 19.35 Znak - ﬁlm TVP 20.20 Sierpień
w hrabstwie Osage - ﬁlm obyczajowy
22.25 Trzeci punkt widzenia 22.55 Pegaz
23.30 Nieobecność - ﬁlm dok.

TVP HISTORIA
6.55 Był taki dzień - 16 lipca - felieton 7.00
Ginące cywilizacje (9) - cykl dok. 8.10 Pasterz - Kazimierz Kardynał Świątek 9.20
Wojna domowa (15) - serial 10.05 Okrasa
łamie przepisy 10.40 Podróżnik - Valparaiso 11.05 Z Andrusem po Galicji - Rzeszów
11.35 Józef Rymer - pierwszy wojewoda śląski 12.10 Napoleon (2) - serial dok.
13.15 Wisła od źródła do ujścia (3) - ﬁlm
dok. 14.15 Szerokie tory - reportaż 14.45
Z biegiem lat, z biegiem dni - serial 16.30
Wielka Gra - teleturniej 17.15 Pocztówki
z Moskwy - Elena Bonner 17.30 Ex Libris
18.00 Czterdziestolatek - dwadzieścia
lat później (12) - serial 19.05 Ambasador
polskości - ﬁlm dok. 20.10 Dziewczyny
do wzięcia - ﬁlm TVP 21.10 Żołnierze bez
imperium - ﬁlm dok. 22.15 Syberiada polska - dramat 0.35 Dziedzictwo i tajemnice morskiego świata - Paleontologiczne tajemnice wymarłych zwierząt - cykl
dok. 1.35 Titanic - ostateczny scenariusz
- ﬁlm dok. 2.40 Zapaliłem świeczkę na
swoim grobie - dokument 3.40 Zakończenie dnia

Poniedziałek, 17.07.2017

TVN 7
5.30 Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
6.30 Szpital - program obyczajowy
7.25 Sąd rodzinny - program sądowy
8.25 39 i pół - serial komediowy
9.25 Dr House VI - serial obyczajowy
10.25 Mango Telezakupy
12.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
14.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.00 Szpital - program obyczajowy
16.00 Chirurdzy - serial
17.00 Dr House VI - serial obyczajowy
18.00 Dr House VI - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Wielbicielka - ﬁlm sensacyjny,
USA 2002, reż. John Polson, wyk.
Jesse Bradford, Erik Christensen,
Shiri Appleby, Kate Burton, Clayne
Crawford
21.45 Lista klientów - serial
22.45 Masters of Sex - serial
0.00 Ognista miłość III - komedia,
USA 2014, reż. Ken Marino, Paul
Rudd, wyk. June Diane Raphael,
Ken Marino, Michael Ian Black,
Leslie Bibb
3.45 Moc Magii
5.30 Koniec programu

TTV
15.45 Express 16.05 Milionerzy 16.40
Punkt krytyczny 17.10 DeFacto 17.45
Express - informacje 18.05 Pogromcy
brudu 18.40 Nauka jazdy 19.10 Testerzy
19.45 Express - informacje 20.00 Pierwszy raz za granicą… 20.50 Kossakowski.
Nieoczywiste 21.15 Michniewicz. Inny
Świat 21.45 Express - informacje 22.00
Gogglebox. Przed telewizorem 22.45 DeFacto 23.45 Podstępne roboty

TVP KULTURA
8.00 Informacje kulturalne 8.15 Tanie
Dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat 9.00 Mokry władca rozumu
- ﬁlm TVP 9.25 Jak mam na imię - dramat 11.30 Zmiennicy - Krzyk ciszy - serial 12.40 Zmiennicy - Antycypacja - serial
13.55 100 pytań do… Danuty Rinn 14.40
Dzieci i ryby - komedia 16.35 Jak mam na
imię - dramat 18.35 Wojciech Kilar - reportaż 19.40 Studio Kultura - Rozmowy
20.00 Informacje kulturalne 20.20Czarny
czwartek. Janek Wiśniewski padł - dramat
22.10 Którędy po sztukę - Theo van Doesburg 22.15 Usta Usta - Slavs and Tatars
22.45 Studio Kultura - Rozmowy 23.00
Dotyk grzechu - dramat 1.10 Informacje

PULS
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
13.50
14.50
15.50
16.45
17.15
17.45
18.05
18.35
19.00
19.30
20.00

21.45
0.20
1.00
1.30
2.20
3.00
3.25
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
Agenci NCIS: Los Angeles - serial
Zbuntowany anioł - telenowela
Zbuntowany anioł - telenowela
Agenci NCIS: Los Angeles - serial
Ale numer!
Ale numer!
Gwiazdy lombardu
Gwiazdy lombardu
Gwiazdy lombardu
Gwiazdy lombardu
Gwiazdy lombardu
Rasa - horror, Niemcy, RPA, USA
2006, reż. Nicholas Mastandrea,
wyk. Michelle Rodriguez, Oliver
Hudson, Taryn Manning
Krzyk 3 - horror, USA 2000, reż.
Wes Craven, wyk. Courteney Cox,
David Arquette, Neve Campbell
Taki jest świat
Ale numer!
Kręcimy z gwiazdami
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
6.00 Dekoratornia 7.00 Nieśmiertelny
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00
Wielka piątka 11.00 Rodzina zastępcza
12.05 Miodowe lata 13.45 Na patrolu
14.15 Disco Polo Life 15.15 Czarodziejki
16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Dom nie do
poznania 18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
23.00 Niebezpieczna strefa - dramat 0.55
Zagadki kryminalne 1.55 STOP Drogówka

