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Za nami największe wydarzenie
sportowe roku, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich The World Games Wrocław 2017! 26 lipca tereny

Lasu Bukowego oraz Gminny Park
Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ stały się
areną zmagań biegaczy na orientację na dystansie średnim. – Po
R

E

raz kolejny pokazaliśmy, że Gmina
Trzebnica jest godna organizacji
wielkich wydarzeń, również tych
o randze światowej – powiedział
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burmistrz Marek Długozima. Zawodom towarzyszyła wspaniała
atmosfera i prawdziwe sportowe
emocje.
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Umowa podpisana

Pierwszy szpadel wbity w ziemię

PARKING
Park & Ride

– To kolejny ważny dzień dla
Trzebnicy, jej dynamicznego rozwoju i zadowolenia mieszkańców.
Będzie to druga największa, po budowie Gminnego Parku Wodnego
TRZEBNICA-ZDRÓJ, inwestycja
z kwotą przekraczającą 20 mln
zł. Jej powstanie jest spełnieniem
obietnicy, którą złożyłem dzieciom uczącym się w Szkole Podstawowej nr 2 oraz ich rodzicom.
Stanowić będzie swoiste dopełnienie tej nowoczesnej placówki,
której modernizację zakończyłem
w roku 2013. Warto przypomnieć,
że kiedy zostałem burmistrzem do
Szkoły Podstawowej nr 2 uczęszczało 300 dzieci. Obecnie w nowej
szkole mamy około 700 uczniów.
To pokazuje, jak potrzebna jest
hala sportowa, w której będą oni
mogli rozwijać swoje sportowe
pasje. W trosce o bezpieczeństwo
i komfort dzieci nowa hala zostanie połączona podziemnym łącznikiem ze szkołą – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał:
– Z miejsca stanie się ona także
areną pojedynków drużyn z naszej
gminy i regionu. Poszerzy bazę treningową i rekreacyjną. Co więcej,
hala z widownią, która pomieści
do 1000 osób, pozwoli również na
organizowanie dużych wydarzeń
kulturalnych, koncertów, przedstawień teatralnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W tym miejscu warto zauważyć, że symboliczne wkopanie
pierwszego szpadla pod budowę
hali jest również początkiem ostatniej z zaplanowanych przy ul. 3
Maja inwestycji. Obecnie powstają tu żłobek wraz z przedszkolem
oraz obiekt sportowo-rekreacyjny.
W tym pierwszym znajdzie się pięć
oddziałów przedszkolnych oraz
trzy oddziały żłobkowe, w drugim
– cztery sale do squasha, trzy sale
do fitnessu oraz sale do spinningu,
jogi i siłownia.
– Jest to dla nas kolejne wyzwanie. Pod koniec ubiegłego roku
zakończyliśmy budowę podobnego obiektu w Korszach, w woj.
warmińsko-mazurskim,
mamy
więc potrzebne doświadczenie. Na
polskim rynku funkcjonujemy od
ponad 30 lat, a to pokazuje, że już
z niejedną inwestycją mieliśmy do
czynienia. Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani do tego ważnego
dla przyszłości Trzebnicy zadania.
Dziękujemy burmistrzowi za zaufanie i na pewno nie zawiedziemy – powiedział prezes zarządu
Zakładu Innowacyjnego Technik
Energetycznych PROMAT Sp.
z o.o. Roman Jackiewicz.
Powierzchnia użytkowa hali widowiskowo-sportowej to 3.612,45
m2. Widownia pomieści do 1000
osób, a prace budowlane mają zakończyć się w lutym 2019 roku. Na
ul. 3 Maja powstaną również dwa
duże parkingi, w tym jeden w formule „Parkuj i jedź”. Zapewnią one
odpowiednią ilość miejsc postojowych zarówno dla odwiedzających
kompleks edukacyjny, jak i tych
chcących skorzystać z nowych
obiektów sportowych.

źródło: zdium.wroc.pl

Będzie drugą największą inwestycją w historii Gminy Trzebnica. W poniedziałek 7 sierpnia burmistrz Marek Długozima podpisał
umowę na budowę Hali Widowiskowo-Sportowej, która pomieści do 1000 osób. Koszt jej
powstania wyniesie ponad 20 mln zł. Wykonaniem zajmie się Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o.
Tego samego dnia odbyło się
oficjalne odsłonięcie tablicy informacyjnej na placu budowy oraz
wkopanie pierwszego szpadla pod
budowę tej oczekiwanej inwestycji,
którego dokonali burmistrz Marek
Długozima i prezes zarządu wykonawcy Roman Jackiewicz.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

przy ul. 3 MAJA
multifunkcyjny obiekt
sportowo-rekreacyjny
SQUASH, SPINNING
FITNESS i SIŁOWNIA

tor rowerowy PUMPTRACK
▶ Burmistrz Marek Długozima i prezes zarządu Zakładu Innowacyjnego Technik Energetycznych

PROMAT Sp. z o.o. Roman Jackiewicz podpisali umowę na budowę Hali Widowiskowo-Sportowej. Na zdj. m.in. sekretarz Daniel Buczak, skarbnik Barbara Krokowska, Andrzej Grycner z firmy PROMAT Sp. z o.o., a tak że Monika Białas z wydziału techniczno-inwestycyjnego.

PLAC ZABAW
i STREFA MALUCHA

▶ Oficjalnego odsłonięcia tablicy informacyjnej na placu budowy dokonali burmistrz Marek Dłu-

gozima i prezes zarządu wykonawcy Roman Jackiewicz. W wydarzeniu wzięli również udział
m.in. sekretarz Daniel Buczak, naczelnik wydziału promocji Jakub Szurkawski, a tak że Monika
Białas i Stanisław Koszałko z wydziału techniczno-inwestycyjnego oraz członek zarządu firmy
PROMAT Sp. z o.o. Andrzej Grycner.

Gminny ŻŁOBEK
i PRZEDSZKOLE

PARKING
BOISKO wielofunkcyjne
▶ Sy mb o lic z ne wkopanie p ie r ws ze go s z pad l a p o d b u dowę H ali Widowis kowo -Sp or towej
p r z y u l . 3 M aj a .

HALA
widowiskowo-sportowa

[sh]
HAL A
WidowiskowoSportowa

SZKO Ł A
Podstawowa
nr 2

Gminna
SZKOŁA MUZYCZNA

PODZIEMNY
Ł ĄC Z N I K
BOISKO
Wielofunkcyjne

▶ W miejscu, w którym powstać ma hala, przygotowywany jest
już teren pod budowę.

1.09.2017

▶ Wizualizacje nowoczesnej Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. 3 Maja wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 i podziemnym łącznikiem, który połączy oba budynki.

SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 2
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ŻŁOBE K i PR Z E D SZ KOLE rośnie w bardzo szybkim tempie
Żłobek wraz z przedszkolem oraz obiekt sportowo
-rekreacyjny rosną w bardzo szybkim tempie. Trwa
montowanie stropu nad drugim piętrem budynku.
Tymczasem na parterze prowadzone są już prace
tynkarskie. Pierwszy z budynków będzie mieścił pięć
oddziałów przedszkolnych oraz trzy oddziały żłobkowe, w drugim znajdą się m.in. cztery sale do squasha
oraz sale do spinningu, fitnessu i jogi.
Obiekty wizytował burmistrz
Marek Długozima. – Te budynki
staną się na długo kolejną z nowoczesnych wizytówek naszej gminy.
Będą to przestronne wnętrza spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa i komfortu, a wszystko
to z myślą o naszych najmłodszych
mieszkańcach. Wierzę, że dzięki
tej inwestycji oraz wykwalifikowanemu personelowi, każda chwila
w żłobku czy przedszkolu będzie

nową przygodą, a dzieci będą wracać tu z radością – powiedział
burmistrz i dodał: – Chcę, aby
mieszkańcy odnaleźli w Trzebnicy wszystko to, co zaoferować im
mogą miasta większe od niej, tyle,
że w rodzinnej atmosferze, bez
zgiełku, pośpiechu i dużych odległości. To u nas magia terenów spacerowych Lasu Bukowego i Stawów
Trzebnickich przeplata się z nowoczesnością jedynego w powiecie

krytego aquaparku, gdzie oprócz
basenów i saun znajdziemy nowo
otwartą Strefę Aktywności Sportowej z kręgielnią, siłownią i crossfitem. Już niebawem tę bogatą ofertę
uzupełni przestrzeń obiektu sportowo-rekreacyjnego, z salami do
squasha, spinningu, jogi oraz siłowni. Warto też wspomnieć o hali
widowiskowo-sportowej, przy której budowie prace się już rozpoczęły, a która będzie uzupełnieniem
kompleksu Szkoły Podstawowej nr
2 i Szkoły Muzycznej. Tym samym
miłośnikom sportu i rekreacji nie
zabraknie miejsc, by realizować
swoje pasje.
Oprócz wspomnianych inwestycji przy ul. 3 Maja powstaną
dwa przestronne parkingi, które
pozwolą na komfortowe korzystanie z nowych inwestycji oraz bezpieczny transport dzieci do szkoły,
żłobka i przedszkola.

▶ Burmistrz Marek Długozima wizytował inwestycje. Na placu budowy towarzyszyli mu Stanisław

Koszałko z wydziału techniczno-inwestycyjnego oraz kierownik budowy Mariusz Podleżański.
Na parterze prowadzone są już prace tynkarskie.

Żłobek, przedszkole oraz obiekt
sportowo-rekreacyjny buduje firma
BERGER BAU z Wrocławia. Budowa ma się zakończyć – odpowiednio – w grudniu bieżącego roku
i w kwietniu 2018 r., natomiast par-

king w postaci centrum przesiadkowego zrealizuje PUB „BRUKPOL”
ze Strzelec Wielkich.
[sh]
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Trwa gruntowny remont Gimnazjum nr 1, które
wraz z początkiem roku szkolnego przekształcone zostanie w Szkołę Podstawową nr 1. Oprócz
samego budynku zmianie ulegnie sąsiadujący
z nim teren. Pojawią się nowe parkingi i bezpieczna zatoczka autobusowa. Powstaje nowe
boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i stanowiskami lekkoatletycznymi, a także siłownia
plenerowa. Najmłodszych z pewnością ucieszy
edukacyjny plac zabaw.
sportowe talenty – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał
- Ogłosiłem również przetarg na
dostawę nowego wyposażenia sal,
kuchni, biblioteki, w tym narzędzi
dydaktycznych do nauki robotyki
oraz języków obcych, a także zabawek do wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. Podczas
kolejnych wakacji planuję również dobudowanie windy, by nowa
szkoła stała się bardziej dostępna
dla osób niepełnosprawnych. Wierzę, że większość robót uda się zakończyć do dnia rozpoczęcia roku
szkolnego. Jednak drobne opóźnienia są nieuniknione przy tej skali
prowadzonych prac. Dlatego w tym
miejscu chciałbym przeprosić rodziców za drobne niedogodności na
początku roku szkolnego. Mam nadzieję, że zostaną one szybko prze-

▶ Trwają intensywne prace związane z przystosowaniem budynku Gimnazjum nr 1 do roli szkoł y
podstawowej. Gruntowny remont przechodzi łącznik, w którym naukę pobierać będą najmłodsze dzieci. Budowane jest tak że nowe boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią lekkoatletyczną
oraz edukacyjny plac zabaw.

zwyciężone, a dzieci będą mogły
się cieszyć z nauki w nowoczesnej
i przyjaznej nowej Szkole Podstawowej nr 1.
Również dyrektor Elżbieta Nowak nie kryje swojego zadowolenia
z prowadzonych robót: - Szkoła
zmienia się z dnia na dzień, a intensywność prac daje mi pewność,
że dzieci zachwyci zupełnie nowe,
lepsze oblicze „jedynki”. W imieniu dzieci, rodziców, zespołu pedagogicznego oraz własnym dziękuję
burmistrzowi za podjętą decyzję

o remoncie oraz o dofinansowaniu
dodatkowych godzin zajęć m.in.
tak potrzebnych dziś języków obcych. Dzięki tym zmianom nasi
obecni i nowi uczniowie zyskają
doskonały komfort nauki.
Przystosowanie szkoły do reformy to nie tylko remont, ale również
modyfikacja programu nauczania. Planowane jest wprowadzenie nowych zajęć m.in. robotyki
i języka hiszpańskiego. Powołane zostaną klasy sportowe. Nowa
szkoła podejmie także współpracę

z Uniwersytetem Wrocławskim, by
uczniowie mieli możliwość brania
udziału w projektach realizowanych przez uczelnie wyższe.
Co ważne, remont prowadzą
trzebnickie firmy: Zakład Murarski Kazimierza Zająca, System
Plus Mirosława Gajdy oraz Ekoflor
Katarzyny Wojciów. Boisko wielofunkcyjne buduje firma Budmel
Tomasza Molusa, a edukacyjny
plac zabaw firma Free Kids z Trzęsowic.
[sh]

▶ Trwają prace związane z budową stropów.

▶ Przekładana jest m.in. kostka brukowa przed wejściem do budynku, po to by

▶ Edukacyjny plac zabaw znajduje się w bliskim sąsiedztwie łącznika.

▶ Uczniowie zyskają również siłownię plenerową.

▶ Burmistrz Marek Długozima, dyrektor Szkoł y Podstawowej nr 1 Elżbieta No-

usunąć progi, zniwelować bariery architektoniczne i zwiększyć bezpieczeństwo dzieci. Na zdj. burmistrz Marek Długozima oraz podwykonawcy inwestycji Marek Krzak i Edward Cichosz.

sala, która zostanie podzielona specjalnymi ściankami. Po
ich złożeniu stworzy dużą przestrzeń pozwalającą na organizowanie różnego rodzaju gal i uroczystości dla rodzin
przedszkolaków.
E

Szkoła Podstawowa nr 1 ostatnie przygotowania

Cały budynek przechodzi kompletną termomodernizację wraz
z wymianą kotła grzewczego, systemu grzejników oraz okien i drzwi.
Modernizacji ulegną kolejne sale
lekcyjne, a kompletny remont przechodzi łącznik, w którym będą się
uczyć dzieci z klas od 0 do 3. Koszt
inwestycji to około 4 mln złotych.
- Remont i przystosowanie budynku Gimnazjum do reformy
edukacji oraz jego przeobrażenia
w Szkołę Podstawową nr 1 to nie
tylko odnowione szkolne mury, ale
także całe zaplecze. Nowy, edukacyjny plac zabaw dla najmłodszych
uczniów oraz wielofunkcyjne boisko, na wzór tych przy Szkole Podstawowej nr 2, są tego najlepszym
przykładem. Dzieci będą mogły tam
bezpiecznie i komfortowo uczyć
się, bawić, a także rozwijać swoje

▶ Jednym z nowoczesnych rozwiązań będzie multifunkcyjna
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▶ N owo c ze sne b u d y nk i rosną w s z y b k im te mp ie i ju ż nie bawe m b ę d ą s ł u ż yć mie s z k ań com
G miny Tr ze b nic a .

wak oraz z-ca dyr. Beata Białecka. W tle prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i stanowiskami lekkoatletycznymi.
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Droga Brzyków-Szczytkowice
Droga, która połączy Szczytkowice z Brzykowem
powoli nabiera kształtu. Trwają prace związane z jej
utwardzaniem, kolejnym etapem będzie położenie
warstwy asfaltu. Wcześniej wykonano kanalizację
deszczową. Teren inwestycji wizytował burmistrz
Marek Długozima, który uczestniczył w rozmowach
dotyczących ustalenia dokładnego przebiegu ostatniego odcinka wspomnianego ciągu jezdnego.
– To kolejna duża inwestycja
drogowa realizowana na terenie

sołectw naszej gminy. W ostatnim czasie nowe drogi powstały

także w Domanowicach, Brzeziu,
Głuchowie Górnym, Ujeźdźcu
Małym, Malczowie, Węgrzynowie, Taczowie Wielkim, Brochocinie oraz w Ksieginicach, gdzie
planowany jest także remont całej
sieci dróg wewnątrz miejscowości.
Oprócz tego, powstać ma również
droga z Cerekwicy do Masłowa
oraz drogi łączące Jaźwiny z Koczurkami, Boleścin z Głuchowem
Górnym, a także sieć ścieżek rowerowych, w tym planowana do
Brzykowa. W połączeniu z realizowaną drogą oraz tą współreali-

zowaną z Powiatem Trzebnickim
prowadzącą z Trzebnicy do Szczytkowic stworzy ona pętle, po której
bezpiecznie będą mogli poruszać
się rowerzyści. – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał:
– Ta droga ułatwi mieszkańcom
dwóch bliskich i prężnie działających miejscowości połączyć siły
i działać jeszcze skuteczniej na
rzecz promocji Gminy Trzebnica za zewnątrz. Jej powstanie jest
także kolejną zrealizowaną przeze
mnie obietnicą.

Warto zauważyć, że w ostatnim
czasie również liczne drogi gruntowe zostały utwardzone tłuczniem,
a w planach są już kolejne. Gmina
Trzebnica współrealizuje również
z Powiatem Trzebnickim wspomniany remont drogi prowadzącej
z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego, na odcinku prowadzącym do
Szczytkowic.
Zakończenie przebudowy drogi
pomiędzy Brzykowem a Szczytkowicami planowane jest na 30 września bieżącego roku.
[sh]

zycznej, w którym wydobywa się
niuanse brzmieniowe realizowanego materiału. Montaż sprzętu
i szkolenie personelu przeprowadzi
firma Gorycki & Sznyterman Sp.
z o.o. z Krakowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.
– To właśnie z myślą o lokalnych
zespołach muzycznych podjąłem
decyzję o stworzeniu profesjonalnego studia nagrań w podziemiach
Gminnego Centrum Kultury
i Sportu. Już w fazie projektowania

Nowoczesna technologia w tym dwa wysokiej klasy monitory odsłuchowe, 27 calowy iMac, profesjonalny zestaw mikrofonów do perkusji, słuchawki
odsłuchowe i wiele innych. W studio nagrań mieszczącym się w Gminnym Centrum Kultury właśnie
trwa montaż profesjonalnego sprzętu.
W specjalnie zaprojektowanym
akustycznie pomieszczeniu już
niebawem rozpoczną się pierwsze
nagrania. W skład studia wchodzi

reżyserka i pomieszczenie z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, czyli końcowego etapu
procesu realizacji produkcji mu-

▶ Burmistrz Marek Długozima wizy tował nowe studio nagrań, które działać
▶ Trwają prace związane z zagęszczaniem podłoża budowanej drogi. Kolejnym
etapem będzie położenie asfaltu.

▶ Teren budow y wizy tował burmistrz Marek Długozima, któr y rozmawiał

z mieszkańcami na temat szczegółów technicznych związanych z inwestycją. Na zdj. m.in. soł tys Brzykowa i radny Rady Miejskiej Tadeusz Cepiel, Paweł Jędrzejewski z w ydziału techniczno -inwestycyjnego oraz przedstawiciel w ykonawcy Michał Muszyński z firmy STRABAG Infrastruktura Południe
Sp. z.o.o.

Kolorowo na stawach
Od lipca mieszkańcy Trzebnicy oraz licznie odwiedzający ją turyści mogą cieszyć się z uroków
nowej atrakcji, która pojawiła się na Trzebnickich
Stawach. Mowa o wyjątkowej fontannie, wieczorami podświetlanej wielobarwnymi reflektorami.
Spacer wokół Stawów Trzebnickich stał się jeszcze przyjemniejszy. Wszystko za sprawą kolorowej
fontanny pływającej, która stanowi

▶ Trzebnickie stawy nocą.

doskonałe uzupełnienie strefy relaksu i wypoczynku. Zmieniające
kształt i tryskające na kilkanaście
metrów strumienie wody tworzą

niezwykłe widowisko zwłaszcza
po zmroku. Wówczas dochodzą
różnobarwne światła, od których
nie można oderwać wzroku. Już
niebawem to wodne przedstawienie ubogaci muzyka, a tuż obok
zaczną działać lecznicze tężnie.
– Jestem zachwycona nową
atrakcją. Fontanny robią naprawdę
ogromne wrażenie, zwłaszcza wieczorem, kiedy przybierają różne
kolory. To miejsce jest wspaniałe.

Zawsze lubiłam spacery na Stawach Trzebnickich, gdzie można
się zrelaksować i odpocząć w otoczeniu natury – mówi mieszkanka
Trzebnicy pani Anna.
O nowej fontannie na Trzebnickich Stawach bardzo pozytywnie wypowiadają się także turyści. – Przyjechałam do Trzebnicy
w odwiedziny do córki. Cieszę się,
że mieszka w tak pięknej miejscowości. Widać tutaj porządną rękę

gospodarza. W ubiegłym roku
miałam okazję spacerować w okolicach stawów, wtedy jeszcze nie
było fontanny. Teraz to miejsce
jest jeszcze piękniejsze. Mogłabym
spędzać tutaj całe dnie. Słyszałam
również o tężniach, teraz zamiast
do sanatorium, będę przyjeżdżała
do Trzebnicy – mówi pani Zofia.
[mc]

▶ Na terenie między stawami powstają pierwsze w powiecie tężnie solankowe.

będzie przy Gminnym Centrum Kultur y. Na zdj. z Jakubem Szurkawskim naczelnikiem w ydziału promocji oraz pracownikiem GCK Leszkiem Borsukiem.
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nowego budynku zadbałem o to,
by znalazło się tu pomieszczenie,
które teraz w pełni wyposażone
posłuży trzebnickim zespołom,
będąc pierwszym profesjonalnym
studiem nagrań w powiecie trzebnickim. Warto zauważyć, że Gmina Trzebnica jest kuźnią talentów,
więc to kolejny ukłon, zaraz po
powołaniu przeze mnie Szkoły
Muzycznej, w ich kierunku – powiedział burmistrz.
[em]

Gminne Centrum Kultury i Sportu podpisało umowę o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020 na zadanie pn. „Remont, rozbudowa, przebudowa Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Trzebnicy wraz z zakupem wyposażenia do studia nagrań” w wysokości 597 356,19 zł. Całkowita wartość
projektu wyniosła 3 591 788,93 zł. W ramach tego projektu zostały zrealizowane
roboty ogólnobudowlane i instalacyjne
siedziby GCKiS, zagospodarowanie terenu
oraz wyposażenie studia nagrań.

▶ St u d io b ę d z ie p ie r ws z y m w p e ł ni p ro fe sjonalny m miejsce m te go t y p u na
m ap ie p owiat u . Zgo d nie z ob ie t nic ą b u rmist r z a p os ł u ż y ono t r ze b nic k im
ze sp o ł om .
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Ksieginice z nowoczesną świetlicą
Nowa świetlica będzie miała 216
m2 powierzchni użytkowej. Wyposażona zostanie w kuchnię, sanitariaty oraz przestronną salę, która
posłuży za miejsce zabaw i integracji. Budowa podzielona została na
dwa zadania. Pierwsze dotyczące
robót budowlanych i instalacji elektrycznych oraz drugie związane z
wykonaniem instalacji sanitarnych.
Ofertę na ich wykonanie, w wysokości 751 530,00 zł złożyła firma
NOVBAU Krzysztofa Nowickiego
ze Sławoszowic.
- Dzisiejsze otwarcie ofert jest
spełnieniem obietnicy, którą złożyłem mieszkańcom Księginic. Ważny dla mnie jest równy rozwój tak
miasta jak i terenów wiejskich. Stąd

Mieszkańcy Księginic mają duże powody
do zadowolenia. 30 sierpnia w obecności
burmistrza Marka Długozimy oraz sołtys
Barbary Ciepluch odbyło się otwarcie ofert
na oczekiwaną przez nich inwestycję – budowę nowoczesnej świetlicy wiejskiej wraz
z placem zabaw. Będzie to kolejny krok na
ścieżce rozwoju tego prężnie działającego
sołectwa.

kolejna inwestycja, która w znaczący sposób usprawni i rozwinie życie
sołectwa – powiedział burmistrz i
dodał: - Chciałem tu również podkreślić bardzo dobrą współpracę
z panią sołtys, jednocześnie radną
Rady Miejskiej Barbarą Ciepluch,
która zabiegała o powstanie świetlicy, ale także innych inwestycji na
terenie miejscowości w tym m.in.
remontu ul. Łabędziej czy planowanej budowy sieci nowych dróg.
Również wspomniana sołtys nie
kryje swej radości: – Jesteśmy jednym z największych sołectw gminy,
tym bardziej cieszy, że dzięki decyzji pana burmistrza zyskujemy
nowoczesną świetlicę. Będzie ona
motorem do zintensyfikowania

▶ Otwarcie ofert. Od lewej: sołtys i radna Rady Miejskiej Barbara

Ciepluch, burmistrz Marek Długozima, Monika Białas oraz Jerzy
Chomkowicz z wydziału TI.
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działań na rzecz rozwoju i promocji
nie tylko Księginic, ale i całej Gminy Trzebnica. Dziękujemy za świetlicę i inne inwestycje, które cały
czas powodują, że idziemy do przodu na wytyczonej ścieżce rozwoju –
powiedziała Barbara Ciepluch.
Gmina Trzebnica konsekwentnie realizuje projekt rozwoju wsi,
dzięki czemu w 41 sołectwach powstało już wiele świetlic, placów
zabaw, boisk czy dróg. Budowa nowych świetlic planowana jest także w m.in. w Skarszynie, Nowym
Dworze, Świątnikach, Koczurkach,
Brzeziu, Ligocie Trzebnickiej, Masłowcu, Będkowie i Kuźniczysku.
[sh]

▶ Oferent.

Trwające prace są kontynuacją remontu, który rozpoczęto
w ubiegłym roku. Już przed świętem Wszystkich Świętych znacząco poprawiona została infrastruktura trzebnickiej nekropoli, co
zauważyli mieszkańcy odwiedzający groby bliskich. – Teraz zakończyliśmy remont głównej alei
oraz bocznych ciągów pieszych.
By ułatwić dostanie się na teren
cmentarza osobom starszym lub
niepełnosprawnym, od strony ul.

Rozpoczął się kolejny etap zaplanowanego na ten rok remontu cmentarza
przy ul. Prusickiej – budowa parkingu oraz montaż ogrodzenia. Wcześniej
naprawiono główną aleję prowadzącą
do kaplicy oraz boczne, znajdujące się
z przodu cmentarza.

Cichej zakończone zostały one
schodami i podjazdami. Rozpoczynamy kolejny etap modernizacji, którym jest budowa parkingu
wzdłuż wspomnianej ul. Cichej,
a także montaż ogrodzenia wraz
z furtkami. Co ważne, zadbałem
również o to, by na terenie obiektu znalazły się ujęcia wody bieżącej – powiedział burmistrz Marek
Długozima.
Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku cmentarz parafialny prze-

szedł pod zarząd Gminy Trzebnica. Jak podkreślał sam ks. dziekan
Jerzy Olszówka SDS, tuż po podpisaniu z burmistrzem umowy
użyczenia, jest to rozwiązanie
optymalne pozwalające na dalsze
funkcjonowanie obiektu. Burmistrz zapewnia, że podobnie jak
w przypadku cmentarza komunalnego, odpowiednio zadba o to
miejsce pamięci i spoczynku wielu naszych bliskich.
[sh]

▶ Burmistrz Marek Długozima wspólnie z Marianem Przybylskim z trzebnickiej

▶ Po d c z a s r e m o n t u n a p r aw i o n o g ł ów n ą a l e j ę p r ow a d z ą c ą d o k a p l i c y…

▶ …o r a z b o c z n e , z n a j d u j ą c e s i ę z p r z o d u c m e n t a r z a .

▶ R o z p o c z ę ł y s i ę p r a c e z w i ą z a n e z b u d ow ą p r z e s t r o n n e g o p a r k i n g u p r z y

firmy Plast-Met rozmawiają na temat nowego ogrodzenia. Na zdj. m.in. Angelika Szałapska z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica-ERGO
oraz Zbigniew Rapp wykonawca remontu cmentarza.
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Uroczyste otwarcie Strefy Aktywności Sportowej
Po raz kolejny możemy być dumni z najnowszej
inwestycji gminy, która jest uzupełnieniem bogatej oferty Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA
-ZDRÓJ i z pewnością stanie się piękną wizytówką
Trzebnicy. Mowa o Strefie Aktywności Sportowej,
na której oficjalne otwarcie zaprosił 17 lipca gospodarz miasta – burmistrz Marek Długozima.
– Cieszę się ogromnie, że tak
liczne grono mieszkańców Gminy Trzebnica – radni, sołtysi oraz
pracownicy jednostek podległych
– przybyło na uroczyste otwarcie Strefy Aktywności Sportowej. Po raz kolejny okazujemy się
pionierami rozwoju w powiecie
trzebnickim. Dziś oficjalnie oferta Gminnego Parku Wodnego
TRZEBNIAC-ZDRÓJ
zostanie
poszerzona o strefę aktywności.
To w tym miejscu znajduje się czterotorowa kręgielnia, siłownia oraz
jedyna w powiecie sala treningu siłowego typu cross – tymi słowami
burmistrz Marek Długozima powitał zebranych gości w holu aquaparku. – Wierzę, że w połączeniu
ze strefą basenów oraz saunarium,
nowa Strefa Aktywności Sportowej
stanie się kolejnym z ulubionych
miejsc treningu, rozrywki i relaksu
wszystkich mieszkańców zarówno
tych starszych, młodych i najmłodszych – dodał.
Na drugą część uroczystości
zaproszono wszystkich do kręgielni, gdzie prezes Gminnego Parku
Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ
Alicja Turkiewicz wręczyła burmistrzowi w imieniu własnym, pracowników, a także mieszkańców
kulę do kręgli z dedykacją, dziękując tym samym za stworzenie kolejnego miejsca relaksu i rozrywki.
– Dzięki panu burmistrzowi
mieszkańcy będą mogli w jednym
miejscu skorzystać zarówno z basenu, sauny, siłowni, sali do crossu
i wraz z przyjaciółmi i rodziną spę-

dzić czas w kręgielni. Serdecznie
dziękujemy za to, że zamienia pan
słowa w czyny – mówiła prezes
Alicja Turkiewicz.
Zachęcony oklaskami burmistrz wykonał pierwszy inauguracyjny rzut otrzymaną kulą,
strącając szczęśliwie 7 kręgli. Moment ten stał się symbolicznym
otwarciem nie tylko kręgielni, ale
również wszystkich sportowych
obiektów. Tym samym kolejna
z obietnic wyborczych burmistrza
została spełniona.
Swojego zachwytu nad kolejną
inwestycją zrealizowaną w Gminie Trzebnica nie krył starosta
Waldemar Wysocki. – Jestem pełen uznania dla pana burmistrza.
Mimo, że wiele osób nie wierzyło
w powstanie Strefy Aktywności Sportowej, jednak pan po raz
kolejny dotrzymał słowa, czego
serdecznie gratuluję. Dodam, że
Gmina Trzebnica jest najprężniej
rozwijającą się gminą w powiecie.
Jest ona naszą chlubą – powiedział
starosta i wręczył burmistrzowi pióro – by nigdy nie zabrakło
mu długopisu przy podpisywaniu
umów na realizację kolejnych inwestycji.
– Bardzo się cieszę, że powstają
takie miejsca, które promują aktywny styl życia. W imieniu lokalnej grupy Street Workout Trzebnica chciałbym podziękować panu
burmistrzowi i wręczyć statuetkę
za stworzenie kolejnego miejsca,
w którym w razie niepogody będziemy mogli trenować i przygo-

▶ Swojego zachwytu z nowo powstałej Strefy Aktywności Sportowej w Trzebnicy nie kryli również
sołtysi gminnych sołectw, którzy licznie uczestniczyli w otwarciu.