TVP HISTORIA
6.55 Był taki dzień - 17 lipca 7.00 Historia
Polski - ﬁlm dok. 8.05 Wojciech Cejrowski - boso 8.40 Zakochaj się w Polsce (11)
9.10 W labiryncie (26) - serial 9.45 Było,
nie minęło 10.20 Egipt, cz. 5 - serial 11.20
Najdziksze wyspy świata - cykl dok. 12.25
Dzwony wojny (2) - serial 14.00 Sensacje XX wieku 15.00 Encyklopedia II wojny
światowej - cykl dok. 15.35 Spór o historię - debata 16.20 Żołnierze bez imperium - ﬁlm dok. 17.15 Ex Libris 17.40 Imperium miłości (30) - serial 18.40 Flesz
historii (347) 19.00 Sensacje XX wieku
20.05 Było, nie minęło 20.35 Rosja. Podróże z Jonathanem Dimbleby”m - Przełamując lody (1) - cykl dok. 21.45 Sława
i chwała (5) Gospodarstwa i ogrody - serial 22.55 Amerykańska broń (6) II Wojna światowa - serial dok. 23.50 Żołnierze
niezłomni - Żołnierze wyklęci - ﬁlm dok.
1.00 Widziałam - reportaż 1.40 Wojciech
Cejrowski - boso przez świat - Polowanie
z Buszmenami (35) 2.20 Sława i chwała
(5) Gospodarstwa i ogrody - serial 3.20
Zakończenie dnia
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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

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

HIRUDOTERAPIA
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

lek.

Jolanta Wojciechowska
TRZEBNICA

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

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20-tej

tel.

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

przyjmuje we wtorki
od 14:00 do 19:00

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

Arodent

tel. 602 880 583

www.arodent.net.pl

GINEKOLOG

GINEKOLOG

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

J. Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik
Trzebnica, ul. Kosmonautów 8
przyjmuje:

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

604 474 755

LOGOPEDA
Katarzyna Matyasik

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

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

tel.
mgr Agnieszka Franieczek

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

504 234 127

nowość
badanie bezdechu
sennego
Viltis Medica
Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

ul. Wrocławska 8D Trzebnica

ASC SŁUCHMED

Trzebnica

ginekolog-położnik

Trzebnica ul. Kościuszki 10

lek. med Agata Kot

LARYNGOLOG

naprawa protez
zębowych

Janina Aleksandra Miturska

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

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

tel.

605 606 882

praktyka
laryngologiczna
Dr nauk med. Piotr Pastuszek

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

tel. 505 686 165

•
•
•
•
•

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

Trzebnica

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

TRZEBNICA

tel. 71 387 12 76

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

Gabinet czynny

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

Stomatologia

STOMATOLOG
lek. dent. Judyta

tel.

Rodzinna

Łukaniec

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

607 817 491

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

OKULISTA

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM
dr n. med. Anna Białek-Szymańska

specjalista chorób oczu
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

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

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

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

Ginekolog

PSYCHOLOG

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

rejestracja

Ginekolog-położnik

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

mgr Joanna Płuska
• PSYCHOTERAPIA (problemy w życiu 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

NEUROLOG

Trzebnica
ul. Św.

Jadwigi 25A

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

513 128 911

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
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

rejestracja tel. 503 901 757
www.pozytyw-ka.pl

-MP Fizjo mgr Magdalena Pietrykowska

mgr Paweł Stelmaszczyk

lek. wet. Ewa Okręglicka

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

logopeda
psycholog
pedagog
tel.

730 415 710

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica -ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10

Przyjmuje w piątki
w godz. 15.00 - 19.00

rejestracja telefoniczna

możliwość dojazdu do pacjenta

AparatY TlenowE

centrum terapii

LOGO-SPEKTRUM

Wypożyczalnia

Gabinet diagnozy i terapii
osób niepełnosprawnych
intelektualnie i dzieci
z trudnościami rozwojowymi

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

Aparatów Tlenowych

Oferujemy:
• Wynajem i sprzedaż
koncentratorów tlenu
• Serwis techniczny

Trzebnica

ul. Ks. Bochenka 25
tel. 728 945 874
www.tlenoterapia-domowa.pl

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

730 415 710

diagnoza dysleksji opinie do
wniosków o edukację domową wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka diagnoza
i terapia

• 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

ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

tel. 665 38 38 58

Trzebnica
tel.

zapisy pod numerem

tel. 603 382 805

tel. 607 398 582

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

ul. Daszyńskiego 33/1

ProVita

mobilny
fizjoterapeuta

Monachijska
Funkcjonalna
Diagnostyka
Rozwojowa

Nasz Świat

Centrum Medyczne

Rehabilitacja
Niemowląt i Dzieci

PRZYCHODNIA

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

www.stepmed.pl

rejestracja tel. 503 195 870

DIAGNOZA

PSYCHOLOG

więcej informacji na stronie

513 128 911 lub 697 628 276

rejestracja telefoniczna

0 - 6 r. ż.
504 234 127
607 398 582

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

ul. Witosa 20
tel. 600 353 595

czynne od poniedziałku do piątku

NPPP „Nasz Świat”

Trzebnica ul. Rynek 13/6

Gabinet

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

specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją
Trzebnica
ul. św. Jadwigi 19 a

PSYCHOLOG

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

Weterynarz

fizjoterapia
osteopatia

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

- diagnoza gotowości szkolnejBateria 5-6,
- trening przed klasą pierwszą,
- dysleksja, dysgrafia, dysortografia
- skuteczne metody nauki czytania,
ortografii,
- skuteczne metody nauki tabliczki
mnożenia,
- terapia ręki, rozwój umiejętności
ruchowych,
- skuteczne metody wspomagające
rozwój mowy,
- wczesne wspomaganie rozwoju,
- diagnoza funkcjonalna osób
niepełnosprawnych intelektualnie,
terapia,
- doradztwo żywieniowe.

• Gabinet wystawia informację

o stanie funkcjonalnym dziecka według obowiązującym
norm- nie opinię.
• Zajęcia w gabinecie lub
u klienta w domu. Zapraszam.

Beata Szymańska
tel. 695 037 146

Czeszów, ul. Zielona 6a

Trzebnica

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

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

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

APTEKI

dyżur nocny przez cały 2017 rok
pełni apteka: Panaceum
ul. Daszyńskiego 65 Trzebnica
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TERAPEUTA MANUALNY

Agnieszka Muszczak-Sowa

Justyna Składnik
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FIZJOTERAPIA

masażu leczniczego
i terapii manualnej

dr n. med.

603 233 932
505 377 781

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

Masaż Leczniczy

tel.

www.naszswiat.org

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego
•
•
•
•
•
•

lek. med.

tel. 883 964 804

P OZ Y T Y W- Ka

lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska

PEDIATRA
NEONATOLOG

PULMONOLOG

INTERNISTA
DIABETOLOG

Lidia Korczyk

gabinet ginekologiczny

INTERNISTA
KARDIOLOG

Rejestracja telefoniczna:

Pracownia Techniki Dentystycznej

tel. 604 095 455

//////////////

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

lek. stom.
specjalista II z ortodoncji

ul. Obrońców Pokoju 31 A

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

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

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

//////////

Gabinet terapii Naturalnych

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

Anna Puchała

14.07.2017

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

71 387 15 92

Centrum Medyczne ZDRÓJ

tel. 696 115 821

Ośrodek Pomocy Społecznej

71 312 05 27
Gminne Centrum Kultury i Sportu

785 922 332

kierunek i godzina odjazdu

przystanki

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA
6:10 7:15 10:25 15:10 16:05 17:20

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

71 312 11 54 , 71 387 11 38

TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA 12:05 16:15

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

Szpital św. Jadwigi Śląskiej

TRZEBNICA – MARCINOWO

12:32 kursuje wtorek i czwartek
16:35 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

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

Gminne Centrum Medyczne zdrój

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 12 czerwca 2017 r. - 31.12.2017 r.

71 312 09 20 71 312 09 13
71 387 28 38
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Trzebnica 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

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 3 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 29 sierpnia 2017 r.

NIERUCHOMOŚCI

góra do wykończenia) w Ujeźdźcu Wielkim,
tel. 783 670 039.
dom (12) poniemiecki w Prusicach, 110 mkw,
działka 17 arów, cena 165 000 zł, tel. 603 860 302.
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.

dom (12) jednorodzinny o powierzchni ok
200 mkw z działką 18 arów (dół wykończony,

Pół bliźniaka(7) w Trzebnicy, na osiedlu
Grunwald, 110 mkw na działce 365 mkw, piwnica, garaż, cena 380 tys zł, do negocjacji, tel.
663 572 490.
Dom (10) z działką 600 mkw, ok 130 mkw + garaż na 2 samochody z kanałem, po remoncie,
cena do negocjacji, tel. 694 216 036.
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.

Rodzaj odpadu
Gdzie
wrzucamy?

MAKULATURA

– kolor
NIEBIESKI

TWORZYWA
SZTUCZNE
PLASTIK
Pojemniki
lub worki
– kolor
Ż Ó ŁT Y

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.
działka(13) budowlana lub cześć działki
w Trzebnicy o pow. 400-500 mkw, 693 031 974
Działka(13) rolna przy głównej drodze Trzebnica / Cerekwica. Wąska i długa. Z jednej strony
droga asfaltowa z drugiej droga polna, 27 arów,
Szerokość- od drogi polnej ok. -16 metrów od
asfaltu- ok. 13 metrów, Długość około 200 metrów, Za 18 tyś. PLN otrzymasz własny skrawek
ziemi - punkt widokowy, Zdjęcia i filmik 360 st.
Livtron1@gmail.com , tel. 601 793 012.
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
pole (12) sprzedam lub wydzierżawię o powierzchni 5 h, Koniowo, tel. 601 304 371.
Działka(12) siedliskowa, pod budownictwo
zagrodowe 26565 mkw. Obręb wsi Pierstnica,
gm. Krośnice, powiat Milicz. Piękne położenie,
zachęcające warunki rozwoju agroturystyki,
hodowli, tel. 608 572 381.
działka(12) budowlana w Trzebnicy, 1840
mkw, za stadionem, tel. 505 334 186.
Działka(12) budowlana w Trzebnicy, na
osiedlu Polna - 18 arów. Warunki zabudowy w projekcie osiedla. AM 6, działka nr 110.
Cena do uzgodnienia, tel. 608 572 381.
DZIAŁKI (11) budowlane 10a, 11a, Oborniki
Śląskie, ul. Energetyczna/ Wrocławska. Cena
170,00/ mkw. tel. 605 583 332.
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.