▶ Starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysocki oraz wicestarosta Jerzy Trela gratulują burmistrzowi Markowi Długozimie zrealizowania kolejnej inwestycji.

▶ D z i a ł a l n o ś ć St r e f y A k t y w n o ś c i S p o r t owe j r o z p o c z ą ł i n a u g u r a c y j ny r z u t k u l ą d o k r ę g l i
w y ko n a ny p r z e z b u r m i s t r z a M a r k a D ł u g o z i m ę .

towywać się do następnych zawodów – mówił przedstawiciel grupy
Michał Siewierski.
Na zakończenie uroczystości
burmistrz podziękował wszystkim
zaangażowanym w powstanie Strefy Aktywności Sportowej i pokroił
wraz z panią prezes tort w kształcie
kręgielni. Następnie każdy z gości
miał możliwość zwiedzić nowo
otwartą przestrzeń.
Warto podkreślić, że jeszcze
tego samego dnia mieszkańcy mogli za symboliczną złotówkę skorzystać z siłowni czy cross boxu.
Jak zapowiedział gospodarz
miasta, to nie koniec niespodzianek dla mieszkańców. Przy przedszkolu powstaje obiekt sportowo
-rekreacyjny z czterema salami do
squasha, salą do spinningu i salą
fitness, gdzie będą się odbywać
m.in. zajęcia jogi.
[em]

▶ Przedstawiciel trzebnickiej grupy Street Workout Mi▶ Dla wszystkich gości przygotowano słodką niespodziankę – tort w kształcie kręgielni.

chał Siewierski wręczył burmistrzowi statuetkę z podziękowaniem za wsparcie i stworzenie nowego miejsca treningów.

▶ Pa m i ą t kow ą k u l ę d o k r ę g l i w r a z z p o d z i ę kow a n i e m z a

s t wo r z e n i e n owe g o m i e j s c a r e k r e a c y j n e g o w i m i e n i u w ł a s ny m i m i e s z k a ń c ów n a r ę c e b u r m i s t r z a p r z e k a z a ł a p r e z e s G m i n n e g o Pa r k u Wo d n e g o T R Z B E N I C A -Z D R ÓJ A l i c j a
Tu r k i e w i c z .

▶ K r ę gie lnia to miejsce, k tóre s zc ze gó lnie p r z ypa- ▶ Po dc z as ot warc ia k r ę g ie lni k a ż d y m ó g ł w y ko - ▶ Tr ze b nic k ie r o d z iny był y p o d w ra ż e nie m nowe go
dło do gust u z ar ów no st ar s z y m , j ak i m ł o d s z y m
mie s z k ańcom Tr ze b nic y.

▶ Na uroczystość otwarcia Gminnej Strefy Aktywności Sportowej w trzebnickim
aquaparku licznie przybyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy Trzebnicy.

nać p r ób ny r z u t .

miej sc a re k re acj i.

▶ Wszystkich zgromadzonych serdecznie przywitał gospodarz wydarzenia burmistrz Marek Długozima, który w swoim przemówieniu podkreślił, że powstała
przestrzeń jest kolejną spełnioną obietnicą wyborczą.

▶ Na si łowni oraz w sali do ć wic zeń t ypu cross można skorz ystać z pomoc y
profesjonalnych instruk torów.

▶ Tre ne r z y p o k a ż ą j ak p rawid ł owo w y kony wać ć wic ze nia na p os zc ze gó lnyc h
p r z y r z ąd ac h .
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Międzynarodowa współpraca szkół
Projekt zakłada między innymi
wymianę międzyszkolną uczniów
szkół podstawowych z Trzebnicy
i Lincoln, krzewienie patriotyzmu
poprzez naukę historii, zastosowanie języka angielskiego w praktyce
oraz budowę relacji interpersonalnych wśród rówieśników.
– Wspieranie tego typu projektów
to ogromna przyjemność dla mnie,
przede wszystkim dlatego, że służą
mieszkańcom naszej gminy. Dzieci i młodzież z trzebnickich szkół
będą mieli okazję, by nawiązać

11 sierpnia Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima oraz Elżbieta Błotny
dyrektor Szkoły Polskiej w Lincoln w UK
podpisali preambułę, w której wyrazili
chęć wzajemnej współpracy w celu podjęcia działań na rzecz krzewienia polskiej
kultury i tradycji w ramach projektu pn.
„Wszyscy Polacy to jedna rodzina”.

▶ Burmistrz Marek Długozima oraz Elżbieta Błotny dyrektor Szkoły Polskiej w Lincoln UK podpisali umowę o wzajemnej współpracy.
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nowe przyjaźnie, a jednocześnie
szkolić język angielski i krzewić
polską kulturę wśród rówieśników w Lincoln – powiedział burmistrz. – Dlatego bardzo cenię
sobie współpracę z panią dyrektor
Elżbietą Błotny, z którą nie po raz
pierwszy podejmujemy wspólne
działania, by służyć rozwojowi
polskich i polonijnych dzieci – dodał.
Przypomnijmy, że na początku
roku dyrektor Polskiej Szkoły
im. Królowej Jadwigi w Lincoln

w Anglii Elżbieta Błotny w ramach
współpracy z Gminą Trzebnica
przekazała na ręce burmistrza
książki, słowniki i bajki, które trafiły do Szkoły Podstawowej nr 2
w Trzebnicy. SP 2, pragnąc nawiązać kontakt z rodakami mieszkającymi w Anglii, a także w ramach
rewanżu, zorganizowała zbiórkę
książek i tak ponad 300 egzemplarzy różnorodnych publikacji trafiło do Polskiej Szkoły w Lincoln.
[mw]

▶ Wcześniej w ramach współpracy z Gminą Trzebnica dyrektor placówki w Lincoln

przekazała na ręce burmistrza zebrane książki, słowniki i bajki. Książki trafiły
do Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
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The World Games 2017 w Trzebnicy
Największe wydarzenie sportowe roku za
nami! 26 lipca Las Bukowy i Gminny Park
Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ stały się areną
zmagań najlepszych zawodników w biegu na
orientację na dystansie średnim. Doskonała
organizacja, wspaniała atmosfera i prawdziwe
sportowe emocje – tak w kilku słowach można
opisać to, co wydarzyło się w Trzebnicy podczas
Światowych Igrzysk Sportów Nieolimpijskich
The World Games Wrocław 2017.
Trzebnica – miasto partnerskie

Igrzyska Sportów Nieolimpijskich
to międzynarodowa impreza sportowa, która odbywa się zawsze rok
po letnich igrzyskach olimpijskich.
Głównym gospodarzem tegorocznej 10. edycji The World Games
został Wrocław. W dniach od 20
do 30 lipca stolica Dolnego Śląska
gościła blisko 3,5 tys. sportowców
z ponad 100 krajów świata. Do
udziału w tym niezwykłym wydarzeniu sportowym zaproszono
również trzy miasta partnerskie
w tym Trzebnicę, która oficjalnie
stała się współorganizatorem jednej z 26 dyscyplin: biegu na orientację na dystansie średnim.
Zorientowani w terenie

Na miejsce zawodów wybrano Las
Bukowy oraz trzebnicki aquapark,
przede wszystkim ze względu na
atrakcyjne położenie i różnorodność terenu, na który składają
się drzewa, krzewy, szuter, leśne
ścieżki, gęstwiny, a także liczne
przewyższenia. Te ostatnie okazały się największym wyzwaniem
dla zawodników. Sama dyscyplina poległa na odnalezieniu w odpowiedniej kolejności wszystkich
punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie w jak najkrótszym
czasie. Oczywiście do chwili startu
przebieg trasy był utrzymywany
w tajemnicy. Zwodnicy startowali
w dwuminutowych odstępach czasowych, a do dyspozycji mieli jedynie mapę i kompas. O tym, kto wygra, tak naprawdę decydowała nie
tylko kondycja fizyczna, ale także
umiejętność szybkiego orientowania się w obcym terenie i dużego
skupienia przy wyborze dobrego
kierunku.
Do rywalizacji indywidualnej
w biegu na orientację na dystansie
średnim stanęło prawie 80 zawodników z 26 krajów. Faworytami
w tej dyscyplinie sportowej są zawodnicy pochodzący ze Skandynawii, która uchodzi za kolebkę
biegów na orientację, ale również
ze Szwajcarii i Czech. W zawodach
rozgrywanych w Trzebnicy najlepsi okazali się właśnie Szwajcarzy. Wśród mężczyzn złoty medal
zdobył Matthias Kyburz, drugie
miejsce również zajął reprezentant Szwajcarii – Florian Howald,
natomiast brąz wywalczył Czech
Vojtech Krak.
Wielkich emocji dostarczyła również rywalizacja kobiet. Złoto
zdobyła Szwedka Helena Jansson,
która zaledwie o 3 sekundy wyprzedziła Rosjankę Natalię Gemperle. Trzecia była Szwajcarka Sabine Hauswirth.

Polskę reprezentowało czterech zawodników. Weronika Cych i Aleksandra Hornik zajęły odpowiednio
31 i 32 miejsce. W kategorii mężczyzn na 18 miejscu uplasował się
Bartosz Pawlak, natomiast Piotr
Parfianowicz zajął miejsce 25.
Sportowe emocje

Podczas zawodów nie mogło zabraknąć kibiców i ich gorącego
dopingu. Na czas rywalizacji teren Gminnego Parku Wodnego
TRZEBNICA-ZDRÓJ zmienił się
w małe miasteczko sportowe wraz
ze Strefą Kibica z trybunami i telebimami. Dzięki temu, że zawodnicy zostali wyposażeni w nadajniki
GPS kibice mogli na żywo śledzić
walkę o zwycięstwo. Publiczność
z wielkim zainteresowaniem oglądała „leśne zmagania” biegaczy
na orientację. Dodatkowo organizatorzy zadbali o kibiców i przygotowali dla nich niespodziankę
– na każdym miejscu na trybunach można było znaleźć oficjalne maskotki Igrzysk: Jasia i Małgosię. Pogoda sprzyjała, dlatego
część osób, szczególnie rodziny
z dziećmi, w trakcie zawodów zrobiła sobie piknik wokół trybun. Ci,
którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, mieli szansę
obejrzeć rywalizację na stronie internetowej Trzebnicy i oficjalnym
fanpage’u na facebooku. Tego dnia
transmisję na portalu społecznościowym zobaczyło blisko 180 000
osób!
Ceremonia medalowa

Na zakończenie zawodów wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni
medalami, które wspólnie wręczyli Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima oraz Prezydent Międzynarodowej Federacji
Orientacji Sportowej Leho Haldna.
– Cieszę się, że Trzebnica mogła
być częścią tak wielkiej imprezy
sportowej, jaką są Igrzyska Sportów Nieolimpijskich The World
Games Wrocław 2017. Pragnę
pogratulować wszystkim zawodnikom udanej rywalizacji sportowej. Mam nadzieję, że dzisiejsze
wydarzenie na długo pozostanie
w pamięci nas wszystkich. Z tego
miejsca na ręce Prezydenta Leho
Haldna, Wiceprezydenta Organizacji Sportów Nieolimpijskich The
World Games Maxa Bishop`a oraz
Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego składam serdeczne podziękowania za wskazanie Trzebnicy jako partnera i umożliwienie
nam udziału w tym niezwykłym
przedsięwzięciu sportowym – mówił burmistrz Marek Długozima
podczas ceremonii medalowej.

Organizacja na medal

To, że Trzebnica stanie na wysokości zadania pod względem
organizacyjnym, nie budziło żadnych wątpliwości. Nie pierwszy
raz w mieście odbyły się zawody
sportowe o randze międzynarodowej. W maju zeszłego roku miała
miejsce impreza testowa przed The
World Games 2017 – Puchar Świata w Biegu na Orientację. Wówczas
do Trzebnicy przyjechało blisko
180 zawodników z 24 krajów świata, którzy wystartowali w sztafecie
sprinterskiej. Miejscem rywalizacji
był trzebnicki Rynek i jego najbliższe otoczenie.
Wiele pozytywnych słów padło ze
strony Wiceprezydenta Organizacji Sportów Nieolimpijskich Maxa
Bishopa: – Organizacja dzisiejszych zawodów to pierwsza liga.
Wizytowałem wiele aren podczas
Igrzysk i muszę powiedzieć, że
Trzebnica należy do tych najlepiej
przygotowanych. Chcę podziękować i pogratulować burmistrzowi
Markowi Długozimie oraz wszystkim zaangażowanym w stworzenie tak wspaniałego wydarzenia.
Jestem pełen uznania.
O tym, że Trzebnica poradzi sobie
z organizacją biegu na orientację
w ramach The World Games, od
dawna przekonywał burmistrz
Marek Długozima: – Gmina
Trzebnica od lat jest gospodarzem
wielu imprez, również tych sportowych. Po raz kolejny pokazaliśmy,
że jesteśmy godni organizacji wielkich wydarzeń o światowej skali.
Świadczą o tym pozytywne opinie
zawodników zgodnie podkreślających, że są pod ogromnym wrażeniem nie tylko organizacyjnym,
ale też samego miasta i ludzi. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się
w organizację imprezy.
Tak o zawodach mówił Prezes
Dolnośląskiego Związku Orientacji Sportowej Wojciech Dwojak:
– Muszę powiedzieć, że centrum
zawodów w Trzebnicy prezentuje
się lepiej niż we Wrocławiu. Zorganizować tak dużą imprezę, jaką
jest The World Games, jest o wiele
łatwiej, gdy ma się takich partnerów jak burmistrz. Mam nadzieję,
że wrócimy tu jeszcze kiedyś.
Leho Haldna Prezydent Międzynarodowej Federacji Orienteeringu Sportowego: – Trzebnica
to idealne miejsce do rozgrywania
zawodów w biegu na orientację.
Wymagająca trasa oraz strefa kibica nadały niepowtarzalny charakter całej rywalizacji. Jesteśmy ciekawi waszego miasta, które wydaje
się być bardzo urokliwe.
– Mieliśmy przed rokiem próbę generalną, która się znakomicie udała i była świetną promocją tej dyscypliny przed Igrzyskami Sportów
Nieolimpijskich. Dziś Trzebnica
organizacyjnie potwierdziła, że
jest idealnym partnerem do przeprowadzenia tak dużej imprezy.
Jeżdżę po zawodach na całym
świecie. Ta arena i ta trasa spełniają najwyższe standardy. Myślę, że
Trzebnica w długofalowej perspektywie stanie się jednym z ulubionych miast biegaczy zajmujących
się orienteeringiem – powiedział
Krzysztof Urbaniak Prezes Polskiego Związku Orientacji Sportowej.

▶ Bieg na orientację okaza ł się bardzo widowiskow y i emocjonując y.

▶

Na zdjęciu reprezentantka Szwecji i zdobywczyni złotego medalu
w biegu na orientację na dystansie średnim w kategorii kobiet Helena Jansson.

▶

Na zdjęciu od lewej: Prezydent Międzynarodowej Federacji Orienteeringu Sportowego Leho Haldna, Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz Wiceprezydent Organizacji Sportów Nieolimpijskich Max Bishop, który pochwalił organizację
zawodów.

▶ Zawodnic y star towali w dwuminutow ych odstępach c zaso - ▶ Do r y walizacji w biegu na orientację na dystansie średnim w Trzebnic y stanę ło blisko 80
w ych. Na zdjęciu Alek sandra Hornik , reprezentantka Polsk i
c zeka na sygna ł do star tu.

zawodników z 26 k rajów.

─ Opinie zawodników ─
Szwedka Helena Jansson, zdobywczyni złotego medalu w kategorii kobiet: – Już przed zawodami miałam dobre wspomnienia związane z Trzebnicą, ponieważ biegaliśmy tu w ubiegłym roku. Dlatego z niecierpliwością oczekiwałam, by tu powrócić. A teraz, z wynikiem, który osiągnęłam
na tej wspaniałej arenie, przy tak dobrej pogodzie, Trzebnica będzie miała szczególne miejsce w moim sercu. Świetna, aczkolwiek trudna trasa,
sprawiła mi wiele radości, a kibice na trybunach zapewnili duże wsparcie
swoim dopingiem. Było naprawdę świetnie.
Szwajcar Matthias Kyburz, zdobywca złotego medalu wśród mężczyzn: – Dużo zieleni na trasie oraz trudne podbiegi sprawiały trochę
problemu, ale generalnie wynik, który osiągnąłem, pokazuje, że było naprawdę dobrze. Bardzo dobrze zapamiętam Trzebnicę, ponieważ przed
rokiem wygrałem tu zawody drużynowe, a teraz udało się do tego dołożyć sukces indywidualny. Widać to miasto wpływa na mnie dobrze.
Weronika Cych, reprezentantka Polski: – Nie ma rzeczy, którą mogłabym skrytykować. Organizacja na najwyższym poziomie. Trasa bardzo
mi się podobała, ale niestety popełniłam liczne błędy. Za bardzo zaryzykowałam i się nie udało. Byłam w Trzebnicy już przed rokiem na Pucharze Świata, piękne miasto, ale trasa w okolicach Rynku, choć malownicza,
była za łatwa. Ta była świetna, ale zabrakło szczęścia.

▶

Reprezentantka Polski Weronika Cych
zajęła miejsce 31.

▶

Areną zmagań zawodników stał się trzebnicki Las Bukowy oraz teren Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ.

─ A co o zawodach sądzą kibice? ─
– Na zawody przyjechałam z Górska koło Leszna wraz ze swoim klubem
sportowym. W Trzebnicy mieliśmy przyjemność być w ubiegłym roku na
Pucharze Świata w Biegach na Orientację. Bardzo nam się podobało, dlatego nie mogło nas zabraknąć na tak ważnej imprezie. Najbardziej podoba mi się kibicowanie oczywiście polskim zawodnikom – Emilia Murek.
– Do Trzebnicy przyjechałam wraz z klubem sportowym HKS Azymut
Mochy. Zaraz po zawodach The Word Games wezmę udział w zawodach
O-Games. Mamy zamiar pokonać trasę jaką przebiegli dziś zawodnicy
z całego świat. Bardzo mi się tu podoba. Liczę na wspólne zdjęcie z polskimi zawodnikami, bo to właśnie za nich trzymam najmocniej kciuki
– Marika Hajduk
Zawody w biegach na orientację w ramach The World Games trwały trzy
dni. 25 lipca biegacze zmierzyli się w sprincie na wrocławskim Rynku,
natomiast dzień po rywalizacji na dystansie średnim w Trzebnicy impreza ponownie przeniosła się do Wrocławia, tym razem w okolice Hali
Stulecia i ZOO, gdzie odbyła się sztafeta. Warto dodać, że po biegu na
orientację na dystansie średnim w Trzebnicy, odbyła się impreza towarzysząca O-Games. W konkurencji wystartowały grupy młodzieżowe,
których zadaniem było pokonanie tej samej trasy, co zawodowi biegacze.
[mc]

▶ Bieg na orientację w ramach The World Games Wrocław 2017 prz yciągnął lic zne grono k ibiców. Wśród nich znaleź li się m.in. przedstawiciele władz samorzą dow ych z burmistrzem Mark iem D ługozimą na c zele, radni, so ł t ysi, a tak że władze międz ynarodow ych organizacji spor tow ych i mieszkańc y Trzebnic y.
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▶

Po raz kolejny Gmina Trzebnica stanęła na wysokości zadania i pokazała, że doskonale radzi sobie z organizacją imprez, również tych o randze międzynarodowej.

▶

Zawodnic z ka biegnie do jednego z punk tów kontrolnych z lokalizowanych na terenie aquaparku.

▶

Biegacze zgodnie stwierdzili, że trzebnicki Las Bukowy to idealne
miejsce do rozegrania zawodów w biegu na orientację.

▶

Polak Bartosz Pawlak tuż przed metą.

▶

1.09.2017
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Zadaniem biegaczy było zaliczenie wszystkich punktów kontrolnych zaznaczonych
na mapie.

Na czas zawodów trzebnicki aquapark zmienił się w małe miasteczko sportowe ze specjalną Strefą Kibica.

▶

Burmistrz Marek Długozima oraz prezes Dolnośląskiego Związku Orientacji Sportowej Wojciech Dwojak podziękowali sobie za współpracę i zaangażowanie w organizację imprezy.

▶

Piotr Parfianowicz, reprezentant Polski.

▶

Do momentu rozpoczęcia zawodów przebieg trasy był utrzymywany w tajemnicy.
Mapę z wyznaczoną trasą biegu sportowcy dostali dopiero przed samym startem.

▶

Kibice z Czech mieli ogromne powody do radości, ich reprezentant Vojtech Krak wywalczył brązowy medal.

▶

Podczas tak wielkiego wydarzenia sportowego, jakim są Igrzyska Sportów Nieolimpijskich The World
Games, nie mogło zabraknąć kibiców.

▶

Gorący doping zagrzewał do walki naszych sportowców.

▶

▶

▶

Trzebniczanka Karolina Pietraszewska wylosowała bilet na zawody w konkursie zorganizowanym przez Gminę Trzebncia.

Pomimo iż trasa nie należała do najłatwiejszych z powodu licznych podbiegów to jednak dostarczyła zawodnikom wiele radości.

▶

Oprócz umiejętności szybkiego orientowania się
w terenie i czytania mapy liczyła się także kondycja i wytrzymałość fizyczna.

Dzięki nadajnikom GPS, w które zostali wyposażeni zawodnicy, a także ogromnemu telebimowi kibice mogli
na żywo śledzić zmagania biegaczy.

20
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Darmowy Kredyt!

▶ Na zakończenie zawodów burmistrz Marek Długozima pogratulował wszystkim sportowcom wspaniałej r y walizacji, a następnie wręczył zw ycięzcom medale.
Gratulacje sportowcom złożył również Prezydent Międzynarodowej Federacji Orienteeringu Sportowego Leho Haldna.

▶

Zwyciężczynie w kategorii kobiet. Pierwsze miejsce zdobyła Szwedka Helena Jansson, srebrny medal wywalczyła reprezentantka Rosji Natalia Gemperle, natomiast
trzecie miejsce na podium zajęła Sabine Hauswirth ze Szwajcarii.

▶

Zwycięzcy w kategorii mężczyzn. Złotym medalistą został reprezentant Szwajcarii
Matthias Kyburz, drugie miejsce również zajął zawodnik ze Szwajcarii Florian Howald, natomiast brąz zdobył Czech Vojtech Krak.

Rozpoczęcie roku szkolnego już niebawem. Jednak
zanim zadzwoni pierwszy dzwonek, wielu rodziców
stanie przed dylematem jak sfinansować szkolną
wyprawkę. Zakup książek i przyborów szkolnych
bez wątpienia może nadwyrężyć nasz domowy budżet. Wyjściem z tej sytuacji może być skorzystanie
z szybkiego kredytu gotówkowego. Warto wybrać
go rozsądnie, tak by za parę miesięcy nie martwić
się, że spłata kredytu jest dla nas zbyt dużym obciążeniem. Atrakcyjnym, a przede wszystkim bezpiecznym rozwiązaniem jest oferta Getin Banku
i „Darmowy Kredyt” dla nowych Klientów.
Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z „Darmowego Kredytu”, oddamy do Banku dokładnie
tyle samo pieniędzy, ile pożyczyliśmy. W promocyjnej ofercie dla
nowych Klientów, czyli takich,
którzy na dzień złożenia wniosku
kredytowego nie posiadają w Getin
Banku żadnego produktu (kredytowego, depozytowego, kartowego
lub rachunku osobistego), prowizja, oprocentowanie i ubezpieczenie wynoszą dokładnie 0 zł. Bank
nie obciąża kredytobiorcy żadny-

mi dodatkowymi kosztami.
W praktyce oznacza to, że jeżeli pożyczyliśmy z Banku 1000
złotych, to oddamy dokładnie tyle
samo.
Minimalna kwota, którą możemy pożyczyć to 500 zł, maksymalna to 2000 zł. Okres spłaty wynosi
12 miesięcy, co pozwala na dopasowanie wysokości miesięcznej raty
do indywidualnych możliwości
kredytobiorcy. Pieniądze możemy
mieć na swoim koncie nawet w 30
minut, bez zbędnych formalności

R

▶

Po ciężkim biegu zawodnicy mogli skorzystać z trzebnickiego basenu.

▶

Dzień przed zawodami przygotowania obiektu trwał y do późnych godzin nocnych.

▶

Atmosfera zawodów i piękna pogoda sprzyjała rodzinnemu piknikowaniu.

▶

Burmistrz Marek Długozima oraz Prezydent Międzynarodowej Federacji Orienteeringu Sportowego Leho Haldna wzajemnie pogratulowali sobie doskonałej
organizacji imprezy.

E

i bez zaświadczeń. O kredyt mogą
starać się osoby ze stałym źródłem
dochodu, zameldowane w Polsce.
Klienci mogą liczyć na wsparcie
profesjonalnego Doradcy, który
pomaga przejść przez cały proces
kredytowy.
Getin Bank kieruje się prostymi i jasnymi zasadami udzielania
kredytów gotówkowych. „Darmowy Kredyt” to produkt cieszący się
uznaniem nie tylko Klientów, ale
także ekspertów. Był wielokrotnie
wyróżniany i zajmował czołowe
miejsca w branżowych rankingach.
Aby ubiegać się o „Darmowy
Kredyt”, przyjdź z dowodem osobistym do placówki Getin Banku
w Trzebnicy przy ul. Daszyńskiego
67, tuż przed wejściem do Rynku.
Zapraszamy od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9:00 do
17:00.
W przypadku dodatkowych pytań
serdecznie zapraszam do kontaktu.
Doradca kredytowy
Tomasz Ruchała
tel. 663116117
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Dzieci, które przyjechały do
Polski pochodzą z takich miejscowości jak Żółkiew, Nowy Rozdół,
Dawidów, Koziatyn, Korostyszów,
Winnica, Kamieniec Podolski,
Berdyczów, Berezne oraz Lwów. Na
czas pobytu zatrzymały się u pol-

skich rodzin w Legnicy i okolicach,
gdzie zapewniono im nocleg oraz
wyżywienie. W ramach akcji dla
gości przygotowano szereg atrakcji m.in. wycieczki do Wrocławia,
Karpacza, Złotoryi i Trzebnicy.
[mc]

Podziękowania za wsparcie

Święto Wojska Polskiego

Smoleńsk i Pomnikiem Sybiraków. Na początek okolicznościowe
przemówienie w imieniu Burmistrza Gminy Trzebnica wygłosił
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mateusz Stanisz. Zakończeniem
obchodów było złożenie kwiatów
przez delegacje samorządu, kombatantów, harcerzy, służb mundurowych, przedstawicieli oświaty
i mieszkańców Trzebnicy.
[mc]

śćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej” jest bardzo szlachetną
inicjatywą Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusza
Samborskiego. Dlatego cieszę się,
że mogliśmy być jej częścią i gościć
w Trzebnicy dzieci z polskich rodzin, które mieszkają za wschodnią granicą kraju. Ważne jest, aby
młode pokolenia nie tylko pamiętały o swoich korzeniach, ale były
również dumne ze swojego pochodzenia. Taki kilkudniowy pobyt
jest dla nich doskonałą okazją do
bliższego poznania historii narodu polskiego i utożsamienia się
z nim – mówił burmistrz Marek
Długozima.

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima otrzymał od prezesa Stowarzyszenia
Kulturalnego „Krajobrazy” Tadeusza Samborskiego dyplom uznania za wsparcie XX
edycji akcji letniej o nazwie „Dzieci z Kresów
Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”.

15 sierpnia to święto sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i dzień upamiętniający
wydarzenia z 1920 roku, czyli zwycięstwo Polski w Bitwie Warszawskiej. Tego
dnia w całym kraju miały miejsce uroczystości związane z obchodami Święta
Wojska Polskiego.
W tym roku przypadła 97. rocznica bitwy polsko-bolszewickiej
zwanej „Cudem nad Wisłą”.
Trzebnickie obchody Święta
Wojska Polskiego rozpoczęły się
od uroczystej mszy świętej w Bazylice św. Jadwigi Śl., którą w intencji Ojczyzny odprawił superior
Domu Zakonnego Salwatorianów
ks. Emanuel Rus. Tradycyjnie po
nabożeństwie uroczystości kontynuowano pod Krzyżem Katyń-

1.09.2017
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Grupa dzieci mająca polskie korzenie, na co dzień mieszkająca na
Ukrainie, wraz opiekunami przyjechała do Trzebnicy 7 lipca. Na
miejscu nasi mali rodacy zwiedzili
bazylikę św. Jadwigi, a następnie
na zaproszenie burmistrza Marka
Długozimy, spędzili miłe popo-

▶

łudnie w trzebnickiej artKawiarni, gdzie posili się pyszną pizzą
i lodami. Na zakończenie pobytu
w Trzebnicy goście odwiedzili,
mieszczące się w trzebnickim Ratuszu Muzeum Regionalne.
– Akcja „Dzieci z Kresów Go-

Delegacje m.in. przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, kombatantów, placówek oświatowych i mieszkańców, które złożył y kwiaty pod Krzyżem Katyń-Smoleńsk i pomnikiem
Sybiraków.

▶ Pamiątkowe zdjęcie dzieci z Kresów i ich opiekunów wraz z burmistrzem Mark iem D ługo -

zimą , bratem Marcinem Wojtc zak iem, Ma łgorzatą Matusiak przewodnic zącą rady powiatu
i pracownik iem w ydzia łu promocji Joanną Rafalską.
R

▶

▶

Poczty sztandarowe przybyłych na uroczystość delegacji.
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Obchody Święta Wojska Polskiego tradycyjnie odbyły się pod Krzyżem Katyń-Smoleńsk oraz pomnikiem Sybiraków.
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U NAS KUPISZ

WORKI do ODKURZACZY

wszystkich producentów z Europy

godziny otwarcia
pon-pt 9.30-17.30
sobota 10-14
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej
i Wrocławskiej w Trzebnicy dla działki nr 35 AM-31 obręb Trzebnica.
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 uchwały XXII/232/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy
dla działki nr 35 AM-31 obręb Trzebnica, informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 września 2017 r. do 2 października 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 projekcie ww. planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 20 września 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. projekcie planu 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 17 października 2017 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy dla działki nr
35 AM-31 obręb Trzebnica
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:
• projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Obornickiej,
Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy dla działki nr 35 AM-31
obręb Trzebnica,
• stosownych opiniach uzyskanych na podstawie art. 54 ust. 1 przywołanej na wstępie ustawy,
• prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonych do ww. projektów planów.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ww. ustawy zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul.
Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy dla działki nr 35
AM-31 obręb Trzebnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 września 2017 r. do
2 października 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 17 października 2017 r.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Trzebnica
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Trzebnicy następującej uchwały: Nr XXVIII/316/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta
Trzebnica.
Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 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 zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Plac Marszałka J.
Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w terminie do dnia 22 września 2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Trzebnica.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA
GMINY
TRZEBNICA
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
• projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi
Szczytkowice,
• projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi
Kobylice.
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 IV/25/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 stycznia
2015r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica
dla obrębu wsi Szczytkowice,
• uchwały Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 stycznia
2015r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica
dla obrębu wsi Kobylice
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
w/w projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów obrębów Szczytkowice i Kobylice, w dniach od 11.09.2017 r. do 10.10.2017 r. w siedzibie Urzę du 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 projektach
zmian studiów odbędzie się w dniu 25.09.2017 r. o godz. 14:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 48.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do
w/w projektów zmian w 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 31.10.2017 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.
Jednocześnie 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 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1405) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów
zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w dniach
od 11.09.2017 r. do 10.10.2017 r. w godzinach pracy Urzędu oraz na
stronie www.bip.trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz 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 zawiadamiam, że każdy może
złożyć uwagi i wnioski do w/w projektów zmian studium. Organem
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu
jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Gminy Trzebnica
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie
do 31.10.2017r. Zgodnie z art. 40 w/w 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

Przedstawiamy Państwu wyniki ankiety
przeprowadzonej przez Wydział Promocji
Urzędu Miejskiego w czerwcu 2017 roku,
poświęconej wizerunkowi Trzebnicy wśród
jej mieszkańców. Podobne badania odbyły
się w sierpniu 2011 roku oraz na przełomie
listopada i grudnia 2013 roku. Dlatego, przy
analizie wyników tegorocznych badań, zestawiliśmy je również z wynikami i wnioskami z poprzednich edycji.
Celem analizy jest chęć poznania opinii
mieszkańców na temat miasta. Dzięki temu

możemy zweryfikować działania podejmowane w wielu obszarach funkcjonowania
Trzebnicy, zbadać skuteczność zrealizowanych projektów oraz zaplanować kolejne.
Zaznajomienie się z opinią trzebniczan o ich
mieście jest niezbędne m.in. dla planowania
strategii rozwoju Gminy Trzebnica, sposobu promocji, przeprowadzania kolejnych
zmian. Ponadto wizerunek wewnętrzny,
czyli to, jak sami siebie postrzegamy, przekłada się na wizerunek zewnętrzny, czyli
jak widzą nas inni. Niezwykle ważne jest,
aby mieszkańcy byli zadowoleni i dumni
z Trzebnicy oraz posiadali silne poczucie
przynależności do lokalnej wspólnoty, gdyż

będąc ambasadorami swojego miasta, stają
się jego najlepszą i najskuteczniejszą formą
promocji.
Jesteśmy przekonani, że taka forma konsultacji społecznych oraz dialogu z mieszkańcami pozwala na wzmacnianie poczucia
współuczestnictwa mieszkańców w procesie kreowania kierunków rozwoju oraz daje
poczucie realnego wpływu na kształt i dynamikę zrównoważonego rozwoju Gminy
Trzebnica.
W tegorocznym badaniu wzięło udział 237
osób, z czego 66% stanowiły kobiety. Zdecydowana większość, bo aż 71% ankietowanych to mieszkańcy Trzebnicy. Najliczniej

reprezentowaną grupą wiekowa są osoby
w przedziale 25-34 lata (33%). Ponadto 59%
badanych posiada wykształcenie wyższe.
Ankieta przygotowana została w oparciu
o formularz Google. Była anonimowa i rozpowszechniona za pomocą internetu. Zadaliśmy 23 pytania, z czego 9 miało charakter
otwarty. Każdy ankietowany mógł w tego
typu pytaniach podać więcej niż jedną odpowiedź, stąd ich suma jest większa od
100%. Na wykresach prezentujemy odpowiedzi, które uzyskały minimum 5% wskazań ankietowanych.
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Według trzebniczan mieszkańcy innych miast postrzegają Trzebnicę przede wszystkim jako miejsce zadbane i estetyczne (33%) oraz dynamicznie
rozwijające się (27%). Odpowiedź „pozytywnie”
podało 26% badanych. Ankietowani uważają także, że
inni widzą Trzebnicę jako miasto atrakcyjne i nowoczesne
(13%), ciche i spokojne (9%), małe (7%) oraz takie, gdzie
można odpocząć (7%) i zamieszkać (6%). Nie zabrakło
także odniesienia do największego zabytku naszego miasta – Bazyliki św. Jadwigi oraz samej świętej. Rezultaty te
odnoszą się bardzo pozytywnie do wizerunku Trzebnicy.
Spośród blisko 450 odpowiedzi tylko 49 miało zabarwienie negatywne (np. korki, kiepscy kierowcy). W badaniach
z 2011 roku lista cech, które uzyskały najwięcej wskazań

Trzebniczanie opisaliby swoje miasto turystom bardzo pozytywnie, jako miejsce piękne i atrakcyjne
(31%), ciche i spokojne (18%), przyjazne (13%), z ciekawą ofertą kulturalną, sportową i rekreacyjną (12%),
a do tego dynamicznie się rozwijające i nowoczesne (12%),
mogące poszczycić się bogatą historią i zabytkami (11%). Przy
tym pytaniu, na ponad 418 udzielonych odpowiedzi, zanotowaliśmy tylko 23 o negatywnym wydźwięku (np. zakorkowane, małomiasteczkowe). Porównując te rezultaty z wynikami
ankiety przeprowadzonej w 2011 roku, można stwierdzić, że są
one bardzo zbliżone – zmieniają się wartości i kolejność, jednak wymienione cechy są niemal identyczne. Główna różnica
polega na dołączeniu do tegorocznej listy określenia Trzebnicy
jako dobrego miejsca do mieszkania i życia.

Pierwszym skojarzeniem największej grupy badanych (24%) jest odniesienie do
domu, rodziny, znajomych i przyjaciół.
Zaraz za nimi ankietowani wskazali bazylikę i klasztor oraz postać św. Jadwigi (22%).
Do pierwszej trójki skojarzeń osoby biorące udział
w badaniu zaliczyły także określenie Trzebnicy
mianem „moje miasto” (19%). Warto dodać, że najwięcej odpowiedzi uzyskały odniesienia do odczuć,
opinii i miejsc. Wśród ponad 450 odpowiedzi, tylko
34 są o zabarwieniu negatywnym (np. korki).
W porównaniu z wynikami z lat poprzednich można stwierdzić, że trend został zachowany. Ankietowani wymienili niemal te same elementy. Zmieniła
się natomiast ich kolejność. W 2011 roku aż 54%
badanych wskazało na bazylikę, która w 2013 roku
także była na pierwszym miejscu jednak z mniejszym już wynikiem 25%. Analogicznie wartość przy
skojarzeniu Trzebnicy z domem, rodziną i znajomymi rośnie od 14% w 2011, przez 22% w 2013 roku.
Warto też zwrócić uwagę na wzrost wskazań dla
skojarzenia Trzebnicy z dynamicznym rozwojem
- z 5% w 2011 roku przez 8% w 2013 roku do 16%
w tegorocznych badaniach.

Ponad połowa badanych jako symbol
Trzebnicy wskazała bazylikę (56%). Na
drugim miejscu uplasowała się Winna
Góra (28%). Oba te obiekty są obecne
w logo Trzebnicy, utrwalając symbol i jednocześnie pokazując, że zostały one prawidłowo
dobrane do graficznego znaku naszego miasta.
Stosunkowo wysoki wynik uzyskały koty, co jest
prawdopodobnie wynikiem utrwalenia się wizerunku Super Kota – maskotki Trzebnicy oraz
pojawienia się kolejnych rzeźb kotków umiejscowionych w różnych częściach miasta. Do listy symboli dołączył także Gminny Park Wodny
TRZEBNICA-ZDRÓJ – jedyny tego typu obiekt
w Powiecie Trzebnickim.
W poprzednich badaniach (z 2011 roku) bazylika
również prowadziła na liście symboli, z wynikiem 57%. Podobnie jak w tym roku, na drugim
miejscu znajdowała się Winna Góra (z 14% wskazań przez badanych). Lista tegoroczna jest dłuższa, wydaje się więc, że wraz z rozwojem miasta,
nowymi inwestycjami, Trzebnica zyskuje kolejne
swoje wizytówki.

jest bardzo podobna (na czele z: rozwija się 23%, mała 13%,
ładna 11%). W tegorocznych badaniach do listy dołączyły
określenia Trzebnicy jako miasta, w którym można odpocząć oraz zamieszkać. Wydaje się więc, że działania zmie-
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rzające do zachęcania młodych do osiedlania się w Trzebnicy, promowania miasta przyjaznego rodzinie oraz bogatej
oferty możliwości spędzania wolnego czasu przynoszą wymierne efekty.
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Aż 32% ankietowanych uważa, że Trzebnica powinna być najbardziej dumna z dynamicznego rozwoju naszego miasta. Odpowiedź ta uzyskała więcej wskazań niż Bazylika i św. Jadwiga
(25%), a także Las Bukowy i Stawy Trzebnickie (24%)
oraz Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ
(24%). Ankietowani docenili także kapitał ludzki,
jaki posiada Trzebnica, wskazując na działalność
burmistrza (16%) oraz ogólnie trzebniczan (5%).
Pozytywnym zaskoczeniem są także dobre wyniki
jakie uzyskały zrealizowane inwestycje - Gminny
Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ (24%), Gminne
Centrum Kultury i Sportu wraz z Kinem Polonia 3D
(9%) oraz deptak (5%).
W tym obszarze zaszła znacząca zmiana w stosunku do badań z 2011 roku. Wtedy bowiem pierwsze
miejsce zajęła Bazylika z wynikiem 33%, natomiast
rozwój uzyskał jedynie 4% wskazań. Można wysunąć wniosek, że w ciągu około 6 lat, jakie dzielą
oba badania, w mieście zaszło wiele pozytywnych
zmian, modernizacji, nowych inwestycji, ulepszeń,
które zostały zauważone i docenione przez mieszkańców.

fot. Patryk Buczek

Ankietowani doceniają w Trzebnicy miejsca i zrealizowane inwestycje, jak: uroki Lasu Bukowego i Stawów Trzebnickich
(22%), Gminny Park Wodny TRZEBNICA
-ZDRÓJ (16%), Kino Polonia 3D w Gminnym Centrum Kultury i Sportu (12%),
deptak na ul. Daszyńskiego (11%), Rynek

(5%), Bazylikę (5%) i strefę wokół Szkoły
Muzycznej (5%), a także cechy i zalety, jak:
dynamiczny i stały rozwój naszego miasta
(20%), porządek i czystość (14%), fakt, że
wszystko jest na miejscu (12%), ciszę i spokój (11%), bazę kulturalną i sportową (8%),
zieleń (8%), atrakcje dla dzieci (7%), lokalizację miasta i bliską odległość od Wrocła-

wia (6%), atrakcje i organizowane wydarzenia (5%).
W odpowiedzi na to pytanie we wszystkich
trzech badaniach ankietowani wskazali na
teren byłego uzdrowiska - Las Bukowy oraz
Stawy Trzebnickie (34% w 2011 roku i 30%
w 2013 roku). Nową pozycją w tegorocznych badaniach jest określenie „wszystko

na miejscu”, sugerujące, że Trzebnica dostarcza mieszkańcom możliwość zaspokojenia potrzeb, zarówno w zakresie edukacji, dostępności urzędów i instytucji, opieki
zdrowotnej, czy miejsc rozrywki i rekreacji.

14%

Ankietowanym w Trzebnicy
przeszkadzają przede wszystkim
tworzące się w godzinach szczytu
korki (14%), a także zmiany w organizacji ruchu i ilość progów spowalniających (10%). Aż 9% badanych nie potrafiło
wskazać obszaru, który należałoby poprawić. Respondenci wskazali także na wandalizm (8%), nieład urbanistyczny (8%),
niewystarczającą ilość ścieżek rowerowych
(8%), za małą liczbę miejsc parkingowych
(6%) oraz brak miejsca dla młodzieży
w postaci dyskoteki, klubu bądź pubu (6%).
W badaniach przeprowadzonych w 2011
Las Bukowy i Stawy Trzebnickie są zdecydowanie ulubionym miejscem mieszkańców Trzebnicy (90%). Kolejne to Winna Góra (22%),
Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ (21%), deptak (18%),
Gminne Centrum Kultury i Sportu wraz z Kinem Polonia 3D (10%), Bazylika (8%), Park Solidarności i Skatepark (6%) oraz Rynek (5%). Są to więc przede wszystkim
90%
tereny zielone, rekreacyjne i miejsca rozrywki oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.
W tym przypadku wyniki są niemal identyczne na
przestrzeni lat. Las Bukowy i Stawy Trzebnickie konsekwentnie prowadzą zestawienia (91% w 2011 roku, 99%
w badaniu z 2013 roku). Drugie miejsce zajmuje Winna Góra z wynikami 39% i 26%. Najnowsze badania
pokazują, że wzrosła rola Gminnego Parku Wodnego
TRZEBNICA-ZDRÓJ oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu z kinem. W kontekście wzrostu popularności
parku wodnego trafiony wydaje się być pomysł otwarcia
w nim w tym roku Gminnej Strefy Aktywności Sportowej obejmującej kręgielnię, siłownię, fitness i salę do
crossfitu.

roku mieszkańcy wskazali przede
wszystk im
na
brak
parkingów (22%),
podobnie
w roku 2013 – mało miejsc parkingowych
(13%). W tegorocznej analizie na ten problem wskazało tylko 6% ankietowanych.
Wydaje się więc, że sukcesywnie dobudowywane i wyznaczane nowe miejsca
parkingowe w większości rozwiązały tę

sytuację. Podobnie na przestrzeni lat spadła ilość wskazań na problem miejsca dla
młodzieży. Możliwe, że działająca ponad
rok artKawiarnia spełniła oczekiwania
wielu młodych osób. Teraz, do oferty dołączyła kręgielnia z klubem, który też pełnić

będzie rolę miejsca
spotkań młodzieży.
Rozładowanie korków, zmiana organizacji
ruchu i likwidacja sygnalizacji świetlnej są
już w planach. Problem ten zostanie rozwiązany poprzez budowę rond.

14%

Konsekwentnie
ankietowani
uważają, że w Trzebnicy należy poprawić przede wszystkim
organizację ruchu, zniwelować
korki (14%), wybudować nowe ścieżki rowerowe (8%), zlikwidować sygnalizację
świetlną i wybudować ronda (8%), zagospodarować Winną Górę (6%), wybudować nowe parkingi (5%), stworzyć kolejne
miejsca dla młodzieży (5%) oraz ożywić
deptak i rynek (5%).
Warto dodać, że większość zasygnalizo-

wanych problemów jest już
prz ed m iotem
zainteresowania Gminy
Trzebnica. Zaplanowano budowę rond, co
wiążę się z likwidacją sygnalizacji świetlnej,
zniwelowaniem korków. Gmina Trzebnica
jest także partnerem projektu mającego
na celu połączenie ścieżkami rowerowy-

mi Wrocław ze Wzgórzami Trzebnickimi
i Doliną Baryczy. Ścieżka rowerowa trasą
dawnej kolejki wąskotorowej ma docelowo wynosić aż 150 km. Kolejne badania

pokażą czy zaproponowane rozwiązania zniwelują wspomniane problemy i usprawnią funkcjonowanie
Trzebnicy w powyższych aspektach.
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95% ankietowanych (71% tak, 24% raczej tak) jest zdania, że zmiany, jakie zaszły w Trzebnicy na przestrzeni ostatnich lat zmierzają
w dobrym kierunku. Trzebniczanie doceniają dynamiczny i stały rozwój naszego miasta i gminy, dostrzegają zmiany, jakie zaszły
w różnych obszarach, popierają obrany kierunek działania.
Na przestrzeni lat poparcie dla kierunku przeprowadzanych zmian utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie – 87% w 2011 i 2013 roku oraz teraz
95%. Stanowi to doskonałą ocenę minionych lat i wprowadzonych zmian
oraz nowych inwestycji, daje także ogromny kapitał zaufania i jednocześnie
wysoko stawia poprzeczkę do dalszych działań oraz oczekiwań mieszkańców odnośnie dalszego rozwoju miasta.
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91% badanych (69% tak, 22% raczej tak) uważa,
że Trzebnica jest miejscem przyjaznym dla rodziny. Oferta edukacyjna, obiekty przedszkolne
i szkolne, place zabaw, zajęcia na basenie, oferta
Gminnego Centrum Kultury i Sportu, kino, Trzebnicki
Program Rodzina 3+, wydarzenia skierowane do dzieci i rodzin, infrastruktura sportowa i obiekty rekreacyjne, to tylko
część zalet, jakie można wymienić w odniesieniu do rodzin
mieszkających w Trzebnicy.

„Trzebnica jest moim miastem” – tak
odpowiedziało 89% ankietowanych
(66% tak, 23% raczej tak). Stwierdzenie to odnosi się nie tylko do kwestii
miejsca zamieszkania, ale przede wszystkim
do pozytywnych emocji i opinii, jakie za nim idą.
Wszystkie te składowe budują pozytywy wizerunek Trzebnicy. Silne poczucie tożsamości i identyfikowania się mieszkańców z Trzebnicą jako „ich
miastem” powoduje, że skuteczność promocji miasta jest bardzo wysoka, ponieważ w znacznej mierze realizowana jest właśnie przez samych mieszkańców. W 2011 roku ankietowani w 87% poparli
powyższe stwierdzenie. Utrzymujemy więc podobny poziom na przestrzeni ostatnich kilku lat.
Ankietowani czują się związani
z Trzebnicą – wynik 83% (48%
bardzo mocno, 35% mocno) pokazuje, że respondenci mieszkają,
pracują bądź uczą się w Trzebnicy, spędzają
tu wolny czas, korzystają z infrastruktury
i oferty kulturalnej czy sportowej. Wartość
wzrosła z 67% w roku 2011 (29% bardzo
mocno, 38% mocno) do 82% (42% bardzo
mocno, 40% mocno) w 2013 roku i obecnych 83%.

Aż 92% badanych (70% tak, 22%
raczej tak) poleciłoby Trzebnicę innym jako dobre miejsce do zamieszkania i życia. Jest to bardzo dobry wynik,
pokazujący, że utożsamiamy się pozytywnie
z naszym miastem, doceniamy jego zalety, in-

frastrukturę, inwestycje i modernizacje, ofertę
edukacyjną, możliwości spędzania wolnego
czasu, a także poczucie bezpieczeństwa oraz

ogólny wygląda miasta. Oznacza to także, że
nam samym dobrze się żyje w Trzebnicy, skoro
polecilibyśmy ją innym.

Podobna liczba ankietowanych - 87% (65% tak, 22% raczej tak) – w Trzebnicy czuje się jak w domu. A więc
czuje się tu przede wszystkim swobodnie, bezpiecznie,
dobrze. Jest to ich strefa i coś, co jest cenne, ważne i wartościowe. Utrzymany został podobny poziom poparcia - w 2011 r.
wynik ten wynosił 83%.
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81% ankietowanych (39% tak, 42% raczej tak) pozytywnie ocenia ofertę atrakcji oraz zajęć, jakie oferuje
Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ. Działający od 6 lat basen wpisał się już w świadomość mieszkańców, którzy chętnie korzystają z jego oferty.

Jako miasto przyszłościowe Trzebnicę postrzega
84% badanych (52% tak, 32% raczej tak). Wiążą
więc z Trzebnicą swoją przyszłość oraz uważają,
że miasto będzie się dalej rozwijać, będzie nowoczesne i innowacyjne. 81% to wynik badań z 2011 roku.
Utrzymuje się więc podobny trend.

89%

dynamiczna
bierna

11%

w Trzebnicy. Biorąc pod uwagę konieczność dopasowania repertuaru do szerokiej i zróżnicowanej
grupy odbiorców, wynik ten jest bardzo pozytywny.

72%
72%

odważna
odważna
zachowawcza
zachowawcza

70% badanych dobrze i bardzo dobrze
(31% tak, 39% raczej tak) ocenia repertuar Kina Polonia 3D działającego w ramach Gminnego Centrum Kultury i Sportu

28%
28%

We wszystkich parach przeciwstawnych określeń więcej wskazań otrzymały te o charakterze pozytywnym (dynamiczna, innowacyjna, odważna, przyjazna, atrakcyjna). Zdajemy sobie sprawę,
że tradycyjna nie jest przeciwieństwem nowoczesnej. I tu też głosy rozkładają się najbardziej, co
dobrze odzwierciedla ideę, jaką przekazujemy w prowadzonych działaniach i zawieramy w haśle
„Trzebnica – bogactwo historii, potencjał przyszłości”. Wyniki z roku 2011 roku są zbliżone. Można jednak
zauważyć znaczny wzrost poparcia dla określeń: nowoczesna (45% we wcześniejszych badaniach z 2011 roku
i 63% w tegorocznych), dynamiczna (65% w 2011 roku i 89% teraz), przyjazna (poprzednio 86%, obecnie 96%)
oraz atrakcyjna (83% w 2011 roku i 95% w 2017 roku). To bardzo pozytywne wyniki, pokazujące jak na przestrzeni ostatnich kilku lat zmieniło się ciążenie na rzecz bardziej pozytywnych określeń.

70% badanych dobrze i bardzo dobrze (31% tak, 39% raczej tak)
ocenia repertuar Kina Polonia 3D działającego w ramach Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy. Biorąc pod uwagę
konieczność dopasowania repertuaru do szerokiej i zróżnicowanej
grupy odbiorców, wynik ten jest bardzo pozytywny.
62% ankietowanych (25% tak, 37% raczej tak) pozytywnie ocenia ofertę
Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Jest ona dostosowana do osób w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach. Dotyczy zarówno zajęć muzycznych, plastycznych, rękodzielniczych, fotograficznych, jak i sportowych.
62% wynik to bardzo dobry kapitał i punkt wyjścia do ulepszania i proponowania mieszkańcom kolejnych możliwości spędzenia wolnego czasu oraz
rozwoju pasji.
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Niemal połowa (49% - 16% tak, 33% raczej tak) respondentów dobrze ocenia ofertę Gminnego Centrum Medycznego TRZEBNICA-ZDRÓJ. Budynek trzebnickiego ośrodka zdrowia przeszedł niedawno gruntowną modernizację
i rozbudowę. Podpisano nowe kontrakty z lekarzami specjalistami.
Wciąż rozbudowywana jest oferta. Mieszkańcy zyskali długo oczekiwaną opiekę medyczną na miarę współczesnych czasów. Działalność placówki jest stale monitorowana oraz w miarę możliwości
poszerzana o oczekiwane przez mieszkańców usługi.

57% osób biorących udział w ankiecie mieszka
w Trzebnicy od urodzenia, 16% osób żyje w naszym
mieście powyżej 10 lat, natomiast 11% ankietowanych zamieszkało w Trzebnicy w przeciągu ostatnich
5 lat. Zamierzeniem badania było poznanie opinii na temat
Trzebnicy przede wszystkim wśród jej mieszkańców, cel ten
został osiągnięty.

Wyniki ankiety są bardzo pozytywne. Jak już zostało wcześniej
podkreślone, zadowolenie mieszkańców miasta jest niezwykle ważne w budowaniu silnego poczucia
lokalnego patriotyzmu i przekłada się na pozytywny wizerunek
miejsca, a to z kolei wzmacnia jego
markę. Ponadto, zdecydowanie
pochlebne odpowiedzi na pytanie
odnośnie opisania Trzebnicy osobom przyjezdnym są niezwykle
ważne z punktu widzenia marketingu miejsca. Udowodniono bowiem, że tzw. marketing szeptany
(czyli przekazywanie opinii bezpośrednio między jednostkami) ma
większą „moc” w budowaniu pozytywnego bądź negatywnego wi-

zerunku, ze względu na otrzymywane bezpośrednio rekomendacje.
Skoro więc sami swoje miasto postrzegamy dobrze, to dobrze o nim
opowiadamy innym i zachęcamy
do jego odwiedzenia oraz budujemy w ich świadomości pierwsze
opinie.
Na podstawie analizy badań
z wszystkich trzech edycji wyraźnie widać wzrost poczucia tożsamości i przywiązania do Trzebnicy wśród mieszkańców. To z kolei
przekłada się na budowanie silnej
marki miasta i potwierdza słuszność obranego kierunku rozwoju
gminy.
Wyniki przeprowadzonych badań
pokazują, że trzebniczanie są zadowoleni ze swojego miasta. Dostrzegają w nim wiele zalet oraz

atutów, doceniają przeprowadzone zmiany i dynamiczny rozwój na
przestrzeni ostatnich lat, popierają
prowadzone działania i wdrażane
pomysły. Chętnie spędzają wolny
czas w przestrzeni miejskiej korzystając z dostępnej infrastruktury.
Jednocześnie dostarczają konkretnych odpowiedzi na pytanie
o obszary wymagające ich zdaniem poprawy. Analiza wyników
odpowiedzi na to pytanie pokazuje, że Trzebnica boryka się z problemami miast rozwijających się.
Są to przede wszystkim utrudnienia komunikacyjne i te związane z miejscami parkingowymi.
Warto dodać, że wymienione
przez mieszkańców elementy są
w większości objęte w planach
inwestycyjnych naszej gminy na

najbliższy czas.
Wyniki przeprowadzonych badań
pozwalają na bieżąco weryfikować
strategię budowania marki miasta, są cennym źródłem informacji o oczekiwaniach i opiniach
na jego temat, a także pozwalają
współuczestniczyć mieszkańcom
w procesie rozwoju. Realizacja badań wizerunkowych jest cennym
narzędziem w budowaniu dialogu
obywatelskiego oraz wsłuchaniem
się w głos mieszkańców i zapewnieniem dwustronnej komunikacji, w której odzew ze strony
mieszkańców jest dla gminy weryfikacją podejmowanych kierunków działań.
W odniesieniu do poprzednich
badań wizerunkowych, przeprowadzonych w 2011 oraz 2013 roku,

można stwierdzić, że ogólne trendy
opinii i odczuć zostały zachowane
oraz pojawiły się nowe, pozytywne
wyniki – zyskały na atrakcyjności
oferty Gminnego Parku Wodnego
TRZEBNICA-ZDRÓJ oraz nowego Gminnego Centrum Kultury
i Sportu z Kinem Polonia 3D.
Warto również w tym miejscu
uwypuklić fakt, że bardzo wysoki
wynik zadowolenia mieszkańców
z kierunków i dynamiki rozwoju gminy z lat poprzednich (2011
i 2013 – po 87%) w tegorocznych
badaniach wzrósł aż do 95%, co
jest wynikiem absolutnie pozytywnym i zdecydowanym sygnałem dla osób decyzyjnych, by
te kierunki zachować i nadal je
wzmacniać poprzez realizację podjętych wcześniej planów.

fot. Patryk Buczek
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Przedwojenna
Trzebnica i okolica
Lokalna historia to nie tylko
zabytkowe budynki i historyczne
wydarzenia, ale również ciekawe osoby zasłużone dla lokalnej
społeczności, o których warto
wiedzieć. Takich osób nie brakowało w rodzinie von Kessel, która gospodarowała do 1945 roku
na niespełna 500-hektarowym
majątku w Głuchowie Górnym.
Rodzina ta zasłużyła się nie tylko
poprzez liczne fundacje na rzecz
miejscowej parafii ewangelickiej,
ale również na swój koszt wybudowała i prowadziła sierociniec.
Głową kolejnego pokolenia przedstawionej na zdjęciu rodziny był
Kurt von Kassel (1862-1921). Od
1899 do 1918 roku zasiadał on
w pruskim parlamencie, w którym
reprezentował frakcję konserwatystów. W latach 1919- 1921 zasiadał
w pruskim zgromadzeniu narodowym. Podczas puczu Kappa-Lüttwitza w 1921 roku został wybrany
przez puczystów na Nadprezydenta Rejencji Śląskiej. Kurt bardzo
dbał o dobre wychowanie swoich
dzieci: synowie ukończyli elitarne
humanistyczne gimnazjum przy
klasztorze w Roßleben (Turyngia).
Dwóch z nich wypłynęło na głębokie wody: Friedrich i Albrecht.
Friedrich von Kessel (1896–1975)

po śmierci ojca przejął i zarządzał
majątkiem w Głuchowie Górnym.
Po II Wojnie Światowej osiadł
w zachodnich Niemczech w miejscowości Goslar. Od 1951 do 1957
roku pełnił on funkcję ministra
żywienia, rolnictwa i lasów oraz
równocześnie (w latach 1951-1955)
zastępcy premiera Dolnej Saksonii. Młodszy z braci Albrecht von
Kessel (1902- 1976) związał swoją
karierę zawodową ze służbą dyplomatyczną. Podczas II Wojny Światowej służył w placówkach dyplomatycznych w Genewie i Rzymie.
Z uwagi na swój udział w ruchu
oporu przeciwko Hitlerowi po zamachu Clausa von Stauffenberga
z lipca 1944 i po okupacji Rzymu
przez Niemców został internowany przez Stolicę Apostolską
(co uchroniło go przed zemstą
nazistów i śmiercią). Podczas internowania w Watykanie napisał
książkę „Das stille Gut”, w której
wspomina dzieciństwo spędzone
w rodzinnym majątku w Głuchowie Górnym. Po II Wojnie Światowej Albrecht von Kessel powrócił
do służby dyplomatycznej w Republice Federalnej Niemiec. Między
innymi przyczynił się do ukształtowania polityki wschodniej kanclerza Willego Brandta (w ramach
R
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której doszło w latach 70-tych do
odprężenia RFN z krajami Bloku
Wschodniego). Obaj bracia von
Kessel z Głuchowa Górnego zostali
odznaczeni Orderami Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.
Więcej archiwalnych zdjęć i artykułów znajdziecie Państwo na profilu facebookowym: Przedwojenna
Trzebnica i okolica.