SZKŁO
Pojemniki
lub worki
– kolor
ZIELONY

ODPADY
ZIELONE
Worki
– kolor
BRĄZOWY

ZMIESZANE
Pojemnik
czarny
lub srebrny
aluminiowy

Co wrzucamy?

Czego nie
wrzucamy?

• każdy rodzaj papieru:
gazetowy
pakowy
kredowy
książki
tektura

• kalka techniczna,
maszynowa
• worki po cementach
i klejach
• tapety
• artykuły higieniczne
pampersy
• zabrudzonego
i tłustego papieru

• wszystkie worki foliowe
• folia opakowaniowa
• butelki po napojach,
chemii gospodarczej, nakrętki
• folia aluminiowa: opakowania po
chipsach, kawie, wieczka
po jogurtach, serkach
• opakowania po wędlinach
owocach i warzywach
• kartoniki po mleku
i napojach
• zakrętki od słoików
butelek
• puszki aluminiowe
metalowe

• opakowania po lekach
• butelki po płynach
chłodniczych
• styropian
• butelki i pojemniki po
olejach niespożywczych,
spożywczych
i samochodowych
• opakowania
po aerozolach
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Opakowania szklane
bezbarwne
i kolorowe
po produktach
spożywczych
kosmetycznych
chemicznych
z gospodarstwa
domowego
np. butelki, słoiki
• skoszona trawa
• liście
• gałęzie
krzewów
i drzew

GPSZOK
Gminny
Punkt
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych

Dodatkowe
zalecenia

Opakowania
muszą
być PUSTE
Nie muszą
być czyste

Opakowania
muszą
być
PUSTE
i ZGNIECIONE
Nie muszą
być czyste

• szyby okienne,
żaroodporne,
zbrojone i samochodowe
• kineskopy
• lustra
• szklanki, kieliszki
• talerze
porcelana
fajans
żarówki
oraz świetlówki

Opakowania
muszą być
PUSTE
Nie musza
być czyste
Do jednego pojemnika wrzucamy
szkło bezbarwne
i kolorowe.

• popiół
• ziemia i kamienie
• odpadki kuchenne:
obierki
resztki jedzenia
• skorupki po jajach

• wszystkie odpady komunalne
niebędące odpadami
niebezpiecznymi
i niepodlegające segregacji
• odpady kuchenne
• odpady higieniczne
• popiół
• styropian
• butelki po olejach
• zabrudzone opakowania
po żywności
Odpady powstające wyłącznie
w gospodarstwach domowych:

ul. Milicka 47

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.
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.
OdstąpięDziałka(9) ogrodowa, zagospodarowana, przy ul. Milickiej. Działka posiada
altanę, wodę i prąd, tel. 784 980 074.
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Jak segregować śmieci?

Pojemnik
lub worki

Spr zedam
Mieszkanie (12) 4-pokojowe w Prusicach
o powierzchni 72 mkw. Parkiet dębowy, okna
plastikowe, duży balkon, piwnica, domofon.
Do zamieszkania. Cena 225 000 zł do negocjacji, tel 723 176 491.
mieszkanie (12) w TRZEBNICY nad nowym
deptakiem – na III piętrze w bloku,przestronne, 4-pokojowe o powierzchni 71 mkw,
z dużym balkonem i dużą piwnicą, pełna
własność, księga wieczysta. Nie wymaga
remontu. Szybki i tani internet stacjonarny,
telewizja kablowa. W łazience okno, miejsce
parkingowe zamykanym szlabanem. Plac
zabaw dla dzieci. Blok administrowany przez
Spółdzielnię Mieszkaniową (SMLW) w Trzebnicy. Cena za m. kw. 3.890,- zł., adres e-mail:
mkanios74@gmail.com , tel. 727 343 744.
Mieszkanie (12) w centrum Trzebnicy, ul.
Żeromskiego, 50 mkw, własnościowe spółdzielcze - 2 pokoje z balkonem, osobno łazienka i wc, parter, piwnica, wspólny parking zamykany na pilota. Mieszkanie do odświeżenia
/ remontu. Niski czynsz (ok 360 zł za 2 osoby)
Cena 185 tyś zł. (do negocjacji) tel. 519 814 691.
mieszkanie (11) wygodne, dwupokojowe,
jasne, w centrum Trzebnicy ul.Głowackiego,
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 tys,
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.
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 (12) 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.
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• przeterminowane lekarstwa
(bez opakowań)
• zużyte baterie, akumulatory
• świetlówki, żarówki
energooszczędne
artykuły zawierające rtęć
• resztki farb, lakierów, chemikaliów
• środki ochrony roślin
i owadobójcze
• tonery z drukarek i kserokopiarek
• wielogabarytowe AGD
(pralki, zmywarki itp.)
• małogabarytowe AGD
(odkurzacze, żelazka, zegarki, wagi)
• sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, drukarki)
• sprzęt audiowizualny
(radia, telewizory, kamery)
• sprzęt oświetleniowy
• narzędzia (wiertarki, piły, kosiarki)
• zabawki z mechanizmem
elektrycznym
• odzież, tekstylia
• zużyte opony
(wyłącznie od aut osobowych)
• odpady zielone
(skoszona trawa, gałęzie i liście)
• choinki w okresie poświątecznym
• czysty gruz budowlano-remontowy
w ilości 1 m3 na gospodarstwo
domowe w roku kalendarzowym