▶

Daniel Buczak

▶

Albrecht
von Kessel
(1902- 1976).

Rodzina von Kessel w Głuchowie Górnym około 1903 roku, w środku głowa
rodziny Kurt von Kessel.
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▶

Friedrich
von Kessel
(1896–1975).

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.

Pałac w Głuchowie Górnym- własność rodziny von Kessel
od 1646 roku.
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Nabór wniosków
o zorganizowanie staży !!!

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

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.

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

„Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w powiecie trzebnickim w 2017 roku”
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Festyn Bartłomiejki 2017
W niedzielę 27 sierpnia z okazji święta parafialnego ku czci św. Bartłomieja Apostoła – pierwszego
patrona trzebnickiego sanktuarium odbył się XI
Rodzinny Festyn Parafialny „Bartłomiejki”. Jak co
roku wspólne świętowanie miało miejsce na Placu
Pielgrzymkowym, gdzie na parafian czekało wiele
atrakcji, w tym losowanie nagród. Całkowity dochód z festynu przeznaczony jest na remont posadzki bazyliki św. Jadwigi.
Odpust św. Bartłomieja rozpoczął się o godz. 11.00 uroczystą
sumą odpustową, której przewodniczył ks. Józef Figiel SDS. Po nabożeństwie o godz. 15.00 nastąpiło
oficjalne otwarcie festynu, którego
wspólnie dokonali ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS, burmistrz Marek Długozima, starosta powiatu
trzebnickiego Waldemar Wysoki
oraz wicestarosta Jerzy Trela. – Tegoroczny Festyn Parafialny „Bartłomiejki”, jak co roku, jest okazją
do wspólnego, rodzinnego świętowania odpustu, czyli imienin
pierwszego patrona naszego kościoła i naszej parafii. Dzięki bar-

▶

▶

dzo dobrej i owocnej współpracy
Parafii z Gminą Trzebnica i Starostwem Powiatowym w Trzebnicy
dziś na uczestników festynu czeka
wiele atrakcji. Zapewniam, że każdy znajdzie coś dla siebie – powiedział ks. dziekan Jerzy Olszówka.
Następnie głos zabrał Burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima: – Tradycyjnie już spotykamy
się na Placu Pielgrzymkowym,
aby wspólnie w rodzinnym gronie,
świętować uroczystości odpustowe
ku czci św. Bartłomieja. Cieszę się,
że Gmina Trzebnica po raz jedenasty mogła wesprzeć Parafialny
Festyn „Bartłomiejki”. Chciałbym

przy tym podziękować ks. dziekanowi za to, że od lat czuwa nad
organizacją festynu, który z roku
na rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem również osób
spoza Trzebnicy.
Tak, jak miało to miejsce
w poprzednich latach, i tym razem
atrakcji nie zabrakło. W programie
festynu przewidziano m.in. występ
przedszkolaków z Przedszkola nr 1
im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy, koncert duetu akustycznego
– Marty Sokołowskiej i Damiana
Cioska oraz koncert Katarzyny
Mędryk.
Wśród atrakcji dla najmłodszych znalazły się dmuchane zamki, trampoliny, malowanie twarzy
czy zawody sportowe. Swoją wiedzę na temat św. Jadwigi można było sprawdzić, biorąc udział
w grze terenowej – „Quest o św.
Jadwidze”. Dla tych, którzy uwielbiają słodkości, przygotowano kawiarenkę z pysznymi domowymi
wypiekami. Podczas festynu była
okazja, by kupić produkty pszczelarskie czy wyroby rękodzielnicze.
Jak co roku wiele emocji towarzy-

Oficjalne otwarcie XI Rodzinnego Festynu Parafialnego „Bartłomiejki”. Zgromadzonych na Placu Pielgrzymkowym przywitali: burmistrz Marek Długozima, ks.
dziekan Jerzy Olszówka, starosta Waldemar Wysocki oraz wicestarosta Jerzy Trela.

Każdego roku „Bartłomiejki” cieszą się dużym zainteresowaniem.

▶

szyło licytacji i losowaniu nagród,
które stały się już tradycją „Bartłomejek”. Do wygrania były m.in.
lot samolotem, rowery, tablety, walizki podróżne oraz ufundowane
przez burmistrza bilety na basen,
do kina i do nowo otwartej Strefy
Aktywności Sportowej. Główną
nagrodą ufundowaną przez Biuro
Turystyczno-Pielgrzymkowe „Frater” z Bydgoszczy był udział w planowanej na przełomie kwietnia
i maja przyszłego roku pielgrzymce do Lourdes. Nagrodę wylosowała Małgorzata Steczkiewicz. Tegoroczny festyn zakończył koncert
znanej wokalistki Beaty Bednarz.

Plenerowa sztuka
Podczas festynu „Bartłomiejki”
miał również miejsce wernisaż prac
uczestników VI Międzynarodowego Pleneru Plastycznego Trzebnica
2017. W tym roku uczestnikami
pleneru byli artyści pochodzący
z Armenii, Polski i Ukrainy – łącznie dwanaście osób, wśród których
znaleźli się także lokalni artyści.
– Jestem dumny, że to nasze miasto – Trzebnica, staje się inspiracją

dla artystów pochodzących zarówno z rożnych zakątków Polski, jak
i spoza granic kraju. Dziś możemy
podziwiać efekty tej twórczej pracy, których motywem przewodnim
jest postać patronki Trzebnicy św.
Jadwigi. Jednocześnie nie sposób
nie zauważyć, że prezentowane
dzieła odzwierciedlają również
pozytywne zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich lat zachodzą
w Trzebnicy – mówił podczas inauguracji wernisażu burmistrz
Marek Długozima. Główny kurator VI Międzynarodowego Pleneru
Plastycznego Trzebnica 2017 prof.
ks. Bogdan Giemza podkreślił, że
w każdym z nas jest pragnienie
piękna i dobra. Dodał, że to co, wyróżnia trzebnicki plener, to przede
wszystkim ludzie i wspólna pasja
tworzenia, a dzieła, które powstały
pozwalają na nowo odkryć uroki
naszej wyjątkowej małej ojczyzny.
W planie są wystawy poplenerowe
w Urzędzie Gminy, w Starostwie
Powiatowym w Trzebnicy i w Hotelu Trzebnica.
[mc]

▶

▶

Jedną z atrakcji niedzielnego festynu było losowanie nagród.

▶

Występ dzieci z Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabał y w Trzebnic y.

▶

Podczas festynu można było nabyć piękne w yroby ręko dzielnicze.

▶

Wśród uczestników pleneru plastycznego znalazła się także trzebniczanka Ewa Mroczek. Na zdjęciu wraz z mężem Zbigniewem i burmistrzem.

Nagrodę g łówną , c z yli udzia ł w pielgrz ymce do Lourdes w ygra ła Ma łgorz ata Stec z k iewic z .

▶

▶

Na scenie cał y czas rozbrzmiewała muzyka.

Gwiazdą wieczoru była Beata
Bednarz.

Inauguracja VI Międzynarodowego Pleneru Plastycznego Trzebnica 2017.

▶

Festyn „Bartłomiejki” to okazja do wspólnego i rodzinnego świętowania. Na zdj. rodzina Państwa Grabowskich
wraz z Burmistrzem.

▶

Pamiątkowe zdjęcie organizatorów.

▶

Misyjne stoisko sióstr boromeuszek.
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Równie ciekawe propozycje
dla najmłodszych miała Miejska Biblioteka. Z oferty lipcowych zajęć edukacyjno-pla-

stycznych skorzystało nawet 30
dzieci! Każde ze spotkań miało
swój motyw przewodni, którym
był tytuły bajek lub powieści:

„Czerwony Kapturek”, „Podróże Guliwera”, „Kopciuszek”,
„Ali Baba i Czterdziestu Rozbójników”. Ciekawe i kreatywne

zabawy wywoływały prawdziwą
i szczerą radość wśród uczestników zajęć.

ci mogły korzystać z Mega Gier
Plenerowych takich jak chińczyk,
twister, domino, bule czy bierki.
Dla młodych amatorów motoryzacji przygotowano zawody samochodów zdalnie sterowanych.
Była także wakacyjna szkółka
tenisa ziemnego z Akademią
ProActive. Podczas tygodniowych zajęć dzieci mogły nabywać
umiejętności w tej dyscyplinie.

Dla miłośników biegania wraz
z Trzebnickim Szczepem Drużyn
Harpagan został zorganizowany
Harcerski Bieg Patrolowy po Lesie
Bukowym. Deszcz, który zmoczył
uczestników, nie zniechęcił do
ukończenia całego biegu i skorzystania z wielu atrakcji. Na terenie
Kompleksu Boisk Orlik odbyły
się również zajęcia CROSSFIT, na
których instruktor przeprowadził

bardzo wszechstronny i wyczerpujący trening. Jak co roku dużym
zainteresowaniem,
szczególnie
Pań, cieszyła się już trzecia edycja
„Fitessowych piątków”. Ćwiczenia
w terenie pod okiem profesjonalnej instruktorki fitnessu Klaudii
Pilarczyk pozwoliły zadbać o sylwetkę i dobre samopoczucie. Tradycyjnie na pierwszych zajęciach
uczestniczki otrzymały karnety

do zbierania pieczątek, bowiem
dla najwytrwalszych pań biorących udział we wszystkich spotkaniach zostały rozlosowane ciekawe upominki ufundowane przez
sponsorów: Akademię ProActive,
Restaurację Palermo, Grotę Solną, Delikatesy PREMIUM, Kino
Polonia 3D, Gminny Park Wodny
TRZEBNICA-ZDRÓJ oraz artKawiarnię.

„Podwórkowe wakacje na trzepaku” – takie hasło przyświecało tegorocznym wakacjom w Gminie Trzebnica. Od początku lipca w różnych punktach w mieście instalowane były symboliczne drewniane trzepaki
z programem i terminami zajęć w tych miejscach. Motywem przewodnim był trzepak – symbol spotkań
dzieci i młodzieży z lat 90-tych oraz gry i zabawy, w które bawiło się starsze pokolenia.
PATRYCJA KRÓL

KULTURA
Wspólne tworzenie strzał, łuków i zabawa w Robin Hooda, budowanie szałasów na Kociej Górze,
gry i zabawy znane z dziecięcych
lat, takie jak „ guma”, „kabel”,
„ciepło-zimno” czy „krowa”. Jeśli
dołożymy do tego malowanie na

przezroczystej folii wakacyjnych
przygód opartych o bajkę „Bolek i Lolek”, naukę chodzenia na
szczudłach, rysowanie kredą po
chodniku oraz wyścigi w workach,
to z całą pewnością możemy być
pewni, że podczas wakacji zorganizowanych przez Gminę Trzebnica każdy znalazł coś dla siebie.
Dużym powodzeniem cieszyła
się chusta animacyjna spełniająca
tym razem rolę koca. To właśnie

na niej dzieci bawiły się w głuchy
telefon czy pomidor. Dużo śmiechu było również podczas rozwiązywania zagadek, które dla utrudnienia należało najpierw odnaleźć
w Parku Miejskim obok Sądu
Rejonowego, mając do dyspozycji
mapę.
Na innych zajęciach dzieci tworzyły także własne instrumenty
muzyczne, zaś na spotkaniu malarskim powstały piękne obrazy

inspirowane kultowym jazzowym
albumem Milesa Davisa „Kind of
blue”. Dużo frajdy sprawiło dzieciom spotkanie w Parku Pionierów
Ziemi Trzebnickiej, gdzie został
stworzony prawdziwy tor dla kapsli, na wzór słynnej w latach 90.
zabawy „Wyścig pokoju”. Każdy
uczestnik dał się ponieść fantazji, dzięki czemu powstała piękna
konstrukcja z różnymi przeszkodami. Jedno ze spotkań odbyło

się także na trzebnickiej wyspie.
To właśnie tam powstały piękne
pocztówki z wakacji i ciekawymi
miejscami w Trzebnicy. Efektem
sierpniowych zajęć były autorskie
zakładki do książek, które zostały
stworzone z myślą o zbliżającym
się nowym roku szkolnym. Warto
dodać, że na wzór minionej epoki
napojem towarzyszącym wszystkim spotkaniom była oranżada –
identyczna, jak za dawnych lat!

SPORT
W tym roku wakacyjny program Gminy Trzebnica zachęcał
do aktywnego spędzania czasu
na świeżym powietrzu. Na terenie Kompleksu Boisk Orlik dzie-
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Oprócz licznych spotkań w mieście program wakacyjny przygotowany przez Gminne Centrum
Kultury i Sportu zawitał także do sołectw: Cerekwicy, Domanowic, Głu-

chowie Górnym, Jaźwina, Ujeźdźca
Wielkiego i Skarszyna. Na każdych
zajęciach obecne były elementy zapoznania i zabawy. Podczas wspólnych spotkań uczestnicy tworzyli

kolorowe, filcowe broszki i rozwiązywali krzyżówkę z nagrodami.
Nie brakowało zabaw na świeżym
powietrzu i tańców, a wszystko to
w rodzinnej, miłej atmosferze.

Ostatniego
dnia
wakacji
w Gminie Trzebnica, na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy,
najmłodsi mieszkańcy gminy spotkali się w sali kinowo-widowiskowej, aby obejrzeć spektakl teatralny

pt. „Pchła Szachrajka”. W drzwiach
przybyłych witał Super Kot, a jego
mali fani przybijali z nim piątki i robili zdjęcia. Przedstawienie cieszyło
się ogromnym zainteresowaniem,
bowiem wyprzedano wszystkie bi-

lety. Publiczność żywo reagowała
na to, co się działo na scenie, a aktorzy aktywizowali obecnych pytaniami oraz wręczanymi dzieciom
gadżetami, zachęcając do współudziału w przedstawieniu.

1.09.2017
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kazać na rzecz domu seniora, będziemy bardzo wdzięczni – mówi
terapeutka.
– To miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Poznałam tutaj naprawdę
wspaniałych ludzi. Wszyscy są dla
siebie życzliwi i pomagają sobie nawzajem. Dzięki temu, że jest tyle
ciekawych zajęć człowiek zapomina o swoim wieku i po prostu dobrze się bawi – mówi podopieczna
Irena Zaczyńska.

„Senior Wigor” powstał z inicjatywy burmistrza Marka Długozimy, który po licznych rozmowach przeprowadzonych zarówno
z seniorami, jaki i ich rodzinami
podjął decyzję o utworzeniu takiego miejsca właśnie w Trzebnicy.
Wszelkie informacje na temat warunków przyjęcia do Dziennego
Domu Seniora można uzyskać
w Ośrodku Pomocy Społecznej.
[mc]

My tego potrzebujemy

Wyjazd edukacyjno-integracyjny UTW „Tęcza” Trzebnica
W ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 20142020 w dniach 10-16 sierpnia grupa dwudziestu
osób należących do trzebnickiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza” wraz
z trzydziestoma seniorami ze Stowarzyszenia
„Radość życia” z Wałbrzycha i z grupą młodzieży
z Aleksandrowa Kujawskiego wzięli udział w wyjeździe integracyjnym. Miejscem spotkania było
Centrum Edukacyjne w Wólce Milanowskiej koło
Nowej Słupi.
„Liderem jestem sam dla siebie”
tak brzmiało hasło wiodące szkolenia, mającego na celu zintegrowanie młodzieży z seniorami. Podczas warsztatów wspólnie uczyli
się wzajemnego zrozumienia, pomagania i przekazywania sobie
uczuć radości życia oraz odwagi
w podejmowaniu codziennych
decyzji. Spotkanie szkoleniowe
poprowadziła Wanda Radłowska
z Wałbrzycha.
Pierwszego dnia pobytu wszyscy uczestnicy wyjazdu udali się na
zwiedzanie osady średniowiecznej,
zespołu klasztornego na Św. Krzyżu i świętokrzyskiego gołoborza.
Dzień później odwiedzili Sandomierz i okolice wraz z winnicą
w Górach Wysokich, a wieczorem
wzięli udział w dymarkach świętokrzyskich w Nowej Słupi. Na
miejscu przy okolicznej muzyce
zapoznali się z wyrobami rękodzielniczymi i rzemieślniczymi
pochodzącymi z tych terenów.
W kolejnym było zwiedzanie Jaskini Raj w Kielcach, a także Muzeum Wsi Kieleckiej w parku etnograficznym w Tokarni.
Niezapomnianych wrażeń do-
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starczyło zwiedzanie Szydłowa,
polskiego Carcassone z XIV-wiecznymi murami obronnymi, miejską
Bramą Krakowską, po przekroczeniu której wszyscy zgodnie stwierdzili, że przenieśli się w czasy panowania królów polskich. Ponadto
zwiedzali Zamek Królewski z XIV
wieku, a w Skarbczyku średniowieczną salę tortur i kościół farny
ufundowany przez Kazimierza
Wielkiego.
W Kurozwękach zobaczyli zamek wybudowany przez rodzinę
Kurozwęckich, obok którego znajduje się stadnina koni arabskich.
W Opatowie na ziemi sandomierskiej największe wrażenie zrobiła
na zwiedzających Kolegiata św.
Marcina biskupa z Tours.
Na zakończenie wyjazdu integracyjnego poszczególne grupy zaprezentowały swoje programy artystyczne.
Członkowie UTW „Tęcza” tuż
po odśpiewaniu hymnu stowarzyszenia przedstawili krótką scenę
związaną z legendą o życiu św. Jadwigi Śląskiej – scenę wskrzeszenia skazańca. Następnie młodzież
z Aleksandrowa pokazała swoje

Od stycznia w Trzebnicy działa Dzienny Dom
Pobytu dla Osób Starszych „Senior Wigor”.
Miejsce to zostało stworzone z myślą o osobach
w podeszłym wieku, które czują się samotne
i wykluczone z życia społecznego i kulturalnego.
Sami seniorzy mówią, że to ich drugi dom, gdzie
mogą rozwijać swoje zainteresowania, a przede
wszystkim spędzić czas w miłym towarzystwie.

▶

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wyjazdu integracyjnego.

talenty taneczno-wokalne, nawiązujące do tradycji pokoleniowych
i otwartości na współpracę z osobami starszymi.
Na koniec wystąpiła grupa
seniorów z Wałbrzycha, która
zwróciła uwagę na umiejętność
przekazywania swojej radości i miłości w dobrej zabawie, na uśmiech,
uczenia się odwagi, pokonywania
trudności komunikacyjnych.
Empatia i wrażliwość na porządku dziennym, nie uleganie presji
otoczenia, by być na co dzień liderem samym dla siebie – takie motto wynieśli uczestnicy spotkania
międzypokoleniowego.
Aleksandra Sarolta Rzewusk

▶

Obecnie w Domu „Senior Wigor” przebywa dwanaście osób.
Placówka zapewnia swoim podopiecznym ośmiogodzinną opiekę
wraz z wyżywieniem przez pięć
dni w tygodniu. Dodatkowo seniorzy mogą korzystać z bogatej
oferty edukacyjnej i kulturalnej,
którą przygotowali opiekunowie.
Sadzenie roślin, warsztaty kulinarne, plastyczne czy nordic walking
to tylko niektóre z nich.
– Nasi seniorzy nie mogą narzekać na nudę. Cały czas dbamy o to,
aby zajęcia były ciekawe, a przede
wszystkim sprawiały im przyjemność. Spędzamy ze sobą mnóstwo
czasu i widzę, jak przez ostatnie

miesiące wielu z nich na nowo
odkryło w sobie radość życia. Są
chętni do pracy i wspólnej zabawy
– mówi opiekunka Magdalena Kij.
– Mamy jeszcze cztery wolne miejsca, dlatego zachęcam wszystkie
osoby starsze, które żyją samotnie
bądź nie radzą sobie z codziennymi sprawami. U nas znajdą ciepłą
i rodzinną atmosferę oraz zadbają
o swoje zdrowie – dodaje.
O sprawność fizyczną i dobre
samopoczucie
podopiecznych
Dziennego Domu Pobytu „Senior
Wigor” dba rehabilitantka Marta
Winiarska. Oprócz ćwiczeń indywidualnych i masażu seniorzy
mają do dyspozycji salę do gim-

▶

Seniorzy chętnie biorą udział w zajęciach plastycznych.

nastyki, która została wyposażona w sprzęt tj. rowery stacjonarne,
drabinki i materace. Podopieczni
cenią sobie także muzykoterapię
za Anną Seniurą. – Nasi seniorzy
lubią nowe wyzwania. Niedawno
zaczęliśmy zajęcia muzyczne, które od razu przypadły im do gustu.
Dlatego zwracam się z prośbą do
mieszkańców – jeśli ktoś z państwa
ma w domu nieużywany już przez
siebie keyboard i mógłby go prze-

Przedstawienie pt. „Wskrzeszenie skazańca” w wykonaniu trzebnickiego Stowarzyszenia UTW „Tęcza”.

▶

Podopieczne Dziennego Domu „Senior Wigor”wraz z opiekunką podczas sadzenia roślin.

▶

Warsztaty kulinarne i wspólne pieczenie ciasteczek.
R

E

K

L

A

▶

W domu seniora znajduje się m.in. sala do ćwiczeń, gdzie odby wa
się rehabilitacja.
M

A
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Dożynki Parafialne w Biedaszkowie Małym
Parafia Koczurki podziękowała za tegoroczne
zbiory. W tym roku wspaniałe święto plonów
odbyło się 26 sierpnia w Biedzaszkowie Małym.
Jak przystało na dożynki, było kolorowo, pogodnie i radośnie. Tradycyjny obrzęd dzielenia
się chlebem, przepiękne wieńce, swojskie jadło,
barwne stroje ludowe oraz zabawa taneczna
przy muzyce na żywo, to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na gości.
Ustrojone snopki zboża oraz
przydomowe dekoracje od kilku dni
witały przejezdnych, zachęcając do
udziału w Dożynkach Parafialnych
w Biedaszkowie Małym. Tradycyjnie uroczystości dożynkowe rozpoczęły się plenerową mszą świętą
dziękczynną, którą

R

R

E

K

E

K

L

A

L

A

M

M

odprawili proboszcz parafii Koczurki ks. Krzysztof Dorna oraz ks.
Sebastian Bratek. Już podczas nabożeństwa można było podziwiać
wieńce wykonane z tegorocznych
plonów i owoców ziemi. Uwagę
przyciągały również stół z dożynkowymi chlebami oraz stroje ludowe
mieszkańców niektórych sołectw.
Po mszy św. i wspólnym dzieleniu się chlebem przyszedł czas
na prawdziwe świętowanie, które przygotowali
gospodarze.
Jedną
z głównych atrakcji był Turniej Sołtysów o Puchar
Dożynek, który
dostarczył sporych emocji.

Wśród konkurencji znalazły się
m.in. wbijanie gwoździa, obieranie
ziemniaków na czas czy przenoszenie kieliszka na tacy. W tym roku
puchar wywalczyło Koniowo. Następnym punktem programu był
koncert Pawła GURY Góreckiego,
który swojego czasu zagrał również
na scenie trzebnickiej artKawairni
w ramach cyklu muzycznego „Nie
przeciągaj struny”. Wykonał kilka
własnych utworów, a także znane
piosenki z repertuaru Starego Dobrego Małżeństwa, zespołu Dżem
czy Zenka Martyniuka. Po koncercie wystąpiła Trzebnicka Grupa
Street Workout.
Ponadto podczas dożynek nie
zabrakło przygotowanych przez
gospodarzy tradycyjnych przysmaków m.in. pierogów, ciast, kompotów. Wszystkiego było pod dostatkiem. Dodatkową atrakcją był
przejazd bryczką.
Ostatnim punktem programu
dożynkowego był koncert zespołu
AS. Już po chwili parkiet zapełnił
się i zaczęła się wielka taneczna zabawa, która trwała do białego rana.
Składamy serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi Markowi Długozimie za stroje ludowe
i wsparcie organizacji Dożynek
Parafialnych w Biedaszkowie Ma-

▶ Soł tys Biedaszkowa Małego Kamil Czajkowski wraz z mieszkańcami prezentują chleb oraz wieniec dożynkow y.

łym. Dziękujemy także sponsorom:
panu Jackowi Tarczyńskiemu za
dostarczenie produktów na grila,
firmie Sanmar za wypożyczenie naczepy, panu Włodzimierzowi Tarczyńskiemu za snopki słomy oraz
wszystkim sołtysom i mieszkań-

com parafii za pomoc i poświęcenie
każdej wolnej chwili na przygotowanie wspaniałej uroczystości.
Sołtys wraz z Radą Sołecką
Biedaszkowa Małego

A

▶

Na dożynkach obecny był także Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.

▶

Tradycyjny obrzęd dzielenia się chlebem.

▶

W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy sołectw z parafii Koczurki oraz zaproszeni goście.

A

▶

Po k a ź n e w i e ń c e d o ż y n ko w e p o ś w i ę c i ł p r o b o s z c z k s .
Krzysztof Dorna SDS.

▶

Kolorowe stroje ludowe tegorocznych gospodarzy Dożynek Parafialnych ufundował burmistrz
Marek Długozima.
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Od 19 lat Rada Sołecka wsi Skarszyn organizuje dla swoich mieszkańców i nie tylko jednodniowe
wycieczki krajoznawcze. Tradycyjnie w okresie wiosenno-letnim wybierają atrakcyjnie krajobrazowo
i kulturowo miejscowości. W tym
roku udało im się odwiedzić Warszawę oraz Wolsztyn, Rakoniewice
i Obrę, a w planach jest wycieczka
do Bolesławca. Do tej pory zwiedzili
blisko 100 miast w kraju m.in. Wrocław, Wadowice, Kraków, a także

Masłów

Pragę i miasta przygraniczne Czech,
w tym znane Skalne Miasto. Ponadto odwiedzili Muzeum Kowalskich
w Marcinowie, Seminarium w Bagnie oraz Klasztor Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. Uczestnikami
wycieczek są nie tylko Skarszynianie, ale również osoby z Głuchowa
Górnego, Łoziny czy Trzebnicy.
Transport zapewnia przedsiębiorstwo Ekspres Bus pana Krzysztofa Borodycza. Z każdego wyjazdu
wracają zadowoleni i bogatsi o nową
wiedzę historyczną naszego kraju
przekazaną przez przewoźnika.
Rada Sołecka wsi Skarszyn.

Na początku wakacji wychowankowie świetlicy opiekuńczo
-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Masłowie wyjechali na
czterodniową wycieczkę w Góry
Świętokrzyskie, którą zorganizowały panie B. Falkowska i A. Szymczak-Falkowska.
Pierwszym miejscem, które odwiedzili uczniowie był Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno.
Odbyła się tam niezwykła podróż
po Alei Miniatur, podczas której
zwiedzający zobaczyli najpiękniejsze obiekty na świecie z wyjątkowej
perspektywy. Kolejnym przystankiem było Muzeum Minerałów
i Skamieniałości w Św. Katarzynie
z jedną z najpiękniejszych w Polsce kolekcji minerałów. Zwiedzanie
wystawy zakończyło się pokazem
pracy szlifierza.
Drugi dzień wycieczki ucznio-

Wakacyjne wycieczki
Kuźniczysko, Jaźwiny
W ramach zajęć opiekuńczo
-wychowawczych organizowanych
w czasie wakacji w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku i świetlicy
w Jaźwinach odbyły się dwie wycieczki integracyjne: do Milicza
i Krośnic oraz druga do Trzebnicy.
14 lipca dzieci pojechały do Kreatywnego Ośrodka Multifunkcyjnego w Miliczu, gdzie wzięły udział
w programie edukacyjnym pt. „Magiczny Sznur Pereł” oraz zwiedziły Muzeum Bombki. Ciąg dalszy
wspólnej zabawy odbył się na terenie

51

warsztaty szlifowania skał. Następnym punktem zwiedzania było
Zachełmie – rezerwat geologiczny
ze śladami tetrapoda. Niewątpliwą
atrakcją trzeciego dnia wycieczki
był symbol przyrody polskiej – Dąb
Bartek.
W ostatnim dniu wyprawy uczniowie zwiedzili jedną
z najpiękniejszych jaskiń krasowych w Polsce – Jaskinię Raj oraz

ruiny czternastowiecznego zamku
w Chęcinach. Udali się również do
Centrum Nauki Leonardo da Vinci, gdzie znajduje się wystawa pt.
„Człowiek - niezwykła maszyna”.
W imieniu rodziców, uczniów
i wychowawców składamy Panu
Burmistrzowi Markowi Długozimie serdeczne podziękowania za
wsparcie i życzliwość w sfinansowaniu przejazdu na wycieczkę.

Świętokrzyska przygoda

Wycieczki mieszkańców
Skarszyn

1.09.2017
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obiektu Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej. Po spacerze i zabawie
wszyscy stali się pasażerami kolejki
i wyruszyli w podróż. Jak zawsze na
udanej wycieczce nie obyło się bez
zakupów pamiątek i smakołyków.
W czasie wyjazdu do Trzebnicy 9 sierpnia dzieci spędziły czas
w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu. Na początek w Kinie Polonia 3D obejrzały film „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” oraz
wzięły udział w zajęciach prowadzonych w artKawiarni. Następnie udały się na spacer po mieście.
Podczas wycieczki nie zabrakło

R

E

wie rozpoczęli od spotkania z panem przewodnikiem, który zabrał
wszystkich w niecodzienną podróż
po urokliwych zakątkach Gór Świętokrzyskich. Zwiedzanie zaczęło się
w Nowej Słupi, miejscowości słynącej z cyklicznej imprezy o nazwie
Dymarki Świętokrzyskie. Spod
klęczącego pielgrzyma Emeryka
uczniowie tzw. Drogą Królewską
wyruszyli na Łysiec (Łysą Górę),
gdzie mieści się Św. Krzyż – opactwo pobenedyktyńskie z relikwiami drzewa Krzyża Świętego. Górski
spacer jednym ze szlaków Świętokrzyskiego Parku Narodowego
umilały niesłychanie ciekawe opowieści i legendy świętokrzyskie. Na
szczycie uczniowie, oprócz klasztoru, zwiedzili Muzeum Misyjne Ojców Oblatów oraz kryptę Jeremiego
Wiśniowieckiego. Zobaczyli również łysogórskie gołoborze. W tym
samym dniu uczniowie zdobyli
Łysicę- najwyższy szczyt w Górach

Świętokrzyskich.
Kolejnego dnia przewodnik zabrał uczniów na szczególną wyprawę do Kielc. Był to spacer po mieście
połączony ze zwiedzaniem Kadzielni – rezerwatu geologicznego z najpiękniejszym w Polsce amfiteatrem
wykutym w skale. Kolejnym miejscem, które poznali uczniowie było
Centrum Edukacji Geologicznej
na Wietrzni, gdzie odbyły się m.in.