Nazwa
„odpady
zmieszane”
nie oznacza,
że do
pojemnika
wrzucamy
wszystko
Odpady
wielkogabarytowe
i zużyty
sprzęt
elektryczny
i elektroniczny
odbierane
będą
również
przez
uprawniony
podmiot
co najmniej
raz
w roku
w
wyznaczonych
punktach

• Ze względów sanitarnych zaleca się • Odpady budowlano-remontowe (czy- • Natomiast gruz zmieszany z innymi
płukanie opakowań szklanych i plastikowych, ale nie jest to konieczne.

sty gruz ceglany, betonowy, tynki,
gips, cement) mieszkaniec przekazuje
nieodpłatnie i samodzielnie do Gminnego Punktu Odpadów Komunalnych.

odpadami budowlanymi (stolarka budowlana, armatura sanitarna, worki
po cementach i klejach, drewno itp.)
uprawnionej firmie na podstawie odrębnej umowy.

Działki (8) 6 sztuk budowlanych z drogą,
całość 0.94 ha w RADZIĄDZU -165 tys, tel. 696
625 552.

DZIAŁKA9) rolna 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.
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.
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(13) 1 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(13) 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.
Garaż(12) przy ul. Wałowej w Trzebnicy, tel.
693 663 591.
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 ga-

zowe. 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 tys + 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

KAWALERKA(8) mała, Trzebnica, Oborniki,
Wrocław, tel. 792 953 709.
dom(5) jednorodzinny, wolnostojący w Trzebnicy w cenie do 450 tys zł., tel. 600 509 550.
Mieszkanie(5) małe z windą, tel. 601 198 984.

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

kupię
Działka(13) budowlana (lub cześć działki)
w Trzebnicy o pow. 400-500 mkw. Pomogę
w wydzieleniu części działki i zapłacę za geodetę, tel. 693 031 974.
garaż(12) w Trzebnicy przy ul. Słonecznej
lub przy ul. Wałowej, tel. 695 070 670.
Mieszkanie(8) w Trzebnicy do 90.000 zł, tel.
534 002 300.

pomieszczenie (12) na działalność gospodarcza o pow. 60 mkw z zapleczem socjalnym, tel. 605 105 345.
pokój(12) z kuchnią w domu jednorodzinnym, tel. 605105 345.
lokal(12) 53 mkw, od października w Trzebnicy. ul. Obornicka, Obecnie w tym miejscu
znajduje się sklep spożywczy, tel. 798 522 325.
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.
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.

Garaż(6) w Trzebnicy przy ul. Kościelnej,
cena 230 zł / miesiąc . Płatne za cały rok z góry,
tel. 601 622 703.
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.
Mieszkanie (3) 48 mkw, Trzebnica, bliskie
sąsiedztwo rynku. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, duży balkon + piwnica. Częściowo
umeblowane. Mieszkanie wolne od 20.02.2017.
Oplata: 1200 + czynsz +media. Kaucja 1500
zł. Wyrażam zgodę na możliwość posiadania
zwierząt, tel. 695 742 829.
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lokal(2) usługowy. W chwili obecnej lokal
użytkuje fryzjerka i kosmetyczka. Od lutego
2017 r. połowa lokalu czyli 30 mkw, którą obecnie zajmuje kosmetyczka będzie oddana do
najmu. Lokal znajduje się przy ulicy Milickiej
9 (obok sklepu Meble Bodzio). Lokal można
zagospodarować na różne branże. Dogodne
warunki - ogrzewanie i woda w cenie. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt, tel.
781 350 746.

zamienię
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
- Cieplice z widokiem na Śnieżkę. Piwnica z garażem na dwa auta plus 3 pomieszczenia gospodarcze. Parter kuchnia, salon, sypialnia, łazienka.
I piętro 3 sypialnie, łazienka. Okna plastikowe,
ogrzewanie gazowe, z lat 90. asiaa2@go2.pl, tel.
757 552 845.

dam pracę
zbiór porzeczek (12) zatrudnię osoby
do zbioru porzeczek , tel. 604 236 690.
prezentacja kosmetyków(13) zatrudnię osobę do prezentacji kosmetyków
(w biurze stacjonarnym, Trzebnica). Praca po
15 sierpnia br. tel. 665 712 200.
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.
Modelki (12) Poszukujemy dziewczyn i kobiet, chcących sprawdzić siebie w modelingu. Nieważne, ile masz lat, nieważne, jakie
wymiary, najważniejsze, byś promieniała
wewnętrznym szczęściem i czuła się piękna.
Preferowane miejsce zamieszkania: Trzebnica i okolice. Spośród zgłoszeń wybierzemy
kandydatki, z którymi skontaktujemy się, celem zaproszenia na sesję odzieżową. (Prosimy
o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę...). Zgłoszenia ze zdjęciem, krótkim opisem i danymi
kontaktowymi prosimy nadsyłać e-mailowo
(z dopiskiem: MODELKA) na adres: sun_and_
rainbow@wp.pl
sprzątanie (12) poszukuję osoby z doświadczeniem do sprzątania domu (około
150 mkw ) trzy, cztery razy w miesiącu. Miejsce pracy Księginice (niedaleko przystanku),
stawka 80-100 zł jednorazowo "na rękę ", czas
pracy 6-8 h., tel. 604 692 346.
zbiór wiśni (12) Przyjmę do zbioru wiśni,
Brzyków, tel. 661 851 943.
piekarz(11) Piekarnia AROBIS w Skarszynie
zatrudni piekarza, pomoc piekarza lub osobę
do przyuczenia, tel. 601 587 797.
Praca przy zbiorach (10) najmę do
zbioru czereśni w Księginicach od czerwca,
dzwonić po 15.00, tel. 783 117 692.
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.
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
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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.

MOTO / BUDOWLANE / AGD
Spr zedam
przyczepa kempingowa(13) z pełnym
wyposażeniem 50 m od morza. Sianożęty
między Ustroniem a Kołobrzegiem. Natryski,
toalety i zmywalnia naczyń na terenie kempingu. Przyczepa 3 osobowa (choć pomieści 4
osoby), 40 zł /doba. tel. 609 884 881.
mały Bus(13) 700 kg ładowności PIaggio
Porter. Nowy przegląd i OC. Doinwestowany.
(nowe opony wzmocnione C.)Drzwi przesuwne po obu stronach, rok prod. 1995, Cena. 4999
zł, Trzebnica, tel. 786 230 164.

Opel(13) zafira , 7 osobowy, 1.8 benzyna, 2002
r. Nowy przegląd i OC. Super stan. Trzebnica,
cena 7990 zł, tel. 881 469 138.

ciągnik (12) John Deere, stan bardzo dobry,
nie wyeksploatowany, zarejestrowany, aktualne OC, cena 15 800 do negocjacji, tel. 695
815 023.
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.

skuter(12) Peugeot Zenith 50 cm pojemności, odpalany na rozrusznik, w super stanie
z książką serwisową. Cena 1390.-, Trzebnica,
tel. 502 860 657.

Fiat(12) Punto I, rok '94,benzyna, poj. 1.1 , przebieg 165 tys. km, stan dobry, idealny do szlifowania umiejętności dla początkującego kierowcy, 800 zł (do negocjacji), tel. 505 551 358.

4 poduszki powietrzne, szyberdach, ASR,
wspomaganie kierownicy. Samochód jest
aktualnie na oponach zimowych. Cena 6900
zł, tel. 600 487 186.

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.
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,
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.
fotele (13) dwa, pojedyncze fotele do VW
Caddy. Fotele nie posiadają airbagów(poduszek).Cena 100 zł / szt. Do odbioru w Trzebnicy,
tel. 691 141 985.
kierownica(13) do Fiata Stilo. Zobaczyć
i odebrać ją można w Trzebnicy. Cena 100 zł,
tel. 691 141 985.
opony(13) pojedyncze 235 / 17 / 45, tel. 505
838 073.
lusterko do VW(13) lewe - Europa, do VW
Tourana. Lusterko srebrne do odbioru i zobaczenia w Trzebnicy. Cena 150 zł, tel. 691 141 985.
Części do Fiata(13) 126 p :blacharka, mechanika, poszycia przednie), tel. 605 365 312.
Opony(9) Komplet, całoroczne KUMHO
w rozmiarze 245/75/16 - używane, cena 500
zł, tel. 504 690 048.

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

Koła(4) z felgami 175/75 „13”, 4 sztuki, używane, tel. 883 211 353.
Akumulator (10) nowy, na gwarancji, tel.
883 394 355.
Części (4) do Fiata Punto 1, tel. 603 465 219.
czereśnie (12) i czerwone porzeczki w każdej ilości, również na indywidualne zamówienie, tel. 604 236 690.
klatka(12) dla zwierząt, cena 20 zł, tel. 693
790 106.

Kuźnia(12) kompletna miedzywojenna oraz
urzadzenia mechaniczne i przyrządy kowalskie i żarna. Cena 11 000 zł, tel. 883 433 493.

Młot(11) udarowy z możliwością wiercenia,
BOSCH, z dwoma grotami oraz wiertłem, cena
400 zł, tel. 505 838 073.
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.

Kosa spalinowa (11) 2 sztuki, 80 zł / szt,
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.

Drewno(9) opałowe, cena do uzgodnienia,
tel. 603 465 219.
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.