Wakacyjne spotkanie
Domanowice

pysznych lodów i wspólnej zabawy
w Parku Solidarności. Obie wycieczki dostarczyły uczestnikom wiele radości i uśmiechu.

K

L

A

Wyjazdy doszły do skutku dzięki
życzliwości burmistrza Marka Długozimy, który sfinansował wynajem
autokarów, za co składamy serdecz-

M

ne podziękowania.
Opiekunowie Świetlicy Środowiskowej z Jaźwin i Kuźniczyska

Lato na wsi nie musi być nudne.
O dzieciach, które letni wypoczynek spędzają na wsi pomyślał burmistrz Marek Długozima, który
zaprosił do skorzystania z wakacyjnego programu przygotowanego
specjalnie dla najmłodszych mieszkańców sołectw. 12 lipca w świetlicy w Domanowicach zorganizowano spotkanie, w trakcie którego

dzieci spędziły aktywnie czas. Na
uczestników czekały niespodzianki, w tym słodycze i napoje. Następnie zabawa przeniosła się ze świetlicy na podwórko, gdzie również nie
zabrakło ciekawych gier. Wszystkie
dzieci były zadowolone i już nie
mogą doczekać się kolejnych takich
spotkań.
Za zorganizowanie wakacji w
Domanowicach dziękują dzieci
oraz Sołtys wraz z Radą Sołecką
ZM

A

Niezła sztuka na wakacje
szkoły podstawowe
16 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Trzebnica wzięło udział
w warsztatach artystyczno-plastycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. Warsztaty pn.
„Niezła sztuka na wakacje” odbyły
się na terenie Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Krośnicach. Każdy z uczestników zajęć miał okazję
poznać tajniki sztuki z zakresu malarstwa i rzeźby pod czujnym okiem
wykwalifikowanej kadry z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pod
R

E

K

nadzorem opiekunów młodzież
stworzyła przepiękne obrazy, szkicowniki, roboty oraz odlewy z gipsu.
Wielką frajdą było również pozowanie do zdjęć w fotobudkach. W trakcie pobytu w Krośnicach oprócz zajęć czysto merytorycznych, dzieciaki
mogły poznać piękno krajobrazu
Doliny Baryczy, na której przebywały a także wziąć udział w różnorodnych grach i zabawach terenowych.
Wszystkiemu towarzyszył ogrom
pozytywnej energii i masa pomysłów na przyszły rok. Dziękujemy
organizatorom za tak wspaniale zorganizowany czas.
		
Katarzyna Kwiatkowska
L

A

M

A

R

E

K

L

A

M

A
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TRZEBNICA UL. PRUSICKA 12

zębatym maszcie

NAGRODĘ za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Zygmunt Juniewicz

Normy
Normy
grupy
grupy
ludzi
ludzi
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Rodzaj
Rodzaj
lekkiej
lekkiej
komedii

komedii

Barbie
wśród
zabawek
zabawek
dziewczynki
dziewczynki

9 czerwca – 9 września / High key low key / wystawa fotografii

artystycznej / Pracownia fotograficzna KADR

6 czerwca – 6 września / MÓJ ŚWIAT / wystawa uczestników

		

12

21

WYDARZENIA KULTURALNE:

12
Płynie

1 września / 20:00 / Silent Disco / ArtKawiarnia

Gruby

Płynie
przez
przez
Pińczów
Pińczów

Gruby kij,
kij,
kostur
kostur

2 września / Dożynki Gminne / Brzezie
2 września / 10:00 / Narodowe Czytanie / Rynek
9-10 września / Święto Sadów / Plac Pielgrzymkowy
15 września / Nie przeciągaj struny / wieczór poezji śpiewanej /

6
Duży
piesDuży
pies
obronny

18

obronny

18

Gad,
latający
Gad,
smok
latający

1

ArtKawiarnia

6

9 września – 12 listopada / realizacja pomysłów mieszkańców
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4 5 z pól
6 ponumerowanych
7 8 9 10
11 12
13 14 rozwiązanie
15 16 17 18końcowe.
19 20 21
Litery
utworzą

4
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10

11 12 13 14 15 16 17 18

w ramach projektu Cytryna. Wyciśnij soki z kultury

ARTKawiarnia
Miejsce dla Ciebie!
--- GCKiS ul. Prusicka 12

smok
14
Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.

1

Pracowni malarstwa / Sala kameralna

Pracowni Technik Malarskich Rysunkowych oraz Działań Innowacyjnych / prowadzący dr hab. Jacek Jarczewski prof. ASP/
Galeria Poddasze

Ivan,
Ivan,
były
były
tenisista
tenisista

Delfin
Delfin
w
w
basenie
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WYSTAWY

wrzesień – listopad / NAUKA I SZTUKA / Wystawa prac studyjnych

21

Imię
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twórcy
twórcy
"Ranu"
"Ranu"

basenie

Ogólnie
przyjęta
reguła

15

Barbie wśród

88

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

15
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szef

KULTURA
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wśród

10 smerfów
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złota i
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i
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AngloAnglosaski
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Zielona waluta

Zielona waluta

Flota
wojenna
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Filipa II
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19 20 21 22

--- pon. - czw. 12:00 – 20:00 / pt. – niedz. 12:00 – 22:00

organizujemy uro dziny d l a dziec i
Szczegóły: 724-574-580
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Nowy sezon z Reh4u.
Skuteczność i profesjonalizm to nasza dewiza
Poza stałymi zabiegami i aktywnościami, zapraszamy do nowych specjalistów oraz świadczonych przez
nich usług fizjoterapeutycznych,
które w najbliższym czasie wzbogacą ofertę naszego ośrodka.
Zapraszamy do zapisów
na zajęcia grupowe
dla dorosłych i dla dzieci:
• Zdrowy kręgosłup - ćwiczenia
ogólnorozwojowe
pomagające
walczyć z przewlekłym bólem pleców oraz zapobiegające ich nawracaniu.
• Cantienica - zajęcia skupiające
się na wzmocnieniu i prawidłowej
pracy mięśni dna miednicy, ćwiczenia przeznaczone zarówno dla
pań, które chcą poprawić funkcjonowanie mięśni po porodzie, osób,
które mają problemy z nietrzymaniem moczu, również pań czynnie uprawiających sport.
• Metabolix - zestaw ćwiczeń
i porad przeznaczonych dla osób
z nadwagą, bądź borykających się
z problem otłuszczeniem narządów i wyższym poziomem cholesterolu. Regularne zajęcia poprawiają kondycję oraz modelują
sylwetkę.

• Kształtowanie postawy (dzieci)
- zajęcia niezbędne dla prawidłowego rozwoju kości, stawów, i mięśni szkieletowych., przeznaczone
dla dzieci w wieku 8-14 lat, prowa-

dzone pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty.

W tym nowości naszej Placówki:
• Latino Dance - nauka tańca latynoskiego pod okiem profesjonalnego instruktora.
• Taniec nowoczesny z elementami teatru tańca - zajęcia taneczne poprawiające koordynację
fizyczną oraz zaspokajające zmysł
artystyczny.
W Ośrodku przyjmują
następujący lekarze specjaliści:

• Chirurg

- Lek med. Maciej Paruzel

• Dietetyk kliniczny

- Anna Smykała
• Kardiolog - kardioseksuolog
- dr hab. n.med. Dariusz Kałka

• Nefrolog

- dr n.med. Robert Krawczyk

• Ortopeda

- lek med. Tomasz Łukaniec

• Patomorfolog

- dr n. med. Wojciech Rzeszutko

• Poradnia Chorób tarczycy

- specjalista, dr n.med. Katarzyna
Żukowska- Kowalska

• Psychiatra

- lek med. Dawid Pluta- Plutowski

• Psycholodzy:

- Joanna Herda - Bernasińska,
oraz Renata Wójcicka.

REJESTRACJA:

Do stałego zespołu fizjoterapeutów dołączyli nowi, dzięki czemu
zwiększa się zakres pomocy, którą
możemy nieść naszym Pacjentom.
Oferujemy sprawdzone metody
diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywane przez specjalistów
na całym świecie (Metoda NDT
Bobath, terapia wad postawy i skolioz wg metody FITS, McKenzie,
PNF w pediatrii i skoliozach, terapa
cranio-sacralna oraz wiele innych).
Mamy również doświadczenie
w opiece geriatrycznej, a także udokumentowane kompetencje szkoleniowe.

570 90 92 92; 71 308 46 46
rejestracja@reh4u.com
www.reh4u.com

Trzebnica ul. Wrocławska 8 d

Rehabilitacja ortopedyczna

Do naszego ośrodka trafiają pacjenci z różnymi urazami ortopedycz-

♦ terapia indywidualna (metody PNF, terapia

♦ REHABILITACJA
INDYWIDUALNA
♦ ODNOWA
BIOLOGICZNA
♦ FALA
UDERZENIOWA

♦ ćwiczenia grupowe" zdrowy kręgosłup/ pilates
♦ biofeedback
♦ kinesiotaping
♦ lekarze specjaliści : ortopeda, reumatolog,

manualna, Mc Kenzi, NDT Bobath, terapia
cranio-sacralna)

neurolog, choroby tarczycy, radiolog, chirurg

--- GCKiS ul. Prusicka 12 tel. 71 713 12 43 / 71 713 09 47
--- Kasy Kina / pt.– wt. od 14:00 - zamykamy 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu
CENNIK - bilet normalny 18 zł / ulgowy 14 zł / Rodzina 3+ 50% zniżki /

Karta Dużej Rodziny - b. normalny 14zł / b. ulgowy 9 zł / więcej na stronie

REPERTUAR – bieżący tydzień na plakacie / kolejny na stronie

gckis.trzebnica.pl

każda sobota / 12:00 / Kino Juniora / wstęp wolny
tanie wtorki / bilety norm. 14 zł, ulg. 9 zł

okienko
z wierszem

Rehabilitacja dzieci:

Prowadzimy kompleksową rehabilitację dzieci w każdym wieku. Nasze
działania obejmują zarówno korekty zaburzeń wynikających z wad postawy, jak i urazów spowodowanych
wypadkami, wadami wrodzonymi
i zaburzeniami wczesnodziecięcymi. Posiadamy szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi cierpiącymi na dziecięce porażenie mózgowe
oraz obarczone schorzeniami neurologicznymi. Zajmujemy się oceną
dużej, średniej jak i małej motoryki,
która w późniejszym życiu ma znaczenie dla rozwoju dziecka w wymiarze fizycznym jak i społecznym.
Możemy pochwalić się dużymi sukcesami w leczeniu dzieci ze skoliozą.

♦ KRIOKOMORA

KINO POLONIA 3D

nymi. Są to urazy mięśniowo- więzadłowe, przeciążeniowe, często
urazy sportowe. Wszystkich pacjentów obejmujemy kompleksową
opieką.
W rehabilitacji zawsze dążymy do
osiągnięcia przez naszych pacjentów pełnej sprawności ruchowej
i powrotu do formy.
Rehabilitacja neurologiczna

Naszymi pacjentami są osoby, które uległy wypadkom drogowym,
sportowym lub innym zdarzeniom
losowym. Kolejna grupę naszych
pacjentów stanowią osoby cierpiące
na przewlekłe choroby układu nerwowego (SM). Nowatorska metoda
terapii pozwalająca na określenie
celu przez samego pacjenta pozwala

na bardziej indywidualne podejście
do każdej jednostki chorobowej.
Stale się rozwijamy, wciąż poszukujemy do współpracy specjalistów
różnych dziedzin medycyny.
Chcesz wydzierżawić gabinet, dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy do rozmowy.
Osoba do kontaktu: anna.imielska@
gmail.com, tel.: 601 926 267
Szczegółowe informacje dotyczące
naszych zajęć, usług medycznych
i rehabilitacyjnych:
Reh4u
ul. Wrocławska 8c/13 Trzebnica,
tel: 570 90 92 92, (71) 308 46 46
www.reh4u.com
rejestracja@reh4u.co

Zapraszamy do naszego ośrodka
Zespół Reh4u

Autorka jest utalentowaną
poetką, pisze wiersze
pomysłowe, operuje celną
metaforyką. Jej utworom
nieobce są bardzo
plastyczne opisy
przyrody, ale
również głębsze
refleksje filozoficzno
-egzystencjalne. Oszczędność słowa, obrazowość,
życiowa mądrość
– oto cechy tej poezji.
Publikujemy kolejny
wiersz Ireny Prostak.
Rubryka redagowana
przez Stefana Jurkowskiego
i Annę Marię Musz.
Osoby zainteresowane
literaturą, a także pisaniem
i publikowaniem własnych
utworów zapraszamy
od nowego sezonu
na Warsztaty literackie
do Gminnego
Centrum Kultury.

IRENA PROSTAK

Osobno
Co się stało
z ich miłością
Coraz rzadziej
żyją razem
Ona milczy
on wychodzi
Szarpią martwą
strunę uczuć
Telewizor głuszy
ciszę

27 września / 19:00 / przedstawienie Szalone nożyczki /
		
Teatr Komedia / s. Widowiskowa /
bilet 60zł PREMIERA! Od 29 września / Botoks / thriller
DKF / od października / cyklicznie w wybrane środy

SPORT

--- Hala Sportowa ul. Kościelna 9 tel. 71 312 11 71 / pon. – pt. 7:30 – 15:30

WYDARZENIA SPORTOWE
17 września / Leśne Przedbiegi

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH:
Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA i bieżnia dla biegaczy na Stadionie

poniedziałek – piątek / 8.00-21.00, sobota / 13:00-20:00, niedziela /
nieczynny poza godzinami meczy
Kompleks Boisk Orlik ul. Oleśnicka

poniedziałek - piątek / 13:30-21:30, sobota – niedziela / 13:00-20:00

BIBLIOTEKA

--- Rynek Ratusz, parter, tel. 669 767 871 / pon. 10:00 – 17:00 / wt. 9:00 – 16:00
/ śr. nieczynne - prace wewnętrzne / czw. 11:00 – 18:00 / pt. 9:00 – 16:00
każdy czwartek / 16:30 / W 80 pomysłów dookoła biblioteki /

				

zajęcia dla dzieci

14 września / 9:00 / spotkanie z p. Andrzejem Kruszewiczem
			
– pisarzem i dyrektorem ZOO w Warszawie / s. Widowiskowa
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TVP 1
4.00
4.20
5.35
6.05
7.00
7.30
7.50
8.10

10.30
12.20
13.25
13.55
14.45
15.40
17.00
18.25
18.55
19.30
20.05
20.10
20.25
21.20

23.55

1.40

3.30
4.20

Galeria (72) - serial
Klan (3147 - 3149) - telenowela
Jaka to melodia?
Sprawa dla reportera
Naszaarmia.pl (280) - magazyn
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie extra
Z zaciśniętymi zębami - western,
USA, reż. Richard Brooks, wyk.
Gene Hackman, James Coburn,
John McLiam, Dabney Coleman,
Sally Kirkland, Jean Willes
Rozdarte serca (72 - 73) - serial
Fascynujący świat - Cała
prawda o nasionach, USA, reż.
Taggart Siegel, Jon Betz
Polski grill - /10/ - magazyn
Ojciec Mateusz (226) - serial
Zagadka Hotelu Grand (56)
- serial
Kariera Nikodema Dyzmy (7)
- serial
Teleexpress, Pogoda
Program rozrywkowy
Jaka to melodia?
Wiadomości, Sport
Biało - Czerwoni Droga do Rosji
Pogoda
Komisarz Alex (118) - Matczyna
miłość - serial
Hit na sobotę - Służące - dramat, USA, reż. Tate Taylor, wyk.
Viola Davis, Bryce Dallas Howard,
Octavia Spencer
Zakochana złośnica - komedia,
USA, reż. Gil Junger, wyk. Julia
Stiles, Joseph Gordon - Levitt,
Heath Ledger
Dzieci Ireny Sendlerowej - ﬁlm
biograﬁczny, Polska, USA, reż.
John Kent Harrison, wyk. Anna
Paquin, Marcia Gay Harden,
Maja Ostaszewska, Goran Visnjic,
Danuta Stenka, Krzysztof Pieczyński, Scott Handy
Zagadka Hotelu Grand (56)
- serial
Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 4 - 4 - 2 wydanie specjalne 9.30
Judo - MŚ, Budapeszt - Dzień 5 10.30
triathlon - Ironman 11.00 Sportowy dokument - Once Brothers 12.35 Koszykówka mężczyzn - Mistrzostwa Europy. Polska - Islandia 14.45 Kulisy kortów
15.20 Koszykówka mężczyzn - Mistrzostwa Europy. Grecja - Francja 17.10 Judo - MŚ, Budapeszt - Dzień 6. 100kg
i +100kg mężczyzn i +78kg kobiet 18.50
Koszykówka mężczyzn - Mistrzostwa Europy. Finlandia - Słowenia 20.55 Magazyn piłkarski FIFA 21.30 Judo - MŚ, Budapeszt - Dzień 6. 100kg i +100kg mężczyzn
i +78kg kobiet 22.30 Sportowa sobota
23.00 Koszykówka mężczyzn - Mistrzostwa Europy. Polska - Islandia

TVP 2
5.30 Zaufaj mi, jestem lekarzem (11)
- serial
6.30 M jak miłość (1307) - serial
7.30 Pytanie na śniadanie
10.55 Lajk!
11.20 Cykl dok.
11.50 Na sygnale (149) - Serce - serial
fabularyzowany TVP
12.20 Na sygnale (150) - Pieniądze to
nie wszystko - serial
12.50 Na sygnale (151) - Słodkie
życie - serial fabularyzowany
13.20 Podróże z historią (43)
Kaszubskie życie - cykl dok.
14.00 Familiada - teleturniej
14.40 Sonda 2 - program popularnonaukowy
15.15 Rodzinka.pl (207) - Metka
mnie drapała… - serial
15.50 Pierwsza randka
16.50 Mars. Nowy świat - dokument
fabularyzowany, USA
17.45 Słowo na niedzielę
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Kulisy - Postaw na milion
19.05 Postaw na milion - teleturniej
20.05 The Voice of Poland - Przesłuchania w ciemno - widowisko
21.10 The Voice of Poland - Przesłuchania w ciemno - widowisko
22.20 Nocny recepcjonista (1) - serial,
reż. Susanne Bier, wyk. Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Olivia Colman, Tom Hollander
23.05 Nocny recepcjonista (2) - serial
0.05 Gladiator - dramat historyczny,
USA, reż. Ridley Scott, wyk. Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen
2.45 Lewiatan - dramat, Rosja, reż.
Andriej Zwiagincew, wyk. Aleksey
Serebryakov, Elena Lyadova, Vladimir Vdovichenkov, Anna Ukolova, Roman Madyanov
5.15 Zakończenie dnia

7.00 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018
- magazyn 8.10 Piłka nożna Eliminacje
do MŚ 2018 10.20 Piłka nożna Eliminacje
do MŚ 2018: Malta - Anglia 12.30 Magazyn Atleci 13.00 Polsat Sport News ﬂash
13.07 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018:
Rumunia - Armenia 15.00 Polsat Sport
News ﬂash 15.07 Magazyn lekkoatletyczny 16.00 Wyścigi F2 wyścig 1 17.00 Polsat Sport News ﬂash 17.07 Magazyn ATP
World Tour Uncovered 17.50 Piłka nożna
Eliminacje do MŚ 2018: Finlandia - Islandia
20.35 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018:
Ukraina - Turcja 23.30 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018 0.30 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Serbia - Mołdawia
2.20 Boks Polsat Boxing Night

TVP 2

5.10 Klan (3150 - 3151) - telenowela
6.05 Słownik polsko@polski
6.30 Pełnosprawni - magazyn dla
niepełnosprawnych
6.55 Bądźcie świadkami miłosierdzia - koncert - skrót - koncert
8.00 Tydzień
8.40 Ziarno - Matka Boża
Gietrzwałdzka - magazyn
9.15 Biblia - Salomon, cz. 1 - 2 - serial
11.00 Święto Dziękczynienia za
Plony - Jasna Góra 2017
13.40 Aliya Daha! czyli słoniu idź!
- reportaż
14.10 Komisarz Alex (118) - Matczyna miłość - serial
15.05 Serial
16.00 Mała Moskwa (1) - serial obyczajowy, reż. Waldemar Krzystek, wyk. Lesław Żurek, Svetlana
Khodc.henkova, Dmitrij Uljanov,
Elena Leszczyńska, Artem Tkachenko, Jurij Itskov, Aleksiej Gorbunov, Andrzej Grabowski, Erwin
Petrykat, Teresa Sawicka
17.00 Teleexpress
17.20 Pogoda
17.30 Mała Moskwa (2) - serial
18.40 Jaka to melodia?
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.05 Biało - Czerwoni Droga do
Rosji
20.10 Pogoda
20.25 Dziewczyny ze Lwowa (14)
- Przyjęcie - serial
21.20 Rolnik szuka żony seria IV (1)
- reality show
22.20 Zakochana Jedynka - Wciąż
ją kocham - ﬁlm obyczajowy,
USA, reż. Lasse Hallstroem, wyk.
Amanda Seyfried, Channing
Tatum, Scott Porter
0.15 Służące - dramat, USA, reż. Tate
Taylor, wyk. Viola Davis, Bryce
Dallas Howard, Octavia Spencer
2.50 Jaka to melodia?
3.40 Biblia - Salomon, cz. 1 - serial

5.45 M jak miłość (1308) - serial
6.45 Barwy szczęścia (1685 - 1689)
- serial obyczajowy
9.30 Ostoja (174) - magazyn
10.10 Rodzinne oglądanie - Cejlon.
Wyspa słoni - ﬁlm dok.
11.10 Makłowicz w podróży. Bośnia
i Hercegowina - Sarajewo
11.40 Gwiazdy w południe - Piękna
i bestia - ﬁlm kostiumowy, Włochy, reż. Fabrizio Costa, wyk.
Blanca Suarez, Alessandro Preziosi, Lea Bosco, Andy Luotto,
Massimo Wertmuller
14.00 Familiada - teleturniej
14.40 Program rozrywkowy
15.15 Na dobre i na złe (675) - Byle
do świtu - serial
16.20 The Voice of Poland - Przesłuchania w ciemno - widowisko
18.00 Panorama, Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Rodzinka.pl (208) - Rollercoaster - serial komediowy
19.25 Lajk!
20.05 Gladiator - dramat historyczny,
USA, reż. Ridley Scott, wyk. Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen
22.50 Lewiatan - dramat, Rosja, reż.
Andriej Zwiagincew, wyk. Aleksey
Serebryakov, Elena Lyadova, Vladimir Vdovichenkov, Anna Ukolova, Roman Madyanov
1.20 Orzeł - dramat wojenny, Polska,
reż. Leonard Buczkowski, wyk.
Wieńczysław Gliński, Aleksander
Sewruk, Jan Machulski, Roland
Głowacki, Andrzej Herider, Bronisław Pawlik, Zbigniew Filus,
Henryk Bąk, Ignacy Machowski,
Michał Gazda
3.20 Po własnym pogrzebie - dramat, Polska, reż. Stanisław Jęryka,
wyk. Anna Ciepielewska, Andrzej
Grabarczyk, Bronisław Pawlik,
Janusz Bukowski, Marek Kondrat,
Eugeniusz Kujawski

TVP SPORT

5.15
5.35
7.50
8.00
11.00
12.50
13.50
15.25
16.25
17.00
18.00
19.00
19.45

PSN
7.00 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018
- magazyn 8.10 Piłka nożna Eliminacje
do MŚ 2018: Finlandia - Islandia 10.20 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Serbia
- Mołdawia 12.30 Magazyn ATP World
Tour Uncovered 13.00 Polsat Sport News
ﬂash 13.07 Piłka nożna Eliminacje do MŚ
2018: Walia - Austria 15.00 Polsat Sport
News ﬂash 15.07 Piłka nożna Eliminacje
do MŚ 2018: Ukraina - Turcja 17.00 Polsat Sport News ﬂash 17.07 Magazyn kolarski 17.50 Piłka nożna Eliminacje do MŚ
2018: Białoruś - Szwecja 20.35 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Grecja - Belgia
23.30 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018
- magazyn 0.30 Piłka nożna Eliminacje do
MŚ 2018: Wyspy Owcze - Andora

TVN

POLSAT

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Gotowi na sezon
Dzień Dobry TVN - magazyn
Na Wspólnej Omnibus - serial
obyczajowy
Agent - Gwiazdy
Złodzieje - program poradnikowy
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Kobieta na krańcu świata
Projekt Lady
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.45 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
8.45 Prezent nocnej furii - ﬁlm anim.
9.15 Przygody Kota w butach
10.15 Ewa gotuje
10.50 Czarownica - komedia romantyczna, USA, 2005
13.10 Pani Doubtﬁre - komedia familijnaUSA, 1993, reż. Chris Columbus
15.50 Festiwal magiczne zakończenie wakacji z Polsatem i RMF
FM Kielce 2017
17.45 Chłopaki do wzięcia
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich

17.20

20.00 Królewna Śnieżka - komedia,
USA, Kanada 2012, reż. Tarsem
Singh, wyk. Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer, Nathan Lane,
Jordan Prentice
22.15 Szczęściarz - ﬁlm obyczajowy,
USA 2012, reż. Scott Hicks, wyk.
Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe
Danner, Riley Thomas Stewart, Jay
R. Ferguson
0.30 Projekt Monster - ﬁlm katastroﬁczny, USA 2008, reż. Matt
Reeves, wyk. Michael Stahl
- David, Lizzy Caplan, Jessica
Lucas, T.J. Miller
2.15 Uwaga! - program interwencyjny
2.35 Moc Magii
3.55 Nic straconego

EUROSPORT
3.00 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone 7.00 Tenis. US Open, Nowy
Jork, Stany Zjednoczone 8.30 Kolarstwo.
Vuelta a Espana, Hiszpania 10.00 Tenis.
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
11.30 Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 13.
12.30 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone 14.00 Kolarstwo. Vuelta
a Espana, Hiszpania 14.45 Kolarstwo.
Vuelta extra Magazyn 15.00 Kolarstwo.
Vuelta a Espańa Etap 14. 17.45 Kolarstwo. Vuelta extra Magazyn 18.00 Tenis.
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
21.00 Tenis 21.15 Tenis. US Open, Nowy
Jork, Stany Zjednoczone 1.00 Tenis. 1.15
Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone

5.25
5.45
7.55
8.25
8.30
11.00
11.05
12.15
12.25
13.00
13.10

15.50
17.50
18.00
19.00
19.45

20.05 Transformers: Zemsta upadłych - ﬁlm sci - ﬁ, USA, 2009, reż.
Michael Bay, wyk. Josh Duhamel,
Megan Fox, Shia LaBeouf
Minęły dwa lata od czasu kiedy
młody Sam Witwicky dokonał
ocalenia Ziemi przed decydującym starciem pomiędzy dwoma
wojującymi ze sobą grupami
robotów. Pomimo swoich precyzyjnie określonych planów, Sam
po raz kolejny znajduje się w centrum śmiertelnej rozgrywki
23.30 Bez hamulców - thriller sensacyjny, USA, 2012, reż. David Koepp,
wyk. Dania Ramirez, Jamie Chung,
Joseph Gordon - Levitt
1.15 Złodziejski kodeks - ﬁlm akcji,
USA, Niemcy, 2009, reż. Mimi
Leder, wyk. Antonio Banderas,
Robert Forster, Tom Hardy, Morgan Freeman
3.40 Tajemnice losu

TVN

POLSAT

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN - magazyn
Przed meczem - Wielki Mecz
TVN vs. WOŚP
Dom marzeń
Przed meczem - Wielki Mecz
TVN vs. WOŚP
Co za tydzień - magazyn
Przed meczem - Wielki Mecz
TVN vs. WOŚP
Star Trek - ﬁlm S - F, USA,
Niemcy 2009, reż. J.J. Abrams,
wyk. Chris Pine, Zachary Quinto,
Leonard Nimoy, Eric Bana, Bruce
Greenwood, Karl Urban
Wielki Mecz TVN vs. WOŚP
Spotkanie ze smakiem - inne
Drzewo marzeń
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.45 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
8.40 Prezent nocnej - ﬁlm anim.
9.05 Tygrys i przyjaciele - ﬁlm anim.
10.40 Dzieciaki rządzą - komedia
familijna, USA, 2009
12.25 Pacyﬁkator - komedia familijna
14.35 Transformers: Zemsta upadłych - ﬁlm sci - ﬁ, USA, 2009
17.50 Nasz nowy dom
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.00 Studio Sport
20.30 LOTTO EUROVOLLEY POLAND
2017: Finał

20.00 Sherlock Holmes - ﬁlm sensacyjny, USA, Wielka Brytania,
Niemcy 2009, reż. Guy Ritchie,
wyk. Robert Downey Jr, Jude Law,
Rachel McAdams, Mark Strong,
Eddie Marsan
22.45 Saga Zmierzch: Przed świtem
Część I - horror, USA 2011, reż.
Bill Condon, wyk. Kristen Stewart,
Robert Pattinson, Taylor Lautner
1.10 Niezwykłe przypadki medyczne
- program lifestylowy
2.10 Revolution - serial S - F, USA
3.10 Uwaga! - program interwencyjny
3.30 Moc Magii

EUROSPORT
5.00 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 6.55 Tenis. US Open,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone 7.00 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 8.30 Kolarstwo. Vuelta a Espana,
Hiszpania 10.00 Tenis. US Open, Nowy
Jork, Stany Zjednoczone 11.00 Rajdy Samochodowe Magazyn 11.30 Wyścigi samochodowe. Porsche Supercup, Włochy
12.30 Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 14.
13.30 Kolarstwo. Vuelta extra Magazyn
13.45 Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 15.
17.45 Kolarstwo. Vuelta extra Magazyn
18.00 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 21.00 Tenis 21.15 Tenis.
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
1.00 Tenis 1.15 Tenis. US Open, Nowy Jork

23.00
0.00
2.00
3.00
4.00
5.00

TVP INFO

TTV

TV6

14.00 Luksusowe zachcianki 15.00 Ostre
cięcie 15.45 Express - informacje 16.05
Damy i wieśniaczki. Ukraina 17.15 Kossakowski. Nieoczywiste 17.45 Express - informacje 18.05 Wściekła Brytania - serial
19.10 Ekstremalne przeprowadzki 19.45
Express - informacje 20.00 Usterka 21.00
Dżentelmeni i wieśniacy 22.00 Pierwszy
raz za granicą… 22.45 Gogglebox. Przed
telewizorem 23.30 Królowe życia - serial

7.00 Benny Hill 8.15 Galileo 9.20 Kacze opowieści 10.20 Looney Tunes Show
11.25 Co tygryski lubią najbardziej - ﬁlm
familijny, 13.00 Tajemnica Armana - ﬁlm
przygodowy 15.00 Wielka historia 15.55
Najgroźniejsze zwierzęta świata 17.00
Światowe rekordy Guinessa 18.00 Tata sam w domu 19.00 Big Box Little Box
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00 Namiętne sekretarki

10.55
12.55
14.45

22.15

0.45
4.00

Światowe rekordy Guinessa
Klub przyjaciół Myszki Miki
Kacper i przyjaciele
Turbo Fast
Kacper i przyjaciele
Zakochany kundel II: Przygody
Chapsa - ﬁlm anim., Australia,
USA, 2001, reż. Darrell Rooney,
Jeannine Roussel
Galileo
Piękna i bestia - ﬁlm anim.,
USA, 1991, reż. Kirk Wise, Gary
Trousdale
Biały tygrys - ﬁlm fantasy, Rosja,
2012, reż. Karen Shakhnazarov, wyk. Valeriy Grishko, Vitaliy
Kishchenko, Aleksey Vertkov
Od sklepowej do królowej
- komedia romantyczna, USA,
2008, reż. Stephen Herek, wyk.
Lauren Collins, Kevin Pollak,
Ashley Tisdale
Galileo
Pitch Black - ﬁlm sci - ﬁ, USA,
2000, reż. David Twohy, wyk. Vin
Diesel, Cole Hauser, Radha Mitchell
Dystrykt 9 - thriller sci - ﬁ,
Kanada, Nowa Zelandia, RPA,
USA, 2009, reż. Neill Blomkamp,
wyk. Nathalie Boltt, Jason Cope,
Elizabeth Mkandawie
Alzacki kocioł - dramat
wojenny, Francja, 2016, reż. David
Aboucaya
Top 10 lista przebojów

Stopklatka
6.35 Komisarz Rex - serial 8.40 Poirot: Pora przypływu - ﬁlm kryminalny 10.30 Katastrofy w przestworzach - serial 12.35
Uczeń czarnoksiężnika - ﬁlm fantastyczny 14.55 Kręglogłowi - komedia 17.25
Niania w akcji - komedia 19.50 100 kultowych ﬁlmów: Big Lebowski 20.00 Hurt
Locker: W pułapce wojny - ﬁlm sensacyjny - ﬁlm wojenny 22.50 Vabank - komedia 1.00 Sekretarka - komediodramat

TV TRWAM
10.40 Kolumbia - świadectwo dla świata
11.35 Szansa na dziecko - naprotechnologia 12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12.20 Wieś - to też Polska
13.30 Papież Polak do Rodaków 14.10
Uczeń i mistrz 15.40 Święty na każdy
dzień 15.45 Młodzi Światu 16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert życzeń 17.00
Tam, gdzie Bóg płacze 17.30 Okiem kamery 17.55 Powstanie Warszawskie 18.00
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15
Rozmowy niedokończone 19.25 Retrospekcja 19.30 Brat Ogień 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Śladami
historii 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 Don
Hoppe

5.55
7.00
7.50
9.50
11.15
13.00

15.00

17.35

20.00

23.05

1.00
1.35
2.15
3.15

TVP KULTURA
8.00 Rodzina Leśniewskich - serial 9.10
Którędy po sztukę 9.25 Piosenki Władysława Szpilmana 10.25 Fernando i humaniści - ﬁlm TVP 11.00 Kierunek Kultura
12.00 Folkogranie - Żywiołak i inni 12.40
Tygodnik Kulturalny 13.30 Dziewczynka
w trampkach - dramat 15.15 Informacje
kulturalne 15.30 Kraków Stanisława Wyspiańskiego - ﬁlm dok. 16.10 Złoto dezerterów - komedia 18.20 Dranie w kinie - talk - show 18.55 Peace n’ Pop - ﬁlm
dok. 20.00 Eurokultura 20.20 Kwartet
- komediodramat 22.10 Queen - koncert
na Wembley 23.40 Mściciel - ﬁlm fabularny 1.35 Kino nocne - Pornograﬁa - ﬁlm
fabularny 3.45 Zenon - ﬁlm dok.

Niesamowite!
Taki jest świat
Co ludzie powiedzą? - serial
13 Posterunek 2 - serial
Skorpion - serial
7 krasnoludków - Las to za
mało! - ﬁlm familijny, Niemcy
2006, reż. Sven Underwaldt Jr,
wyk. Micro Nontschew, Boris Aljinovic, Ralf Schmitz
Piąty element - ﬁlm sci - ﬁ, Francja 1997, reż. Luc Besson, wyk.
Bruce Willis, Chris Tucker, Gary
Oldman, Ian Holm, Milla Jovovich
Notting Hill - komedia romantyczna, USA 1999, reż. Roger
Michell, wyk. Emma Chambers,
Hugh Bonneville, Hugh Grant,
James Dreyfus, Julia Roberts
Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka - ﬁlm przygodowy, 2006, reż. Gore Verbinski,
wyk. Bill Nighy, David McNally,
Jack Davenport, Johnny Depp,
Jonathan Pryce, Keira Knightley,
Orlando Bloom, Stellan Skarsgerd
American Pie: Wesele - komedia, USA 2003, reż. Jesse Dylan,
wyk. Eddie Kaye, Eugene Levy,
Fred Willard, Jason Biggs
Ale numer!
Taki jest świat
Kręcimy z gwiazdami
Biesiada na cztery pory roku

TVP 1
8.00
8.15
8.40
9.10
9.35
9.45
10.10
11.05
12.00
12.10
12.35
12.40
12.55
14.00
15.00
15.20
15.55
17.00
17.15
17.25
17.55
18.25
18.55
19.30
20.00
20.15

21.40
23.45

1.35
3.35
3.50

TVN 7
5.50 Ukryta prawda - program obyczajowy
Mango - Telezakupy
Dr House VIII - serial
Wojny magazynowe Teksas
Remontowy biznes braci Scott
Brzydula - serial obyczajowy
Poszukiwacze bursztynowej komnaty - ﬁlm przygodowy, Niemcy 2012, reż. Florian
Baxmeyer, wyk. Kai Wiesinger,
Bettina Zimmermann, Fabian
Busch, Sonja Gerhardt
17.45 Wyobraź sobie - komedia, USA,
Niemcy 2009, reż. Karey Kirkpatrick, wyk. Eddie Murphy, Thomas Haden Church, Yara Shahidi,
Ronny Cox, Stephen Rannazzisi
20.00 Hobbit: Niezwykła podróż
- ﬁlm przygodowy, USA, Nowa
Zelandia 2012, reż. Peter Jackson,
wyk. Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Ken Stott,
Graham McTavish, Dean O’Gorman, Aidan Turner, James Nesbitt,
Cate Blanchett, Hugo Weaving
23.30 Czysty Geniusz - serial
0.30 Jackass: Świry w akcji - Wersja 3, 5 - komedia, USA, Rumunia 2011, reż. Jeﬀ Tremaine, wyk.
Johnny Knoxville, Steve - O, Bam
Margera
2.10 Lista klientów - serial
3.05 Moc Magii
5.15 Koniec programu
6.55
9.00
10.00
11.05
13.05
15.20

TTV
13.30 Wojny magazynowe 14.00 Gogglebox. Przed Telewizorem 14.45 Dzień,
w którym pojawiła się forsa 15.45 Express
16.05 Dżentelmeni i wieśniacy 17.15 Megakuchnie - serial 17.45 Express - informacje 18.05 Usterka 19.10 Świat okiem
Kala Penna 19.45 Express - informacje
20.00 DeFacto Extra 21.30 Kossakowski.
Inicjacja 22.00 Dzień, w którym pojawiła
się forsa 23.00 Outsiderzy są wśród nas

TVP KULTURA
8.00 Rodzina Leśniewskich - serial 9.20
Historia muzyki - Barok, cz. 1 - cykl dok.
10.10 Trzeci punkt widzenia 10.45 Kwartet - komediodramat 12.35 Chuligan Literacki 13.10 Mistrz tańca - ﬁlm TVP 13.40
Którędy po sztukę 13.50 Więcej niż miód
- ﬁlm dok. 15.35 Katie Melua plays Avo
Session - koncert 17.00 Pomniki Historii - Warszawa Trakt Królewski 17.15 Niedziela z… Edytą Jungowską - Baryłeczka 19.30 Niedziela z… Edytą Jungowską
20.25 Jestem - ﬁlm obyczajowy 22.10
Scena altenatywna - Koncert 22.40 Trzeci punkt widzenia 23.15 Nocny dokument
- Mallory - ﬁlm dok. 1.10 Jazz & The Philharmonic - koncert

PULS
5.50
6.25
8.30
10.35
11.05
13.25
14.40
16.55

20.00

21.50

23.50
0.50
1.20
1.55
2.25
3.00
3.35
4.25
4.50

Taki jest świat
Co ludzie powiedzą? - serial
13 Posterunek 2 - serial
Ale numer!
Wojciech Cejrowski. Boso
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Złodziej nad złodziejami - ﬁlm familijny
Piękna i Bestia - ﬁlm familijny
Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka - ﬁlm przygodowy, 2006, reż. Gore Verbinski,
wyk. Bill Nighy, David McNally,
Jack Davenport, Johnny Depp,
Jonathan Pryce, Keira Knightley,
Orlando Bloom, Stellan Skarsgerd
Człowiek maﬁi - thriller, USA
2015, reż. Scott Mann, wyk.
Dave Bautista, Jeﬀrey Morgan,
Kate Bosworth, Morris Chestnut,
Robert De Niro
Czas zapłaty - ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania 2013, reż.
Eran Creevy, wyk. Andrea Riseborough, James McAvoy, Johnny
Harris, Mark Strong
Wikingowie - serial
Ale numer!
Z archiwum policji
Dyżur
Na jedwabnym szlaku
Taki jest świat
Na jedwabnym szlaku
Z archiwum policji
Twój Puls

TV6
8.00 Galileo 9.05 Looney Tunes Show
10.00 Kod Karola Wielkiego - ﬁlm przygodowy 12.40 Mythica: W poszukiwaniu bohaterów - ﬁlm fantasy 14.35 Kacze
opowieści 15.00 Niegrzeczny pies 16.00
Tata sam w domu 17.00 Big Box Little
Box 18.00 Anthony Bourdain - bez rezerwacji 19.00 Podwodni łowcy 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
23.00 Galileo: Tajemnicze historie

TVP HISTORIA
6.50 Był taki dzień - 3 września 6.50 Radio Powstańcze „Błyskawica - 3 września
1944 7.00 Ostatnia tajemnica Romanowów - ﬁlm dok. 8.00 Powstanie Warszawskie dzień po dniu (34) 8.15 Droga
od Chrystusa do Konstantyna (1) - serial
9.25 Czarne chmury (3) - serial 10.20
Okrasa łamie przepisy 10.50 Ginące cywilizacje (23) - cykl dok. 12.00 Jedwabny szlak 1 - ﬁlm dok. 13.05 Źródła naszej
cywilizacji (1) - serial. 14.15 Szerokie tory
- reportaż 14.45 Przez łzy do szczęścia
- dramat 16.30 Wielka gra - teleturniej
17.30 Ex Libris 18.00 Noce i dnie (11) - serial 18.55 Powstanie Warszawskie dzień
po dniu (34) - felieton 19.10 Nie zapomniana tragedia - reportaż 19.40 Z archiwum IPN - Polski Związek Powstańczy
- magazyn 20.20 Dzień czwarty - ﬁlm
TVP 21.50 Gdzie jest Porozumienie Gdańskie? - ﬁlm dok. 22.50 Popiół i diament
- dramat 0.40 Dzień z życia dyktatora - 1
- ﬁlm dok. 1.45 Dzień z życia dyktatora - 2
- ﬁlm dok. 2.40 Zakończenie dnia

Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Polski grill - /10/ - magazyn
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie extra
Żołnierze fuehrera podbijają
Polskę - ﬁlm dok.
Korzenie (6) - serial
Dr Quinn - seria V (4) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
To się opłaca
Najmłodsi mieszkańcy lasów
- serial dok.
Elif (83) - serial
Wiadomości, Pogoda
Obserwator
Zraniona miłość (78) - serial
Teleexpress
Pogoda
Komisariat - serial
Klan (3152) - telenowela
Program rozrywkowy
Jaka to melodia?
Wiadomości, Sport, Pogoda
Biało - Czerwoni Droga do Rosji
Teatr Telewizji - Wojna, moja
miłość - spektakl teatralny, reż.
Wojciech Nowak, wyk. Małgorzata Kożuchowska, Ireneusz
Czop, Marek Bukowski, Lesław
Żurek, Jan Wieczorkowski,
Krzysztof Szczepaniak, Michał
Piela, Bartosz Waga, Krzysztof
Pluskota, Arkadiusz Janiczek
James Bond w Jedynce
- Pozdrowienia z Moskwy
- ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania
Niezwykłe życie Timothy
Greena - dramat, USA, reż. Peter
Hedges, wyk. Jennifer Garner,
Joel Edgerton, CJ Adams
Mała wielka miłość - ﬁlm obyczajowy, reż. Łukasz Karwowski
Notacje - Zdzisław Skwara.
Walczyłem na Starym Mieście
Zakończenie dnia

TVP SPORT

TVP HISTORIA
6.50 Był taki dzień - 2 września 6.50 Radio Powstańcze „Błyskawica - 2 września
1944 - felieton 7.00 Nefertiti i zaginiona
dynastia - ﬁlm dok. 8.00 Powstanie Warszawskie dzień po dniu (33) 8.10 Zakochaj się w Polsce (1) 8.40 Podróże 9.20
Zaklęty Dwór (7) - serial 10.20 Okrasa
łamie przepisy 10.50 Ginące cywilizacje
(22) - cykl dok. 11.55 Życie, cz. 1. Trudna
sztuka przetrwania 1 - serial 12.55 Dziedzictwo starożytnych cywilizacji Odc.
1 - serial 13.55 Szerokie tory - reportaż
14.30 Wielka gra - teleturniej 15.35 Spór
o historię - debata 16.20 Polskie Państwo
Podziemne 1939 - 1945 - ﬁlm dok. 17.30
Artylerzysta z Wichra - reportaż 18.00
Noce i dnie (10) - Rodzimy się i umieramy
a życia wciąż wystarcza. - serial 19.00 Powstanie Warszawskie dzień po dniu (33)
19.15 Na krawędzi wojny (1) - serial 20.15
Rzeka kłamstwa (2) - serial 22.00 Kobiety Kennedy’ego - ﬁlm dok. 23.00 Najważniejsze miejsce na świecie… - ﬁlm dok.
23.40 Ja, Klaudiusz 11 - serial 0.45 Ten,
który zestrzelił Boeinga - ﬁlm dok.

8.00 Koszykówka mężczyzn - Mistrzostwa Europy. Słowenia - Grecja 9.50 Koszykówka mężczyzn - Mistrzostwa Europy. Finlandia - Polska 10.50 Koszykówka
mężczyzn - Mistrzostwa Europy. Finlandia - Polska 11.40 Judo - MŚ, Budapeszt
- Dzień 7. turniej drużynowy mężczyzn
i kobiet 12.40 PN - Bayern TV 14.40 Lekkoatletyka - MŚ - Londyn 2017 - Polacy
16.30 Deyna 17.15 Zwarcie 18.00 Lekkoatletyka - Mityng IAAF World Challenge
- Rieti 19.50 Koszykówka mężczyzn - Mistrzostwa Europy. Serbia - Turcja 22.00
Dream Team 22.35 4 - 4 - 2 - wydanie
specjalne - magazyn piłkarski 23.35 4 - 4
- 2 - wydanie specjalne - magazyn piłkarski 0.25 Sportowy wieczór

Niedziela, 3.09.2017

TV 4

19.00
20.00

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama
Info 16.50 Pogoda 16.53 Serwis sportowy 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Prawdę mówiąc - magazyn 18.00 Panorama 18.30 INFO Tydzień
18.50 Serwis Info weekend 19.30 Wiadomości 19.57 Gość Wiadomości 20.12 Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.49 Bez
retuszu - magazyn 23.00 INFO Wieczór
23.30 Magazyn śledczy 0.00 Serwis Info
weekend 0.15 Nie da się ukryć - magazyn
0.43 Flesz Info Wieczór 1.00 Minęła 20ta
2.00 Wiadomości 2.27 Gość Wiadomości
2.55 Teleexpress 3.10 Teleexpress Extra
3.30 Filmy Dokumentalne

Stopklatka

TV TRWAM

6.00
7.00
7.30
8.30
9.00
9.30

PULS

5.45 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.45 Mango - Telezakupy
8.50 Wojny magazynowe Teksas
9.50 Remontowy biznes braci Scott
11.50 Brzydula - serial obyczajowy
15.05 Nie kończąca się opowieść:
Następny rozdział - ﬁlm familijny, Niemcy 1990, reż. George
Miller, wyk. Jonathan Brandis,
Kenny Morrison, Clarissa Burt,
Alexandra Johnes
17.00 Lassie - ﬁlm przygodowy, USA
1994, reż. Daniel Petrie, wyk.
Thomas Guiry, Helen Slater, John
Tenney, Frederic Forrest, Richard
Farnsworth, Brittany Boyd
19.00 Legalna blondynka - komedia,
USA 2001, reż. Robert Luketic,
wyk. Reese Witherspoon, Luke
Wilson, Selma Blair, Matthew
Davis, Victor Garber, Jennifer
Coolidge, Ali Larter, Raquel Welch
21.05 Zabójcza broń - ﬁlm sensacyjny,
USA 1987, reż. Richard Donner,
wyk. Mel Gibson, Danny Glover,
Gary Busey, Mitchell Ryan, Tom
Atkins, Darlene Love
23.25 Ruiny - horror, USA, Niemcy,
Australia 2008, reż. Carter Smith,
wyk. Jonathan Tucker, Jena Malone,
Laura Ramsey, Shawn Ashmore
1.20 Moc Magii
3.35 Druga strona medalu - talk show
5.05 Koniec programu

13.20 Siódmy sakrament 13.45 Petra
- tajemnicze miasto 14.05 Józef z Egiptu 14.50 Betafo 15.15 Trzy wyspy - trzy
światy 15.30 Fatima - orędzie na dziś
16.00 Informacje dnia 16.10 W Naszej
Rodzinie 17.00 Z Parlamentu Europejskiego 17.30 Okiem kamery 17.55 Powstanie
Warszawskie 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
22.50 Ikona Miłości 23.30 Ja, głuchy

17.00

23.00 Wojna żeńsko - męska - komedia, Polska, 2011, reż. Łukasz Palkowski, wyk. Maja Bohosiewicz,
Sonia Bohosiewicz, Grażyna Szapołowska, Tomasz Karolak, Wojciech Mecwaldowski
Historia bezrobotnej dziennikarki,
która walczy z nadwagą i brakami
na koncie skuteczniej niż Bridget
Jones i choć o mężczyznach wie
znacznie więcej niż wszystkie Lejdis razem wzięte, znalezienie tego
właściwego będzie wymagało od
niej nie lada wysiłku. Szczególnie,
że jej dorosła córka nie tylko bezlitośnie ocenia jej poczynania, ale
sama liczy na radę matki w miłosnych perypetiach.
1.35 Wojownik - dramat, USA, 2010,
reż. Gavin O’Connor, wyk. Joel
Edgerton, Frank Grillo, Tom Hardy,
Nick Nolte
4.20 Tajemnice losu

TVN 7

Światowe rekordy Guinessa
Klub przyjaciół Myszki Miki
Kacper i przyjaciele
Klub przyjaciół Myszki Miki
Kacper i przyjaciele
Garﬁeld Show
Karzeł Długonos - baśń ﬁlmowa
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Jaś Fasola
Zakochany kundel II: Przygody
Chapsa - ﬁlm anim., Australia,
USA, 2001, reż. Darrell Rooney,
Jeannine Roussel
Piękna i Bestia - ﬁlm anim.,
USA, 1991, reż. Kirk Wise, Gary
Trousdale
Galileo
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Koszmar kolejnego lata - horror, USA, 2006, reż. Sylvain White,
wyk. Brooke Nevin, David Paetkau
Wielka piątka
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów
Top 10 lista przebojów

6.00 Prywatna historia kina 6.35 Komisarz Rex - serial 8.35 Janosik - serial 8.55
Bajki 10.10 Pocahontas II - Podróż do Nowego Świata - ﬁlm anim. 11.35 Fala ognia
- ﬁlm fantastyczny 13.25 Agora - ﬁlm historyczny 15.55 Co mi zrobisz, jak mnie
złapiesz - komedia obyczajowa 18.00
Poirot: Pora przypływu - ﬁlm kryminalny
20.00 Vabank - komedia 22.25 Podwójna
gra - ﬁlm sensacyjny

TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama
Info 16.50 Pogoda 16.53 Serwis sportowy 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Studio Wschód - magazyn
18.00 Panorama 18.30 Młodzież kontra
19.18 Serwis Info weekend 19.30 Wiadomości 19.57 Gość Wiadomości 20.12
Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.50 Studio Polska - magazyn
23.00 Serwis Info weekend 23.04 Studio
Polska - magazyn 23.30 INFO Wieczór
0.00 Nie da się ukryć - magazyn 0.28
Flesz Info Wieczór 0.50 Minęła 20ta 1.50
Wiadomości 2.17 Gość Wiadomości 2.45
Teleexpress 3.00 Teleexpress Extra

Sobota, 2.09.2017

TV 4
6.00
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.25
11.15
12.15
13.15
14.15
15.15
15.45

19.00
20.00
21.00
22.00

PSN

TVP 1

8.00 Koszykówka mężczyzn - ME: Grecja - Francja 9.50 Koszykówka mężczyzn
- ME: Finlandia - Słowenia 11.40 Kulisy kortów 12.15 Koszykówka mężczyzn
- Mistrzostwa Europy. Polska - Islandia
14.15 Magazyn piłkarski FIFA 14.45 Dream Team 15.20 Koszykówka mężczyzn
- Mistrzostwa Europy. Słowenia - Grecja
17.10 Judo - MŚ, Budapeszt - Dzień 7. turniej drużynowy mężczyzn i kobiet 18.05
Lekkoatletyka - Mityng IAAF World Challenge - Rieti 18.50 Koszykówka mężczyzn
- Mistrzostwa Europy. Finlandia - Polska
21.00 Judo - MŚ, Budapeszt - Dzień 7.
turniej drużynowy 22.00 Sportowa niedziela 22.40 Lekkoatletyka - Mityng IAAF
World Challenge - Rieti
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1.15
2.50
3.10
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11.00
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12.55
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14.55
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23.45
0.50
1.25

3.05
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6.00

TVP 2

TVN

M jak miłość (113) - serial
Pytanie na śniadanie
Panorama
Barwy szczęścia (1689) - serial
Na dobre i na złe (445)
- Koniec złudzeń - serial
Tysiąc i jedna noc (133) - serial
Mars - Mars. Nowy świat
- dokument fabularyzowany
O mnie się nie martw - s. VI (13)
- serial komediowy
Alternatywy 4 (5) - Dwudziesty stopień zasilania - serial
Nadzieja i miłość (2) - serial
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1689) - serial
Program rozrywkowy
Barwy szczęścia (1690) - serial
obyczajowy
M jak miłość (1309) - serial
Kulisy serialu „M jak miłość”
Fascynacja - thriller, USA, reż.
Klaus Menzel, wyk. Jacqueline
Bisset, Adam Garcia, Alice Evans,
Gary Davies
Czy świat oszalał? - ZOO - za
i przeciw. - cykl dok.
Rodzinka.pl (208) - Rollercoaster - serial komediowy
Reguły miłości - ﬁlm obyczajowy, USA, reż. Steven Robman,
wyk. Maggie Lawson, Joseph
Lawrence, Adam MacDonald
ZOO - za i przeciw. - cykl dok.
Czołg - ﬁlm akcji, USA, reż.
Marvin J. Chomsky, wyk. James
Garner, G.D. Spradlin, Shirley
Jones, C. Thomas Howell
Zakończenie programu

5.15 Uwaga! - program interwencyjny
5.40 Mango - Telezakupy
6.50 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
7.50 Spotkanie ze smakiem - inne
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.00 Wielki Mecz TVN vs. WOŚP
13.00 Kobieta na krańcu świata
13.30 Szpital - program obyczajowy
14.30 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
15.30 Szkoła - serial
16.30 19 + - 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 Moja wielka grecka wycieczka
- komedia, USA, Hiszpania 2009,
reż. Donald Petrie, wyk. Nia Vardalos, Richard Dreyfuss, Alexis
Georgoulis, Alistair McGowan,
Caroline Goodall
23.00 Sherlock Holmes - ﬁlm sensacyjny, USA, Wielka Brytania,
Niemcy 2009, reż. Guy Ritchie,
wyk. Robert Downey Jr, Jude Law,
Rachel McAdams, Mark Strong,
Eddie Marsan
1.35 Co za tydzień - magazyn
2.15 The Following - serial
3.40 Moc Magii
5.00 Nic straconego

EUROSPORT

TVP INFO

3.00 Tenis. US Open, Nowy Jork 6.55 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 7.00 Tenis. US Open, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone 8.30 Kolarstwo. Vuelta a Espana, Hiszpania 10.00 Kolarstwo.
Puchar Francji, Francja 11.00 Piłka nożna.
Major League Soccer 11.30 Wyścigi samochodowe. MŚ Endurance, Meksyk 12.30
Kolarstwo. Vuelta a Espańa. Best of ﬁrst
week 13.00 Kolarstwo. Vuelta a Espańa.
Best of second week 13.30 Tenis. US
Open, Nowy Jork 15.00 Kolarstwo. Vuelta a Espańa. Best of second week 15.30
Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 17.00 Tenis. US Open, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone 21.00 Tenis 21.15 Tenis. US Open, Nowy Jork 1.00 Tenis

TVP 1

TVP 2

TVN

Jaka to melodia?
Dzień dobry Polsko!
Wiadomości
Pogoda
Kwadrans polityczny
Komisariat - serial
U Pana Boga w ogródku (5)
- serial
Korzenie (7) - serial
Dr Quinn - seria V (5) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
To się opłaca - Płatność dla
rolników przekazujących małe
gospodarstwa - magazyn
Najmłodsi mieszkańcy plaży
- serial dok.
Elif (84) - serial
Wiadomości
Pogoda
Obserwator
Zraniona miłość (79) - serial
Teleexpress
Pogoda
Komisariat - serial
Klan (3153) - telenowela
Program rozrywkowy
Jaka to melodia?
Wiadomości
Sport
Biało - Czerwoni Droga do
Rosji
Pogoda
Serial fabularny
Serial fabularny
El Principe - dzielnica zła (36)
- serial
Komando Foki - ﬁlm akcji, USA,
reż. Lewis Teague, wyk. Charlie
Sheen, Michael Biehn, Joanne
Whalley Kilmer
Dom (10) - Nie przesadza się
starych drzew - serial
Żołnierze fuehrera podbijają
Polskę - ﬁlm dok.
Zakończenie dnia

6.05 Rodzinka.pl (129) - Wigilia
- serial komediowy
6.40 Program ekumeniczny
7.05 M jak miłość (114) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
11.00 Panorama
11.20 Barwy szczęścia (1690) - serial
11.50 Na dobre i na złe (446) - Czas
rozliczeń - serial
12.55 Tysiąc i jedna noc (134) - serial
obyczajowy, Turcja
13.55 Cuda z odzysku - urządź mieszkanie za darmo (1) - ﬁlm dok.
14.50 M jak miłość (1309) - serial
15.50 Alternatywy 4 (6) - Gołębie
- serial komediowy
17.05 Nadzieja i miłość (3) - serial
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.35 Pogoda
18.45 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Barwy szczęścia (1690) - serial
20.05 Barwy szczęścia (1691) - serial
20.40 M jak miłość (1310) - serial
21.30 Kulisy serialu „M jak miłość”
21.45 Magazyn Ekspresu Reporterów
22.50 Świat bez ﬁkcji - Ostatnia
podróż Diany. Tydzień, który
zmienił monarchię (1) - esej
23.50 Pierwsza randka
0.45 Fascynacja - thriller, USA, reż.
Klaus Menzel, wyk. Jacqueline
Bisset, Adam Garcia, Alice Evans,
Gary Davies
2.40 Artyści (1) - serial, reż. Monika
Strzępka, wyk. Dorota Segda,
Maria Maj, Agnieszka Glińska,
Marek Frąckowiak, Ewa Skibińska, Adam Cywka, Krzysztof
Dracz, Paulina Puślednik, Klara
Bielawka, Marcin Czarnik
3.40 Magazyn Ekspresu Reporterów
4.45 Ostatnia podróż Diany.
Tydzień, który zmienił monarchię (1) - esej
5.35 Zakończenie programu

5.10 Uwaga! - program interwencyjny
5.40 Mango - Telezakupy
6.50 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
7.50 Doradca smaku
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.00 Szkoła - serial
13.00 19 +
13.30 Szpital - program obyczajowy
14.30 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
15.30 Szkoła - serial
16.30 19 + - 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