Piec(13) gazowy CO "Vaillant" 2 funkcje, wiszący 28 KW (sprawny), tanio, tel. 605 365 312.
Pompka(13) co typ PCO-25, tel. 605 365 312.
Umywalka(13) 60 x 60 cm, tel. 605 365 312.
Trajzega(13) silnik, pas transmisyjny, piła,
cena 1200 zł tel. 697 607 049.
Waga(13) dziesiętna - cena do uzgodnienia,
tel. 697 607 049.
drzwi (13) tanio, w dobrym stanie, poniemieckie, drewniane. zewnętrzne o wym. 100 x
200 cm (prawe) i wewnętrzne o wym. 90 x 200
cm (3 pary, prawe), tel. 669 351 078
myjka(13) KARCHER 120 bar ciśnienia, kompletna plansza + naprawa i gwarancja, tel. 505
838 073.
młot udarowy(13) Boss z trzema grotami,
tel. 505 838 073.
kosa(13) spalinowa, tel. 505 838 073.
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.
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.
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.

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

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.

Pompa(6) obiegowa do akwarium JEBO 825,
cena 150 zł. tel. 724 700 323.
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.
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.

fotelik (12) maxi cosi jak nowy z adapterami
cena 150 zł, możliwość montażu w aucie I wózku fotelik jest od 0 do 13 kg, tel. 886 446 455.

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

Wózek (12) firmy X-LANDER koloru niebieskiego. Spacerówka plus gondola w bardzo
dobrym stanie ze wszystkimi akcesoriami.
W cenie wózka adaptery do fotelika firmy
Maxi Cosi. Cena zestawu 600 zł do negocjacji.,
tel. 790 558 209.

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.
wózek (12) podwójny spacerowy z plandeką,
firmy JANE, cena 280 zł, tel. 798 267 177.
Łóżeczko(12) dziecięce, drewniane, cena
250 zł , tel. 798 267 177.
wózek (12) tel. 781 810 110.

rower(12) górski czarny, cena do uzgodnienia, tel. 697 607 049.
Rower(11) German na kołach 26 , cena 1200
zł, tel. 505 838 073.
rowerek (12) dziecięcy, koła 20 cali, przerzutki, stan bardzo dobry, Trzebnica, cena
300 zł, tel. 695 201 318.

wózek (11) podpórka, 3 kołowa, cena 150 zł,
tel. 71 312 06 13.

rowerek (10) dziecięcy, cena 80 zł, Trzebnica, tel. 885 558 017.
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.
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.

ROWERY / WÓZKI
Spr zedam

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

Leżaczek (13) interaktywny Kinder Kraft, stan
bardzo dobry cena 80 zł, tel. 785 215 429.

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

obornik koński (8) workowany z dowozem, tel. 721 900 693.
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.

BMW 318(12) sprowadzone osobiście z Niemiec, kupione od osoby prywatnej, oryginalny przebieg 185 852 km, bezwypadkowy. Komplet opon letnich z felgami gratis.
Elektryczne przednie szyby, klimatyzacja,

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 (13) ciągnikowe
w pełni sprawne: sadzarka i kopaczka do
ziemniaków, pług dwuskibowy, obredlacz
do ziemniaków, trzepaczka do siana, cena do
uzgodnienia, tel. 661 186 761.
Kopaczka(4) konna do ziemniaków lub warzyw, Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.

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.
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.
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.

chodzik (13) 4 kołowy, składany, lekki z hamulcami (dla seniora), tel. 605 365 312.
Fotelik (13) dla dziecka do 22 kg mocowany
do ramy, Kobylice 80 zł, tel. 664 960 543.

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

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.

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
piankowe koła, antypoślizgowe pedały, gumowane rączki, cena 70 zł, tel. 785 956 184.

Hulajnoga(7) chłopięca, metalową, stan
dobry cena 20 zł, tel. 664 785 691.

RTV / MEBLE / RÓŻNE
Spr zedam
telefon (12) zwykły dotykowy telefon Myphone Pocket, mało używany, cena 190 zł, tel.
693 790 106.

Telewizor(8) LG 20 Cali + dekoder, cena
320 zł, tel. 535 145 266.
worek treningowy(13) 180 cm wraz
z mocowaniem. Worek praktycznie nie używany. Do zobaczenia i odbioru w Trzebnicy. Cena
250 zł, tel. 691 141 985.
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Lalki (10) Barbi, 15-8 zł szt., tel. 693 790 106.

akordeon (13) Weltmeister Caprice 120 basów. Cena 2500 zł, tel. 661 851 943.
Fisharmonia(12) z lat miedzywojennych,
sprawna, 1200 zł, tel. 883 433 493.

meble (12) używane, szafy, komody, sprzęt
AGD i inne, bardzo dobra jakość. Cena do
uzgodnienia, tel. 697 607 049.
szafa(12) typu Komandor - duża, funkcjonalna. Cena 2500 zł, tel. 697 607 049.
Żyrandol(10) cena 40 zł, tel. 693 790 106.

Kupię / ODDAM / przyjmę

ubranka(12) dla chłopczyka rozm. 82-96
cm od 3 do 5 zł za sztukę, bardzo ładne, odbiór w Trzebnicy, tel. 697 607 049.
ubranka(10) dla chłopca i dziewczynki. Rozmiary od 56 do 92, Trzebnica, tel. 574 672 363.
Piaskownica(10) basenik Smoby cena 80
PLN, 2 w 1 Motylek, tel. 729 270 272.

UBRANIA
Spr zedam
narożnik (12) rozkładany, Stan jak nowy,
Cena 800 zł, odbiór własny, tel. 721 944 084.