TVP SPORT
8.00 4 - 4 - 2 wydanie specjalne 8.30
4 - 4 - 2 wydanie specjalne 9.35 Magazyn piłkarski FIFA 10.10 Koszykówka
mężczyzn - Mistrzostwa Europy. Finlandia - Polska 11.10 Koszykówka mężczyzn
- Mistrzostwa Europy. Finlandia - Polska
12.00 PN - Barca TV 15.20 Koszykówka
mężczyzn - Mistrzostwa Europy. Polska
- Francja 16.20 Koszykówka mężczyzn
- Mistrzostwa Europy. Polska - Francja
17.25 Pełnosprawni 17.50 Jedziemy na
Mundial 18.50 Koszykówka mężczyzn
- Mistrzostwa Europy. Grecja - Finlandia 21.00 Sportowy dokument 22.30
Sportowy Wieczór 23.05 Koszykówka
mężczyzn - Mistrzostwa Europy. Polska
- Francja 0.45 Zakończenie dnia

PSN
8.10 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018:
Czarnogora - Rumunia 10.20 Piłka nożna
Eliminacje do MŚ 2018: Holandia - Bułgaria 12.30 Magazyn kolarski 13.00 Polsat
Sport News ﬂash 13.07 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Armenia - Dania 15.00
Polsat Sport News ﬂash 15.07 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Słowenia - Litwa 17.00 Polsat Sport News ﬂash 17.07
Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Azerbejdżan - San Marino 19.00 Polsat Sport
News ﬂash 19.07 Magazyn Nice 1. ligi
20.35 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018:
Islandia - Ukraina 23.30 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018 - magazyn 0.30 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Mołdawia - Walia 2.20 Boks Polsat Boxing Night

TV 4
6.00 Anthony Bourdain - bez rezerwacji
7.00 Klub przyjaciół Myszki Miki
7.30 Kacper i przyjaciele
8.00 Turbo Fast
8.30 Pan Peabody i Sherman Show
9.00 Anthony Bourdain - bez rezerwacji
10.00 Twoja na zawsze - telenowela
obyczajowa
11.00 Detektywi w akcji
12.00 Detektywi w akcji
13.00 Policjantki i Policjanci
14.00 STOP Drogówka
15.00 Dom nie do poznania
16.00 Twoja na zawsze - telenowela
obyczajowa
17.00 V.I.P
18.00 Detektywi w akcji
19.00 Policjantki i Policjanci
20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21.00 Śmierć na 1000 sposobów
21.30 Śmierć na 1000 sposobów
22.00 Galileo
23.00 Galileo
0.00 STOP Drogówka
1.00 Wielka piątka
2.00 Graﬃti
2.15 TAK czy NIE
2.45 Cafe Futbol
4.25 Magazyn Atleci Polsat Sport
2017
4.55 Trans World Sport 2017

23.20 W dolinie Elah - dramat, USA,
2007, reż. Paul Haggis, wyk.
Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Franco James, Josh Brolin,
Susan Sarandon
Młody amerykański żołnierz, Mike
Deerﬁeld, powraca z misji w Iraku.
Wkrótce po przybyciu do bazy
w Nowym Meksyku, chłopak
znika bez śladu. Jego przełożeni
utrzymują, że wcześniej wzorowo
pełniący służbę Mike, dopuścił się
dezercji. W tę wersję nie wierzą
jego rodzice, emerytowany lekarz
wojskowy Hank i jego żona Joan.
Hank na własną rękę rozpoczyna
poszukiwania syna.
2.00 Uprowadzona - thriller sensacyjny, Francja, USA, W. Brytania

PSN
7.00 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018
- magazyn 8.10 Piłka nożna Eliminacje do
MŚ 2018: Wyspy Owcze - Andora 10.20
Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Francja - Luksemburg 12.30 Magazyn Atleci
13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Grecja
- Belgia 15.00 Polsat Sport News ﬂash
15.07 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018:
Białoruś - Szwecja 17.00 Polsat Sport
News ﬂash 17.07 Magazyn kolarski 17.50
Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Azerbejdżan - San Marino 20.35 Piłka nożna
Eliminacje do MŚ 2018: Czarnogora - Rumunia 23.30 Piłka nożna Eliminacje do
MŚ 2018 - magazyn 0.30 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Słowenia - Litwa

POLSAT
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Oszukane
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Studio Sport
Eliminacje Mistrzostw Świata
2018: Polska - Kazachstan
23.00 Studio Sport

6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.50
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.30
19.30
20.05
20.35

20.55
21.30
22.30
23.30
0.05
1.05
2.05
2.30
3.50

Milionerzy
Diagnoza - serial
Kuba Wojewódzki - talk show
Superwizjer - magazyn reporterów
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Pamiętniki wampirów - serial
grozy, USA
Uwaga! - program interwencyjny
Moc Magii
Nic straconego

EUROSPORT
3.00 Tenis. US Open, Nowy Jork 8.30 Kolarstwo. Vuelta a Espańa. Best of second
week 10.00 Kolarstwo. Vuelta a Espańa.
Best of second week 10.30 Watts 11.30
Kolarstwo. Vuelta a Espańa. Best of second week 12.00 Tenis. US Open, Nowy Jork 13.45 Jeździectwo. Magazyn
Horse Excellence 14.15 Kolarstwo. Vuelta a Espańa. Best of second week 14.45
Kolarstwo. Vuelta extra Magazyn 15.00
Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 16. 17.45
Kolarstwo. Vuelta extra Magazyn 18.00
Tenis. US Open, Nowy Jork 20.00 Tenis 23.00 Żeglarstwo. Spîrit of Yachting
23.30 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ćwierćﬁnały kobiet 1.00 Tenis 1.15 Tenis. US Open, Nowy Jork

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama Info
16.52 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Serwis Info 18.00
Panorama 18.30 Serwis Info 19.00 To
jest temat - magazyn 19.20 Serwis Info
19.30 Wiadomości 19.57 Gość Wiadomości 20.12 Minęła 20ta 21.00 Nie da się
ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wieczór
21.40 Studio LOTTO 21.49 W tyle wizji
- program publicystyczny 22.24 Flesz Info Wieczór 22.30 W tyle wizji Extra 23.00
INFO Wieczór 23.30 W akcji 0.00 Serwis
Info 0.15 Nie da się ukryć - magazyn 0.43
Flesz Info Wieczór 1.05 Minęła 20ta 2.00
Wiadomości 2.27 Gość Wiadomości 2.55
Teleexpress 3.10 Teleexpress Extra

9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.50
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.05

Stopklatka
6.35 Na planie 6.55 Bajki 7.40 Złotopolscy - serial 8.50 Komisarz Rex - serial 9.50
Niania - serial 11.20 Katastrofy w przestworzach - serial 13.20 Pułapki umysłu
- serial 13.55 Umrzesz ze śmiechu 15.20
Złotopolscy - serial 16.25 Niania - serial
18.00 Katastrofy w przestworzach - serial 19.00 Komisarz Rex - serial 20.00 Zagubiony czas - dramat 22.25 Oddział Delta 2 - ﬁlm sensacyjny

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Hej Ustrońskie Gróniczki 13.20
Koncert życzeń 14.10 Grunwald 1410
14.55 Święty na każdy dzień 15.00 Krwawy poniedziałek 15.10 Muzeum Diecezjalne w Tarnowie 15.50 Ma się rozumieć
16.00 Informacje dnia 16.10 Sanktuaria
polskie 16.30 Tydzień z Ziemi Świętej
16.50 Świadkowie 17.20 Święty na każdy dzień 17.25 Powstanie Warszawskie
17.30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja
w Sanktuarium 19.45 Przygody Monster
Trucków 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Śladami historii 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 Ojciec Francis Aupiais, misjonarz - etnolog

POLSAT

TV 4

Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Oszukane
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
The Brain: Genialny Umysł

6.00 Anthony Bourdain - bez rezerwacji
7.00 Klub przyjaciół Myszki Miki
7.30 Kacper i przyjaciele
8.00 Turbo Fast
8.30 Pan Peabody i Sherman Show
9.00 V.I.P
10.00 Twoja na zawsze - telenowela
obyczajowa
11.00 Detektywi w akcji - serial fabularny
12.00 Detektywi w akcji - serial fabularny
13.00 Policjantki i Policjanci
14.00 STOP Drogówka
15.00 Dom nie do poznania
16.00 Twoja na zawsze - telenowela
obyczajowa
17.00 V.I.P
18.00 Detektywi w akcji
19.00 Policjantki i Policjanci
20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21.00 Samotny gringo - ﬁlm kryminalny, USA, 2015, reż. Isaac Florentine, wyk. Scott Adkins
22.50 Program rozrywkowy
23.50 Spadkobiercy
0.55 Wielka piątka
1.55 Interwencja
2.15 TAK czy NIE
2.45 Magazyn Atleci Polsat Sport
2017
3.10 Magazyn Puncher 2017
4.25 Cafe Futbol

21.40 Uprowadzona - thriller sensacyjny, Francja, USA, Wielka Brytania, 2008, reż. Pierre Morel, wyk.
Famke Janssen, Maggie Grace,
Liam Neeson, Xander Berkeley
Bryan Mills to emerytowany agent
amerykańskich służb specjalnych,
który pracuje jako ochroniarz.
Jest rozwiedziony, a najważniejszą osobą w jego życiu jest teraz
jedyna córka, z którą od lat próbuje z miernym skutkiem nawiązać bliższe relacje. W dniu urodzin
17 - letnia Kim oznajmia ojcu, że
wybiera się z przyjaciółką Amandą
na wakacje do Paryża. Bryan nie
chce się zgodzić na tę samodzielną
eskapadę…
23.40 Step Up 2 - ﬁlm muzyczny, USA,
2008, wyk. Adam G. Sevani,
Briana Evigan, Robert Hoﬀman,
Cassie Ventura
1.50 Tajemnice losu

TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama Info
16.52 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Serwis Info 18.00
Panorama 18.30 Serwis Info 19.00 To
jest temat - magazyn 19.20 Serwis Info
19.30 Wiadomości 19.57 Gość Wiadomości 20.12 Minęła 20ta 21.00 Nie da się
ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wieczór
21.40 Studio LOTTO 21.50 W tyle wizji
- program publicystyczny 22.24 Flesz Info Wieczór 22.30 W tyle wizji Extra 23.00
INFO Wieczór 23.30 W akcji 0.00 Serwis
Info 0.15 Nie da się ukryć - magazyn 0.43
Flesz Info Wieczór 1.05 Minęła 20ta 2.00
Wiadomości 2.27 Gość Wiadomości 2.55
Teleexpress 3.10 Teleexpress Extra

Stopklatka
7.40 Złotopolscy - serial 8.50 Komisarz
Rex - serial 9.50 Niania - serial 11.20 Katastrofy w przestworzach - serial 13.20
Pułapki umysłu - serial 13.55 Umrzesz ze
śmiechu 15.20 Złotopolscy - serial 16.25
Niania - serial 18.00 Katastrofy w przestworzach - serial 19.00 Komisarz Rex
- serial 20.00 Kogel - mogel - komedia obyczajowa 22.20 Surfer - komedia
23.55 Sekretarka - komediodramat

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje
dnia 12.20 Matka Teresa 14.00 Mojżesz
- 10 przykazań 15.00 Ojciec Francis Aupiais 15.50 Ma się rozumieć 16.00 Informacje dnia 16.10 Jestem mamą 16.30 Od
Oceanu do Oceanu 16.50 Express Studencki 17.00 Życie monastyczne 17.30
Okiem kamery 17.55 Powstanie Warszawskie 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30
Każdy maluch to potraﬁ 19.45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Śladami historii 21.00 Apel Jasnogórski 21.20
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Głos serca 22.40 Wyznanie
0.05 Programy powtórkowe
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TVN 7

PULS

5.25 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.25 Szpital - program obyczajowy
7.20 Sąd rodzinny - program sądowy
8.20 Dr House VIII - serial
9.15 Brzydula - serial obyczajowy
9.45 Brzydula - serial obyczajowy
10.20 Mango Telezakupy
11.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Chirurdzy II - serial
16.55 Dr House VIII - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
18.30 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Stan spoczynku - ﬁlm obyczajowy, USA 2008, reż. Kimberly
Peirce, wyk. Ryan Phillippe, Joseph
Gordon - Levitt, Rob Brown,
Channing Tatum, Timothy Olyphant
22.20 Lista klientów - serial
23.20 Masters of Sex - serial
0.40 Era rocka - komedia, USA 2012,
reż. Adam Shankman, wyk.
Julianne Hough, Diego Boneta,
Tom Cruise, Alec Baldwin, Russell
Brand, Paul Giamatti, Catherine
Zeta - Jones
3.10 Moc Magii

6.00 To moje życie! - telenowela
7.00 Kobra - oddział specjalny - serial
8.00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze
- serial
9.00 Napisała: Morderstwo - serial
10.00 Napisała: Morderstwo - serial
11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
12.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
13.50 Zbuntowany anioł - telenowela
15.45 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
16.40 Gwiazdy lombardu
18.15 Lombard: Życie pod zastaw
19.10 Lekarze na start
20.00 Królowa ringu - komediodramat, USA, Niemcy 2004, reż.
Charles S. Dutton, wyk. Charles S.
Dutton, Meg Ryan, Omar Epps,
Tim Daly, Tony Shalhoub
22.25 Mardi Gras: Ostatki na ostro
- komedia, USA 2011, reż. Phil
Dornfeld, wyk. Arielle Kebbel,
Bret Harrison, Carmen Electra,
Charles Shaughnessy, Danneel
Harris, Josh Gad, Nicholas D’Agosto, Regina Hall
0.05 American Pie: Wakacje - komedia, USA 2005, reż. Steve Rash,
wyk. Tad Hilgenbrink, Eugene
Levy, Arielle Kebbel, Jason Earles
2.00 Taki jest świat
2.50 Ale numer!
3.15 Na jedwabnym szlaku
4.25 Menu na miarę
4.50 Twój Puls

TTV

TV6

14.40 Damy i wieśniaczki. Ukraina 15.45
Express - informacje 16.05 Uwaga!
16.25 Idealna niania 17.10 DeFacto 17.45
Express - informacje 18.05 Pogromcy
brudu 18.40 Licytuj i niszcz 19.10 Licytuj
i niszcz 19.45 Express 20.05 Dzień, w którym pojawiła się forsa 21.15 Świat bez ﬁkcji 10 21.45 Express - informacje 22.00
Gogglebox. Przed telewizorem 22.45 DeFacto 23.45 Podstępne roboty

7.00 Dom nie do poznania 8.00 Nieśmiertelny 9.00 Galileo 10.00 Najgroźniejsze
zwierzęta świata 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 Hawaje 5 - 0
18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00
CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
22.55 Samotny gringo - ﬁlm kryminalny
0.40 Zagadki kryminalne

TVP KULTURA
8.00 Dziennik ﬁlozofa 8.10 Eurokultura
8.35 Moje miejsce - ﬁlm kr.metr. TVP 9.15
Sto minut wakacji - komedia 11.00 Królowa Bona - serial 13.20 Portret podwójny - ﬁlm obyczajowy 15.20 Niedziela z…
Edytą Jungowską 16.15 Sto minut wakacji - komedia 18.00 Studio Kultura - Rozmowy 18.20 Portrety - U2. From the Sky
Down 20.00 Informacje kulturalne 20.20
Ukraińscy szeryfowie - ﬁlm dok. 21.55
Którędy po sztukę - Mirosław Bałka - magazyn 22.00 Videofan 22.40 Kino nocne
- Niebiańskie żony Łąkowych Maryjczyków - dramat 0.30 Informacje kulturalne
0.50 Jestem - ﬁlm obyczajowy 2.35 Tato
- dramat obyczajowy 4.40 Teledysk

TVP HISTORIA
6.50 Był taki dzień - 4 września 6.52 Radio
Powstańcze „Błyskawica - 4 września 1944
7.00 Historia Polski - ﬁlm dok. 7.35 Polska
i świat z historią w tle 7.55 Powstanie Warszawskie dzień po dniu (35) 8.05 Wojciech
Cejrowski - boso 8.40 39. SFP „Ucisz serca…” Piosenki Zygmunta Koniecznego, cz.
I - koncert 9.10 Serial 9.45 Ten, który zestrzelił Boeinga - ﬁlm dok. 10.40 Dziedzictwo starożytnych cywilizacji - serial 11.45
Popiół i diament - dramat 13.35 Niecała
nieprawda czyli PRL w DTV (1) 14.10 Sensacje XX wieku 15.05 Encyklopedia II wojny światowej - Obrona Helu 15.35 Spór
o historię - debata 16.20 Jedwabny szlak
- 1 - ﬁlm dok. 17.15 Ex Libris 17.45 Pogranicze w ogniu (10) - serial 18.45 Powstanie Warszawskie dzień po dniu (35) 18.55
Flesz historii 19.20 Sensacje XX wieku
20.10 Było, nie minęło 20.45 Ryszard III.
pogrzeb Króla - ﬁlm dok. 21.45 Wojenne
dziewczyny (3) - serial 22.45 Linia warszawska. Białorusini w Wojsku Polskim
- ﬁlm dok. 23.20 Abwehra i dzieci - ﬁlm
dok. 23.55 900 dni - ﬁlm dok.

Wtorek, 5.09.2017

TVN 7
5.30 Szpital - program obyczajowy
6.35 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
7.20 Sąd rodzinny - program sądowy
8.20 Dr House VIII - serial
9.15 Brzydula - serial obyczajowy
9.45 Brzydula - serial obyczajowy
10.20 Mango Telezakupy
11.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Chirurdzy III - serial
16.55 Dr House VIII - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
18.30 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Złe towarzystwo - ﬁlm sensacyjny, USA, Czechy 2002, reż. Joel
Schumacher, wyk. Anthony Hopkins, Chris Rock, Peter Stormare,
Gabriel Macht, Kerry Washington,
John Slattery
22.25 Appaloosa - western, USA
2008, reż. Ed Harris, wyk. Ed
Harris, Viggo Mortensen, Renée
Zellweger, Jeremy Irons, Timothy
Spall, Lance Henriksen
0.55 Czysty Geniusz - serial
1.50 Mroczne zagadki Los Angeles
- serial
2.45 Moc Magii

TTV
13.40 Kartoteka 10 14.40 Damy i wieśniaczki. Ukraina 15.45 Express - informacje 16.05 Uwaga! 16.25 Idealna niania
17.10 DeFacto 17.45 Express - informacje
18.05 10 zadań specjalnych Michela Morana 18.40 Łowca smaków 19.45 Express
- informacje 20.05 Wojny magazynowe
21.00 Królowe życia - serial 21.45 Express
- informacje 22.00 Nauka jazdy 22.30
Usterka 23.00 Dżentelmeni i wieśniacy

TVP KULTURA
8.00 Dziennik ﬁlozofa 8.15 Wydarzenie aktualne 8.50 Informacje kulturalne
9.05 Którędy po sztukę 9.20 Tragarz puchu - dramat 11.00 Królowa Bona - serial
12.10 Królowa Bona - serial 13.25 Siódmy pokój - ﬁlm biograﬁczny 15.25 Tygodnik Kulturalny 16.20 Tragarz puchu
- dramat 17.55 Studio Kultura - Rozmowy
18.20 Mapa polskiego dokumentu - Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz - ﬁlm dok.
20.00 Informacje kulturalne 20.20 Węzeł - spektakl teatralny 21.45 Dezerterzy
- rozmowa 22.25 Lekkie obyczaje - Frank
- komedia 0.10 Kino nocne - Holy Motors
- dramat 2.10 Informacje kulturalne 2.25
Legendy rocka - Bee Gees - cykl dok.

PULS
6.00 To moje życie! - telenowela
7.00 Kobra - oddział specjalny - serial
8.00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze
- serial
9.00 Napisała: Morderstwo - serial
11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
12.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
13.50 Zbuntowany anioł - telenowela
15.45 Lekarze na start
16.25 Lombard: Życie pod zastaw
17.25 Gwiazdy lombardu
17.50 Gwiazdy lombardu
18.15 Lombard: Życie pod zastaw
19.10 Lekarze na start
20.00 Nieobliczalny - ﬁlm sensacyjny,
USA 2006, reż. Michael Keusch,
wyk. Eva Pope, Imelda Staunton,
Steven Seagal
21.55 Siła rażenia - ﬁlm akcji, Rumunia, Wielka Brytania 2006, reż.
Michael Keusch, wyk. Adam
Croasdell, Danny Webb, Lisa
Lovbrand, Steven Seagal
23.50 Zejście 2 - horror, Wielka Brytania 2009, reż. Jon Harris, wyk.
Shauna Macdonald, Jessika Williams, Michael Reynolds, Krysten
Cummings, Gavan O’Herlihy
1.50 Ale numer!
2.35 Dyżur
3.10 Na jedwabnym szlaku
4.20 Menu na miarę
4.45 Z archiwum policji
5.10 Twój Puls
5.35 Menu na miarę

TV6
6.00 Dekoratornia 7.00 Dom nie do poznania 8.00 Nieśmiertelny 9.00 Galileo
10.00 Niegrzeczny pies 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 Hawaje 5 - 0 18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego
Jorku 23.00 Enigma - dramat wojenny
1.30 Rude Tube 2.00 STOP Drogówka

TVP HISTORIA
6.50 Był taki dzień - 5 września 6.52 Radio Powstańcze „Błyskawica - 5 września
1944 7.00 Historia Polski - Dziewczyny
z tamtych lat - ﬁlm dok. 7.50 Powstanie
Warszawskie dzień po dniu (36) 8.05
Wojciech Cejrowski - boso 8.35 39. SFP
„Ucisz serca…” Piosenki Zygmunta Koniecznego 9.10 Serial 9.45 Emisariusz Kardynała - ﬁlm dok. 10.50 Life - Życie 1 - serial 11.50 IPN 12.30 Ryszard III. pogrzeb
króla 13.30 Było, nie minęło 14.05 Sensacje XX wieku 15.00 Encyklopedia II wojny
światowej - Obrona Helu, cz. 2 15.25 Linia
warszawska. Białorusini w Wojsku Polskim
16.00 Abwehra i dzieci - ﬁlm dok. 16.35
Historia Polski - reportaż 17.40 Pogranicze
w ogniu (11) - serial 18.50 Powstanie Warszawskie dzień po dniu (36) 19.00 Kryptonim muzeum 19.20 Sensacje XX wieku
20.30 Nowe Ateny 21.20 Było, nie minęło 21.50 Wojenne dziewczyny (4) - serial
22.45 Ostatni korespondent - ﬁlm dok.
23.50 Swój wśród obcych, obcy wśród
swoich - ﬁlm fabularny 1.35 Wojciech
Cejrowski boso
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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

ginekolog-położnik

ZAKRES: USG, cytologia,

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60
GODZINY PRZYJĘĆ GABINETU:

pon. - śr. - pt. 16 - 19

LOGOPEDA
KLINICZNY

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
Arodent

TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna
pon. - pt. 9:00 - 16:30
tel. 602 880 583

www.arodent.net.pl

ul. Wrocławska 8D Trzebnica

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

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
tel.

RODZINNA

Zofia Anna Bartłomiej

Kaczmarzyk

www.kaczmarzyk.eu

ORTODONTA
IMPLANTY
pełen zakres usług
stomatologicznych

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

607 817 491

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

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

REJESTRACJA

tel. 601 754 974

i PRACOWNIA OPTYCZNA
lek. med.

Maria Banaś-Wojtowicz

specjalista chorób oczu i optometrysta

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

71 387 22 67 / 607 40 58 47

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

GINEKOLOG

GINEKOLOG

PSYCHOLOG

J. Rakowska-Stefanidis

GINEKOLOG-POŁOŻNIK

mgr Joanna Płuska

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
• Pedagog
• Kinesioteping w neurolopedii
• Komunikacja alternatywna
		i wspomagająca
• 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
dojazd do pacjenta neurologicznego

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

504 234 127

NOWOŚĆ
BADANIE BEZDECHU
SENNEGO
Viltis Medica
Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

ASC SŁUCHMED

GINEKOLOG
Janina Aleksandra Miturska

Trzebnica ul. Kościuszki 10

lek. med Agata Kot

LARYNGOLOG

NAPRAWA PROTEZ
ZĘBOWYCH

GABINET GINEKOLOGICZNY

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

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

Terapia dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym

• Całościowe zaburzenia rozwojowe
•
•
•
•
•

(Autyzm,Zesp.Aspergera)
Zaburzenia lękowe
Zaburzenia zachowania
Problemy wychowawcze
Diagnoza i korekcja niepożądanych
zachowań seksualnych
Edukacja i szkolenia dot. seksualności

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

masażu leczniczego
i terapii manualnej

Agnieszka Muszczak-Sowa

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

ul. Witosa 20
tel. 600 353 595

REHABILITACJA
NIEMOWLĄT i DZIECI
mgr

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

tel. 607 398 582

Oferujemy:
• Wynajem i sprzedaż
koncentratorów tlenu
• Serwis techniczny

TRZEBNICA

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

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

ul. Daszyńskiego 33/1

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

TRZEBNICA
tel.

730 415 710

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

LOGOPEDA
PSYCHOLOG
PEDAGOG
tel.

730 415 710

więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl
CENTRUM MEDYCZNE

PROVITA

ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

513 128 911 lub 697 628 276

rejestracja tel. 503 195 870

MOBILNY
FIZJOTERAPEUTA

PSYCHIATRA

mgr Aleksandra Fabiś

lek. Agnieszka Dzioba- Musiał

• Masaż klasyczny / • Masaż relaksacyjno-przeciwbólowy kobiet w ciąży / • Masaż i mobilizacja
blizny po cesarskim cięciu i zabiegach ginekologicznych / • Terapia rozejścia mięśnia prostego
brzucha / • Terapia w nietrzymaniu moczu i w
obniżeniu narządów miednicy mniejszej /
• Ćwiczenia profilaktyczne mięśni dna miednicy /
• Gimnastyka dla kobiet w ciąży / • Masaż Shantala /
• BuggyGym- fitness dla mam z dzieckiem /
• Kinesiology Taping / • Certyfikowany Doradca
Noszenia ClauWi® / • Drenaż limfatyczny

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica -ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10

Przyjmuje w piątki
w godz. 15.00 - 19.00

rejestracja telefoniczna

Możliwość dojazdu do pacjenta

tel. 665 38 38 58

tel. 603 382 805

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

MONACHIJSKA
FUNKCJONALNA
DIAGNOSTYKA
ROZWOJOWA

Nasz Świat

lek. wet. Ewa Okręglicka

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

Aparatów Tlenowych

PRZYCHODNIA

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

zapisy pod numerem

mgr Paweł Stelmaszczyk

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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WETERYNARZ

WYPOŻYCZALNIA

DIAGNOZA

PSYCHOLOG

-MP Fizjo mgr Magdalena Pietrykowska
• rehabilitacja neurologiczna
• rehabilitacja ortopedyczna
• masaż relaksacyjny całego ciała
• masaż aromaterapeutyczny
• masaż Ayurveda
• masaż kosmetyczny twarzy
• masaż bańką chińską
• masaż gorącymi kamieniami

NR 14 {121}

TERAPEUTA MANUALNY

LOGO-SPEKTRUM

czynne od poniedziałku do piątku

504 234 127
607 398 582

FIZJOTERAPIA

CENTRUM TERAPII

REJESTRACJA TELEFONICZNA

0 - 6 r. ż.

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

APARATY TLENOWE

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

603 233 932
505 377 781

Marta Massalska

fizjoterapeuta dziecięcy

Justyna Składnik

NPPP „Nasz Świat”

Trzebnica ul. Rynek 13/6

GABINET

dr n. med.

PSYCHOLOG

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

MASAŻ LECZNICZY

tel.

tel. 883 964 804

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego
•
•
•
•
•
•

lek. med.

www.naszswiat.org

P OZ Y T Y W- Ka

lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska

PEDIATRA
NEONATOLOG

PULMONOLOG

INTERNISTA
DIABETOLOG

Lidia Korczyk

tel. 604 095 455

INTERNISTA
KARDIOLOG

Rejestracja telefoniczna:

Pracownia Techniki Dentystycznej

przyjmuje we wtorki
od 14:00 do 19:00

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

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

lek. stom.
specjalista II z ortodoncji
Trzebnica
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
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Trzebnica, Ośrodek Medyczny „Zdrój”

ul. KOŚCIUSZKI 10

Centrum Medyczne ZDRÓJ

tel. 696 115 821

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzieci Młodzież Dorośli

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

mgr Renata Wójcicka

tel. 608 485 186

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
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

71 387 15 92
Ośrodek Pomocy Społecznej

71 312 05 27

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

Biblioteka Miejska

785 922 332
669 767 871
71 312 11 71

15:35

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

Hala Sportowa

TRZEBNICA – KONIOWO

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

KONIOWO – TRZEBNICA

8:20 11:35

Gminne Centrum Kultury i Sportu

71 388 75 00, 71 388 75 80
71 312 12 13

Sąd Rejonowy

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

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

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.

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.

Powiatowy Urząd Pracy

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

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

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 12 września 2017 r.

NIERUCHOMOŚCI
SPR ZEDAM
MIESZKANIE (14) własnościowe 53mkw, 2
pokojowe, osobna kuchnia, wc, łazienka, piwnica, duży balkon, blok lata 90, w centrum
Trzebnicy ul. Św. Jadwigi, tel. 503 340 037.
MIESZKANIE (14) NOWE, na "Bukowym Osiedlu" 68m2, na parterze, komfortowo urządzone, z miejscem garażowym, tel. 533 488 448.
MIESZKANIE (14) 52 mkw, I piętro przy ul. Kościelnej w Trzebnicy, umeblowane, 2 pokoje,
osobna kuchnia, łazienka, piwnica, własność
Księga Wieczysta, parking zamykany szablonem, park zabaw dla dzieci, tel. 537 337 567.
MIESZKANIE (14) na osiedlu Panorama
w Trzebnicy, 50 mkw, ul. Wrocławska - drugi
piętro, 3 pokoje w tym aneks kuchenny, łazienka, balkon, piwnica, miejsce parkingowe. Osiedle zamknięte, monitorowane, tel. 785 899 389.
MIESZKANIE (14) w Trzebnicy , 3 piętro, 3 pokoje, tel. 723 080 260.
MIESZKANIE + DZIAŁKA(14) 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, e-mail: boro-82@wp.pl, tel. 577 147
489 lub 603 465 240.
MIESZKANIE (14) Sprzedam lub zamienię na
mniejsze z dopłatą: 70mkw, parter- 4 pokoje +
toaleta, łazienka, kuchnia- jasna, do remontu.
Zlokalizowane w centrum miasta w pobliżu
przychodnia, ZUS, urząd miasta, przedszkole,
szkoła, siłownia, przystanek autobusowy, sklepy i deptak. -dzwonić po16;00, tel. 663 113 723.
MIESZKANIE (14) w Miliczu, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, o powierzchni 44,6 m2, wraz z piwnicą,
na parterze, z wyposażeniem, tel. 785 314 670.
MIESZKANIE (14) 2 pokojowe, w Trzebnicy, ul.
Prusicka, 44 mkw, kuchnia, łazienka, I piętro, co
gazowe, cena 168.000 zł, tel. 501 717 504.