łóżko(12) dziecięce IKEA z materacem wym.
165 x77 cm. Lite drewno. Stan dobry. Cena
140 zł, tel. 605 606 882.

Szafa(10) trzydrzwiowa z lustrem 150 zł, tel.
694 216 036.

korki (12) mało używane buty korki Nike, roz.
42, cena 90 zł, tel. 693 790 106.

Przyjmę DONICZKI (13) za darmo, stare,
ceramiczne, jak na zdjęciu. W zamian oferuję
ciuszki dla noworodka lub teczkę plastikową
na rysunki, używana, format 100x70 cm, tel.
732 244 683.

Przyjmę ubranka(13) za darmo dla chłopców 62-86 cm i 132-136 cm, tel. 884 173 694.
Przyjmę wyprawka(13) za darmo wszystko dla noworodka, tel. 884 173 694.
Kupię rowerek (13) biegowy, tel: 790 483
576.
Kupię silniki elektryczne (13) przekładnie, tokarki, wiertarki stołowe, tel. 692
466 363.
Oddam kotki (12) jedzą już samodzielnie,
więcej info pod nr tel. 721 455 139.
Kupię przyczepkA(12) lekką, typu "SAM",
do remontu, zarejestrowaną z dokumentami

(konieczne) w rozsądnej cenie, tel. 507 843 124.
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.
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.

ziemia(12) Gmina Trzebnica
przyjmie nieodpłatnie ziemię
czystą bez gruzu i śmieci. Ziemię transportem własnym należy dostarczyć na plac budowy
przedszkola znajdujący się na ul. 3
Maja w Trzebnicy w dni robocze
w godz. 7:00-17:00 po uprzednim
kontakcie telefonicznym z kierownikiem budowy nr 667 678 734.

Nowy skład opału

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

węgiel tylko z polskich kopalni
regał(10) cena 400 zł, tel. 694 216 036.

Węgiel

• kostkA • orzech • ekogroszek • miał

Kruszywa

• kamień ozdobny • kostka granitowa

tel. 690 294 901 /
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.

WUKO Krzysztof Buczek

DREWNIANE

wywóz nieczystości
płynnych

570 810 000

/

www.wbtech.com.pl

AKCESORIA DLA DZIECI
Spr zedam

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

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

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

Rejestracja

kart sim

nowa lokalizacja - dawny araj
tel. 609

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

883 38 03 96

Trzebnica

KOMÓRKOWE

tel. 71 387 48 45 kom. 511 511 011

profesjonalny serwis

SKUP / SPRZEDAŻ

- masz problem z telefonem ??

skontaktuj się z nami, naprawimy go !!

Szczytkowice 91

Firma

tel. 785

8-17
SOBOTA 8-14

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

Szafy

SERWIS OPON

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

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Stolik (10) kawowy ze szklanym blatem, okrągły, jak nowy, cena 95 PLN, tel. 729 270 272.

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.

od 350 zł do 8000 zł

Konkurencyjne ceny!
tel.

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.

USŁUGI
REMONTOWO
BUDOWLANE

TOMIK oferuje

693 431 523

USŁUGI
REMONTOWE
TO MAG

Tomasz Pietrykowski
• malowanie
• gładzenie
• tynkowanie
• zabudowy gk
• wykończenia wnętrz
• wykończenia poddaszy
• docieplenia dachów
tel. 725 340 467

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

605 432 606

Naprawa

pomiar i wycena gratis

tel:

Laptopów

785 339 006

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

tel: 504 016 924
Dojazd Gratis

mail: uslugilb@gmail.com

PROMOCJA

oferta obejmuje

SAMOCHODOWEJ
za JEDYNE

•
•
•
•

SERWIS KLIMATYZACJI

Zbiorniki na deszczówkę, biologiczne oczyszczalnie
ścieków, przyłącza wodno - kanalizacyjne
Paweł Madaliński / Skarszyn  / Trzebnica

8-17

SOBOTA 8-14

Naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie IT.
Bezpłatna diagnoza

605 331 903

233 408

GODZINY PRACY: pon-Pt

Komputerów PC,
Tabletów, GPS itp.

SZAMBA

telefon

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

tel. 785

meble kuchenne
meble na wymiar

wysoka jakość
indywidualne podejście

Zapewniamy
profesjonalną
i szybką
obsługę

Szczytkowice 91

wnękowe

Firma

233 408

GODZINY PRACY: pon-Pt

e-mail: firmablyskmn@wp.pl

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.

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.

ul. W. Witosa 18

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

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

Łóżeczko(12) turystyczne dwupoziomowe
w bardzo dobrym stanie. Cena 150 do negocjacji, tel. 790 558 209.

atrakcyjne cenY!

Sprzedaż Węgla
trzebnica

Księginice ul. Trzebnicka - teren SKRu

Huśtawka(10) nowa, cena 600 zł, tel. 694
216 036.

SCHODY
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Kompleksowa oferta mebli
do mieszkania, domu i firmy
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Kompleksowa oferta mebli
do mieszkania, domu i firmy

zestaw pokojowy VISIO

narożnik SPOLETO

ul. Głowackiego 9

Trzebnica

jesteśmy naprzeciw straży pożarnej
godziny otwarcia:
pon.–pt. 10:00 – 18:00 sob.

9:00 - 14:00