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 (14) 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, ZUS-u, 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 (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 (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 ła-
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zienka, wc, duża kuchnia, blisko UM, przedszkole, szkoły, przychodnia, przystanek autobusowy,
tel. 511 908 050, 669 138 277.
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.

DZIAŁKA(14) USŁUGOWA o powierzchni 86
ar 04 m2. Położona blisko drogi krajowej numer 5 oraz budowanej S5. Posiada warunki
zabudowy oraz wszelkie niezbędne decyzje
potrzebne do zakupu. tel. 724 820 669.

DOM (14) w centrum wsi Kużniczysko o pow.140mkw z poddaszem do zaadoptowania, budynek gospodarczy o pow.40mkw,
wszystko na zagospodarowanej działce
o pow.8arów, tel. 609 936 972.
PÓŁ WILII (14) (Osiedle Grunwald), 120 mkw
pow. Użytkowej, duzy balkon i garaż, 2 łazienki,
ogródek, piękne miejsce, tel. 668 815 023.
DZIAŁKA(14) rolno-widokowa przy drodze
POŁOWA DOMU(14) (parter) w okolicach
Trzebnica – Cerekwica, wąska i długa. Z jednej
Obornik Śląskich i Trzebnicy, 5 km do zjazdu na
strony droga asfaltowa z drugiej droga polna.
nową S5, w budynku wybudowanym przed
Najpiękniejszy widok jest na projektowany
1939 r. Miejscowość Przecławice, położona „Obszar Chroniony Krajobrazu Wzgórz Trzebw malowniczych Kocich Górach. Powierzchnia
nickich” a w dalszej perspektywie na Park Kraużytkowa 130 m. kw. Założona kw lokalowa, jobrazowy "Dolina Baryczy", cena 18 777 PLN,
ogródek przydomowy. Kuchnia i 4 pokoje, 2 ła- tel. 601 793 012.
zienki (pomieszczenia wysokie i przestrzenne). GRUNT(14) rolny 9km od Wrocławia-5ha,rówOdrębne centralne ogrzewanie, wymienione
ny,3kl, asfalt, Ziemia leży przy drodze widookna, możliwość rozdzielenia na 2 odrębne
kowej wśród Wzgórz Trzebnickich (Wrocław
mieszkania, 198 tyś, tel. 609 084 453.
-Skarszyn) oraz dodatkowo otaczają ją dwie
DOM (12) jednorodzinny o powierzchni ok
drogi polne co bardzo ułatwia komunikację.
200 mkw z działką 18 arów (dół wykończony, Około 4,5 km. jest wjazd na Drogę ekspresową
góra do wykończenia) w Ujeźdźcu Wielkim, S8 - Warszawa-Wrocław, cena 577 777 PLN, tel.
tel. 783 670 039.
601 793 012.
DOM (12) poniemiecki w Prusicach, 110 mkw, DZIAŁKA(11) budowlana w Zawoni, tel. 667
działka 17 arów, cena 165 000 zł, tel. 603 860 302. 321 866
PÓŁ DOMU(9) w centrum Trzebnicy wraz
POLE (12) sprzedam lub wydzierżawię o poz przylegającą działką, garażem i pomieszcze- wierzchni 5 h, Koniowo, tel. 601 304 371.
niem o pow. około 30 mkw, tel. 607 636 024.
DZIAŁKA(12) siedliskowa, pod budownictwo
DOM Z GARAŻEM (8) + budynek gosp. 5
zagrodowe 26565 mkw. Obręb wsi Pierstnica,
km od Trzebnicy, jednorodzinny, wolnostojący, gm. Krośnice, powiat Milicz. Piękne położeczęściowo podpiwniczony, parterowy z pod- nie, zachęcające warunki rozwoju agroturydaszem użytkowym, garażem i pomieszcze- styki, hodowli, tel. 608 572 381.
niem gospodarczym w bryle budynku + bu- DZIAŁKA(12) budowlana w Trzebnicy, 1840
dynek gospodarczy. Powierzchnia użytkowa
mkw, za stadionem, tel. 505 334 186.
razem: 228,60. Działka 11 arów, cena 427000 zł, DZIAŁKA(12) budowlana w Trzebnicy, na
tel. 889 964 971.
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 PÓŁ BLIŹNIAKA(7) w Trzebnicy, na osiedlu 12ar, 14ar w miejscowości Skarszyn, dla której
Grunwald, 110 mkw na działce 365 mkw, piw- obowiązuje miejscowy plan zagospodarowanica, garaż, cena 380 tys zł, do negocjacji, tel. nia przestrzennego. Położone są one w dogodnej lokalizacji znajdującej się w centrum
663 572 490.
DOM (10) z działką 600 mkw, ok 130 mkw + ga- miejscowości. Znajdują się w sąsiedztwie drogi
raż na 2 samochody z kanałem, po remoncie, powiatowej, w której są poprowadzone media.
Działki znajdują się 3 km od węzła komunikacena do negocjacji, tel. 694 216 036.
cyjnego S8 Łozina, 15 minut od WrocławskieDOM (6) Duży, w RADZIĄDZU gm. Żmigród, rok
go Lotniska. Cena 75 zł/m2 do ewentualnej
budowy 1983, wolno stojący ok. 200 m kw. na
działce 0.186 ha, prąd, gaz, woda, kanalizacja, negocjacji, tel. 531 145 110.
cena 280 tys. tel. 696 625 552.

DOM (6) jednorodzinny w Szczytkowicach, 200
mkw, działka 20 arów, rok zabudowy 1995, dwa
garaże, Dom ma kompletnie nowy dach, okna,
piec. tel. 724 700 323.
DOM (6) jednorodzinny w Prusicach o pow.
124 mkw, działka 14 arów, 4 garaże. Sprzedam
lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu lub
w Trzebnicy, tel. 798 263 003.
DOM (1) jednorodzinny parterowy o pow. 132
m kw. plus użytkowe poddasze (niewykończone). Działka 13 arów. W strefie krajobrazowej 2
km od Trzebnicy, tel. 609 110 868.
DZIAŁKA(14) o powierzchni 1350 mkw,
budowlana na granicy Trzebnica - Księginice, w pełni uzbrojona (woda, prąd,
kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 506
837 298.
DZIAŁKA(14) budowlana, Miennice, gm.
Wisznia Mała, pow. 15,8 ara, tel. 728 482 555.
DZIAŁKA(14) budowlana (tanio) lub zamienię na mieszkanie 2 pokojowe
do II -go piętra, 15 ar z mediami. Wisznia Mała,
ul. Szkolna, tel. 785 410 362.
DZIAŁKA(14) budowlana 0,5ha, w Dolinie Baryczy, w Starej Hucie, przy samym lesie, blisko
drogi asfaltowej, bardzo cicha okolica, media
w działce, tel. 609 936 972.
DZIAŁKI (14) budowlane w Obornikach Śląskich, 3000mkw, 51zł/mkw, tel. 666 966 566.
DZIAŁKA(14) ogrodowa, w Trzebnicy - osiedle Grunwald, ogrodzona z altaną murowaną,
wyposażona w butlę gazową, kuchenka, grill
murowany, narzędzia, podkaszarka, tel. 782
984 426.
DZIAŁKI (14) budowlane od 10 do 12 arów
w cichej okolicy przy ul. Wrocławskiej. Posiadają warunki zabudowy oraz wszelkie niezbędne
decyzje potrzebne do zakupu. Niedaleko szkoła, market Netto, stacja benzynowa. Położona
25 km od Wrocławia, na obrzeżach Trzebnicy.
tel. 724 820 669.

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.
Odstąpię DZIAŁKA(9) ogrodowa, zagospodarowana, przy ul. Milickiej. Działka posiada
altanę, wodę i prąd, tel. 784 980 074.
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) 11,5 ara, w Trzebnicy przy ul. Lawendowej, cena do uzgodnienia, tel. 797 695 913.
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.
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(14) budowlana, Księginice ul. Czereśniowa; 2000 mkw (110 zł/mkw), tel. 788 969 459.

DZIAŁKA(4) rolna 1,4 h z możliwością zabudowy we wsi Lędzina gmina Krośnice, blisko
zabudowań i szosy, tel. 600 926 275, 660 182 210.
DZIAŁKA(5) w Masłowcu 20 arów, tel. 601 711 301.
DZIAŁKI (3) w Brzeziu, budowlane z wydanymi
warunkami zabudowy, tel. 693 995 044.
LOKAL(14) użytkowy w centrum Obornik Śląskich o pow. 67 mkw. Nieruchomość jest wynajęta długoterminowo. Cena 175 000 zł do
negocjacji, tel 662 939 627.
GARAŻ(14) z kanałem, położony przy ul.
Granicznej w Trzebnicy, 25mkw, -dzwonić
po16;00, tel. 663 113 723.
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 gazowe. Cena 299.000,00 + VAT, tel. 609 000 201.
LOKAL(5) usługowy w centrum Obornik Śląskich o pow. 67 mkw, nowe budownictwo, nieruchomość generuje stały miesięczny dochód
172 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

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.
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
MIEJSCE GARAŻOWE (14) w Trzebnicy przy
ul. Św. Jadwigi, tel. 669 664 798.
APARTAMENT(14)
dwukondygnacyjny
w pełni umeblowany, z ogrodem i garażem
w Trzebnicy, tel. 506 052 400.
MIESZKANIE (14) 2 pokojowe w Trzebnicy,
1000 zł. + czynsz. Kaucja 1500 zł, tel.730 080 567.
MIESZKANIE (14) umeblowane mieszkanie
w Trzebnicy- dwie kondygnacje z dwoma łazienkami , możliwością korzystania z ogrodu
i garażu, tel. 506 052 400.
MIESZKANIE (14) w Trzebnicy, 70 mkw (2 pokoje, salon, umeblowana kuchnia, łazienka, 2
duże balkony) na 1 piętrze - możliwość grillowania. Do wynajęcia od zaraz, tel. 502 616 533.
KAWALERKA(14) po kapitalnym remoncie
w Trzebnicy, tel. 601 536 741.
MIESZKANIE (14) w Trzebnicy przy ul. Teatralnej, około 70 mkw, tel. 693 475 566.
MIESZKANIE (14) w Trzebnicy nad stawami ul.
Korczaka. 1700 zł- 64m2 ( mieszkanie na drugim
piętrze), wcześniej nie użytkowane (nowe). Cena
wynajmu zawiera miejsce postojowe w parkingu podziemnym, tel. 536 222 190, 795 311 536.
MIESZKANIE (14) w Trzebnicy, 42 mkw, po kapitalnym remoncie, tel. 781 655 460.
MIESZKANIE (14) 46 mkw w Trzebnicy, przy
ul. Ks. Bochenka z wyposażeniem, 600 zł do
negocjacji, tel. 695 037 907.
MIESZKANIE (13) w Trzebnicy, 4-pokojowe,
120 mkw, 2000 zł + media, tel. 728 195 497.
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 (14) 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.
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.

KUPIĘ

ZAMIENIĘ

MIESZKANIE (14) małe, może być do remontu, w Trzebnicy, tel. 515 141 210.
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.

MIESZKANIE (14) 2-pokojowe, około 40m2,
I piętro, z balkonem, zadbane przy Rynku w
Trzebnicy na podobne z balkonem do II piętra na ul. Bochenka lub św. Jadwigi, tel. 663
201 378.
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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
PRACOWNIK FIZYCZNY(14) wymagane
prawo jazdy kat. B, DOBRE ZAROBKI, tel. 71
388 91 06.
MAGAZYNIER(14) Poszukujemy pracownika na stanowisko Magazyniera, Kryniczno,
tel.604 509 204.
PIEKARZ(14) Piekarnia AROBIS w Skarszynie
zatrudni piekarza, pomoc piekarza lub osobę
do przyuczenia, tel. 601 587 797.
WYSYŁKA PACZEK (14) zatrudnię energicznego mężczyznę do prac związanych z wysyłką paczek. Praca od września, od poniedziałku
do piątku, w godzinach 12.oo-15.oo. Trzebnica,
zgłoszenia proszę nadsyłać e-mailowo: sun_
and_rainbow@wp.pl
PRACOWNIK HOTELOWY(14) wymagania:
prawo jazdy oraz wiek do 30 lat, tel. 607 930 580.
KIEROWCA(14) Piekarnia w Skarszynie zatrudni kierowcę, tel. 601 587 797.
POMOCNIK DRUKARZA I KONFEKCJONER(14) Firma PPU Comex szuka pracowników produkcyjnych do przyuczenia do
zawodu pomocnik drukarza i konfekcjoner. Firma zapewnia zatrudnienie na umowę o prace
oraz dobre zarobki. Kontakt sekretariat@comex.net.pl tel. 71 373 75 79.
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.
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(14) 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

SZUKAM PRACY
PRACE REMONTOWE (14) podejmę się: malowania oraz wszelkich remontów w domu.
STARANNE WYKONANIE, tel. 696 236 239.

OPIEKUNKA(14) do dziecka. Zaopiekuję się
dzieckiem. Posiadam doświadczenie jako
opiekunka do dziecka, jestem też mamą 6-latka. Jestem osobą odpowiedzialną, otwartą,
pogodną, kreatywną, bez nałogów, interesuję
się psychologią dziecięcą, tel. 534 002 300.
OPIEKUNKA(14) dla dziecka, tel. 570 313 265.
SPRZĄTANIE (14) domów!!!Trzebnica i okolica,
tel. 570 313 265.
POMOC W OGRODZIE (11) tel. 730 777 907.
MASAŻ(11) tel. 730 777 907
ROJE PSZCZELE (10) usunę niechciane roje
pszczele, za sprawdzone informacje słodki prezent, tel. 608 184 643.
SPRZĄTANIE (10) domów, mycie okien, tel.
510 773 825.
KIEROWCA(9) auta dostawczego lub 9 -osobowego busa, tel. 604 259 577.
ŚLUSARZ(6) pracownik produkcyjny poszukuje pracy w Trzebnicy, tel. 781 551 652.
SPRZĄTANIE (5) ogrody, piwnice, plac budowy – własny sprzęt oraz transport, tel. 71 758 46
61, 669 526 136.

KOREPETYCJE
MATEMATYKA(14) 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
VWGOLF 2(14) rok 1991, benzyna, 3 drzwiowy,
stan bardzo dobry, przebieg 180 tyś, zapas
opon, w Trzebnicy, cena 2000 zł, 798 484 366.
MERCEDES(14) Benz 208D bus, rok produkcji
1993 r., przebieg 430 tys., cena do uzgodnienia,
tel. 515 692 847.
BMW(14) E46 2.0 diesel 150 Km. rok.2005.ubezpieczony i zarejestrowany, dwa komplety kół
lato, zima. Możliwa zamiana na mniejszy lub
zamiana na kemping z dopłatą. Trzebnica,
tel.786 230 164.
MOTOCYKL(14) SUZUKI GSX 600, bardzo
zadbany, klasyk, sprowadzony z Niemiec, Po
wymianie akumulatora i świec. Zapala na dotyk i silnik ładnie pracuje. Opony bardzo ładne,
motor bez wkładu finansowego, cena.5500 zł,
do negocjacji, Trzebnica, tel. 786 230 164.

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.
RENAULT CLIO(14) rok prod.1995 pojemność
1200. Stan dobry, przegląd do IV 2018r. ubezpieczony do III 2018r. Cena 1350 zł, tel.508 514 791.
TOYOTA(14) Corolla lift 2004r 1,4 D4D 90KM,szary, metalik, polski salon, klimatronic, abs, el
szyby, lusterka, sensor deszczu, centr zamek
w kluczyku, alufelgi nowe opony letnie, tel.
609 936 972.
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.

PRZYCZEPA KEMPINGOWA(13) z pełnym
wyposażeniem 50 m od morza. Sianożęty

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.

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.
FIAT(9) DUCATO rok prod. 2000, cena 4500 zł,
tel. 531 680 310.
FOTELE SAMOCHODOWE (14) 2 pojedyncze do VW Caddy. Fotele nie posiadają airbagów(poduszek).Cena 100 zł /szt. Przy 2 sztukach razem 180 zł. Do odbioru w Trzebnicy,
tel. 691 141 985.
SPOJLER(14) na dach, do tyłu VW T5, koloru
srebrnego. Do zobaczenia i odbioru w Trzebnicy. Cena 300 zł, tel. 691 141 985.
KIEROWNICA(14) 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.
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LUSTERKO DO VW(13) lewe - Europa, do VW
Tourana. Lusterko srebrne do odbioru i zobaczenia w Trzebnicy. Cena 140 zł, tel. 691 141 985.
CZĘŚCI DO FIATA(13) 126 p :blacharka, mechanika, poszycia przednie), tel. 605 365 312.
AKUMULATOR(10) nowy, na gwarancji, tel.
883 394 355.
MASZYNY(14) rolnicze, stare: siewnik i opryskiwacz. Tel. 726 001 154.
KOMBAJN (14) zbożowy Kodel-Bohm. Dla
konesera podobny stoi w British Museum in
London. Garażowany - oryginalny lakier i napisy, silnik Mercedes Benz, Heder 2 metry, tel.601
793 012.
CIĄGNIK (12) John Deere, stan bardzo dobry,
nie wyeksploatowany, zarejestrowany, aktualne OC, cena 15 800 do negocjacji, tel. 695
815 023.
ŚRUTOWNIK (14) bijakowy, sprawny, tel. 601
586 879.
ŁADOWARKA(14) kołowa, Atlas 1997r, szybkozłącze, napęd hydrostatyczny 4x4, jojstic,
silnik 4cylindrowy, deutz, stan bdb, tel. 609 936
972.
TOKARKA(14) TSB 20, cena 4000 zł do uzgodnienia, tel. 504 439 022.
KLATKA(12) dla zwierząt, cena 20 zł, tel. 693
790 106.
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LODÓWKO-ZAMRAŻALKA(14)
firmy
ADRO , sprawna, cena 100 zł, tel. 663 951 072.

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.
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.

WÓZEK (14) spacerówka dziecięca „chicco”
model Ct 0.4, kolor zielono-brązowo-biały,
duże zwrotne koła, szerokie siedzisko rozkładane na płasko, zdejmowany daszek, pasy pięcio
punktowe pojemny koszyk, stan dobry, cena
200zł, tel. 785 956 184.

WÓZEK (14) dziecięcy firmy Coneco Traper , kolor zielono-szary, stan dobry, cena 120 zł, Spacerówka gratis, tel. 663 951 072.

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

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.

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.

CHODZIK INWALIDZKI (10) stan bardzo dobry, tel. 721 900 693.

ROWERY / WÓZKI
SPR ZEDAM

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

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

szuflady + 2 małe, tel. 692z wym. Wys. 90 cm ,
szer. 100 cm, głębokość 45 cm, cena 400 zł, tel.
692 508 273.

PÓŁKA(14) EKLEKTYCZNA - wymiary
szer.120cm, gł.20cm, wys.25cm, olcha, tel.
694 057 540.

ROWEREK (10) dziecięcy, cena 80 zł, Trzebnica, tel. 885 558 017.
KUŹNIA(12) kompletna miedzywojenna oraz
urzadzenia mechaniczne i przyrządy kowalskie i żarna. Cena 11 000 zł, tel. 883 433 493.

PÓŁKA(14) narożna, wymiary wys.27cm,
gł.25cm, tel. 694 057 540.

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.

MATERAC(14) sprężynowy, kieszonkowy, ściągany pokrowiec, nakładka, stan bardzo dobry,
cena 250 zł, tel. 667 888 993.

MEBLE (13) pokojowe, 4 segmenty, 500 zł, tel.
727 502 656.
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.

FOTELIK (14) na rower,Stan idealny,Cena 30zł,
tel. 505 133 755.

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.

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.
SIEDZISKO SAMOCHODOWE (14) Stan dobry, Cena 30 zł, tel. 505 133 755.

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.
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.

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

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.
LODÓWKA(14) z zamrażalnikiem, marki AMICA, w bardzo dobrym stanie, cena 120zł. tel.
532 531 433.
KABINA(14) prysznicowa z brodzikiem do rozbiórki, cena 250 zł, 80x80 cm, tel. 727 408 181.

WÓZEK (14) bliźniaczy polskiej firmy Dorian
Danny 3 w 1 Twin. Stan bardzo dobry. Dwie
osobne gondole. Oparcia w spacerówce regulowane oddzielnie. Pompowane, skrętne
koła. Dwa foteliki samochodowe oraz stelaż
do wpięcia ich w wózek. Szerokość wózka 79
cm. Cena 1250 zł, tel. 605 206 722.

WÓZEK (14) 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 do negocjacji., tel. 790 558 209.

HULAJNOGA(7) chłopięca, metalową, stan
dobry cena 20 zł, tel. 664 785 691.
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.
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.
CIĄGNIK (7) na pedały z przyczepką, tel. 535
091 637.

NAROŻNIK (12) rozkładany, Stan jak nowy,
Cena 800 zł, odbiór własny, tel. 721 944 084.
SZAFKA(14) nocna , cena 80 zł, tel.667 888 993.

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

RTV / MEBLE / RÓŻNE
SPR ZEDAM
KEYBOARD(14) elektroniczny, czarny, stan
idealny, 54 klawisze, mikrofon, wielorakie opcje
tworzenia własnych melodii, 100 różnych rytmów i podkładów. Cena: 200 zł do negocjacji,
tel. 781 500 505.
TELEFON (12) zwykły dotykowy telefon Myphone Pocket, mało używany, cena 190 zł, tel.
693 790 106.

MEBLE (14) kuchenne narożnikowe do zabudowy (dł. 183, dł. 160, wys. 90) w kolorze
ciemna jabłoń ze sprzętem AGD (kuchenka
gazowa z piekarnikiem Mastercook, zlewozmywak 2-komorowy, okap) i stół z krzesłami.
Stan bardzo dobry. Cena 1850 zł. Trzebnica,
tel. 790 483 576.

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

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

WERSALKA(14) stan dobry, szer. 120, długość
210, pojemnik na pościel, Odbiór własny,Cena 100 zł, tel. 505 133 755.
ROWEREK (7) biegowy B'TWIN z Decathlonu.
Cena 100 zł, tel. 693 798 900.

WÓZEK (14) spacerowy dla bliźniaków, szwedzkiej firmy Emmaljunga. Stan dobry. Cena 350 zł,
tel.508 514 791.
KASK (14) dwie sztuki, na rower jeden dziewczęcy czerwono-żółty, drugi młodzieżowy
czarno-szary. Używane. Odbiór w Trzebnicy.
Cena 12 zł/szt, tel. 691 141 985.

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.

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.

ROWEREK (14) dziecięcy trójkołowy, używany,
cena 40zł. tel. 663 951 072.

CIĄGNIK (7) na pedały z przyczepką, tel. 535
091 637.
WÓZEK (7) spacerówka firmy BABY design

SOFA(14) 2 osobowa z szufladą na pościel,
stan dobry, cena 300 zł, tel. 791 181 454.
WOREK TRENINGOWY(14) wys. 180 cm,
obj. 140 cm. z mocowaniem. Worek praktycznie nie używany. Do zobaczenia i odbioru w Trzebnicy. Cena 220 zł, tel. 691 141 985.

ŁÓŻKO(14) 2-osobowe do sypialni (sosna)
wraz z materacem, stan dobry, 200 zł, tel. 791
181 454.
BIURKO(14) narożne, długość lewego boku 90
cm, długość prawego boku 125 cm. Cena 100
zł, tel. 668 215 025.
KANAPA(14) do spania, kolor zieleni butelkowej, cena 300 zł, tel. 727 408 181.
WITRYNA(14) 2 sztuki, narożna, stylowa, pokojowa, nowa , bardzo ładna, kolor –orzech, cena
400 zł / sztukę, tel. 692 508 273.

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.

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.
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.

AKCESORIA DLA DZIECI

ŁÓŻKO(14) "Kubuś " narożnik dziecięcy, używany, cena 50 zł, tel. 663 951 072.

KOMODA(14) pokojowa, kolor orzech, 3 duże

SPR ZEDAM

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.

FURBY BOOM (14) Stan idealny,Cena 100 zł,
tel. 505 133 755.

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

KUCHNIA(14) Hello Kitty, zabawka edukacyjna,
różowa-owalna, wyposażona jest w piekarnik,
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płytę grzewczą, kran ze zlewem, zmywarkę,
dodatkowymi elementami jest zegar nad
zmywarką, szerokość 63cm, głębokość 45cm,
wysokość całkowita 95cm, stan bdb (lekko
zdrapane nalepki), cena 50 zł, tel. 785 956 184.

1.09.2017

DOMEK KRASNOLUDKA(14) Disneya oraz
Domek Littlest Pet shop. Stan bardzo dobry,
bez śladów użytkowania!!! Całość 80 zł, tel. 662
009 281.

NR 14 {121}
UBRANKA(12) dla chłopczyka rozm. 82-96
cm od 3 do 5 zł za sztukę, bardzo ładne, odbiór w Trzebnicy, tel. 697 607 049.

KURTECZKA(14) dziewczęca, rozmiar 116( 5/6
lat), cena 20zł, tel.664 785 691.

UBRANIA
SPR ZEDAM
FARTUSZKI (14) białe , różne rozmiary, nowe ale
bez opakowania cena 30,- szt., tel. 601 764 525.

Firma

KUPIĘ / ODDAM / PRZYJMĘ

oferuje

PRALNIA
DY WAN ÓW
Wrocław ul. Dzielna 11 (os. Kozanów)
SPECJALNA OFERTA

dla mieszkańców Trzebnicy:

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

- pranie dywanu 12,90 zł/m2
- trzepanie maszynowe, odkurzanie,
szorowanie, pranie, suszenie)
- Odbiór i dowóz dywanów GRATIS
- Minimalna kwota zamówienia 100 zł.

tel.

ODZIEŻ CIĄŻOWA(14) do zobaczenia i odbioru w Trzebnicy, tel. 691 141 985.
SUKIENECZKA(14) dziewczęca, czarna w białe grochy, rozmiar 4 latka. Cena 25zł, tel. 664
785 691.

571 340 516

www.kamyjka.com

Kupię ŁADOWARKĘ(14) kołową, Atlas lub
inną, tel. 609 936 972.
Kupię MOTOCYKL(14) Simson, WSK, SHL,
Motorynka, Romet itp., tel. 600 340 996
oddam KOT(14) oddam czarnego kota,9 tygodni , korzysta z kuwety, tel. 609 936 972.
Przyjmę ZIEMIA(13) bez gruzu i kamieni,
duże ilości. Świątniki k. Trzebnicy, tel. Witold
Węgrzyn 667 686 678 lub sołtys Jan Bojakowski tel. 697 397 367.
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.

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.

SCHODY

WUKO KRZYSZTOF BUCZEK

DREWNIANE

wywóz nieczystości
płynnych

DĄB JESION
BUK SOSNA

602 728 266

Księginice ul. Trzebnicka - teren SKRu

węgiel tylko z polskich kopalni

godziny otwarcia:
pn. - pt. 9:00 - 17:00

WĘGIEL

• KOSTKA • ORZECH • EKOGROSZEK • MIAŁ

KRUSZYWA

• KAMIEŃ OZDOBNY • KOSTKA GRANITOWA

tel. 690 294 901 /

570 810 000

/

www.wbtech.com.pl

S A LO N S T Y L I Z AC J I

tel. 601 537 024

PAZNOKCI I MAKIJAŻU

tel. 785 479 029
ul. Witosa 22 (1 pietro)
TRZEBNICA

zaprasza na:

www.facebook.com/nela.nals.makeup

• manicure żelowy i hybrydowy
• przedłużanie paznokci żelem
i hybrydą
• makijaż ślubny
• makijaż okolicznościowy
• makijaż sesyjny

SPRZEDAŻ WĘGLA
P.H.U. "JAROS" WĘGIEL Z POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

KOSTKA / ORZECH / EKOGROSZEK
MIAŁ / PELLET LUZEM LUB W WORKACH
TRZEBNICA

NOWY SKŁAD OPAŁU

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

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

NOWO OTWARTY

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI

100 %
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ul. Chrobrego 26

NOWA LOKALIZACJA - dawny ARAJ
tel. 609

514 915 / 697 011 953

Maciej Nowak

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

883 38 03 96

ATRAKCYJNE CENY!

Firma
REJESTRACJA

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

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE

KART SIM

domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien

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

Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARCHER

Szafy

Szczytkowice 91
tel. 785

wnękowe
meble kuchenne
meble na wymiar

NIEMIECKI
ANGIELSKI

Firma

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE

tel. 71 387 27 17

- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

720 577 941

Konkurencyjne ceny!

TŁUMACZENIA - NAUKA

e-mail: mgrlech63@gmail.com

Dom Dla
Kota

TRZEBNICA k. Wrocławia
ul. J. Słowackiego 10
tel. 733 450 066
www.mruczacykociak.cba.pl

MRUCZĄCY
KOCIAK

USŁUGI
REMONTOWO
BUDOWLANE

TOMIK oferuje

tel.

od 350 zł do 8000 zł

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

wysoka jakość
indywidualne podejście

NAPRAWA

pomiar i wycena gratis

tel:

LAPTOPÓW
Komputerów PC,
Tabletów, GPS itp.

8-17
SOBOTA 8-14

GODZINY PRACY: PON-PT

SERWIS OPON

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

Naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie IT.
BEZPŁATNA DIAGNOZA

Szczytkowice 91

233 408
8-17

SOBOTA 8-14
zapraszamy

mail: uslugilb@gmail.com

GEOMETRIA 3D NOWOŚĆ 2017

JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim
BADAJĄCE GEOMETRIĘ POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!

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

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

GODZINY PRACY: PON-PT

tel: 504 016 924
DOJAZD GRATIS

605 331 903

Zapewniamy
profesjonalną
i szybką
obsługę

tel. 785

SZAMBA

telefon

785 339 006

233 408
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