NR 8

| 178|

2020

data wydania 25.06.2020

NR 8 / 178

1

25.06.2020

ISSN 2657-4330

Inwestycje w sołectwach
Otwarcie drogi Jaźwiny - Koczurki

Wizyta
Prezydenta
12 czerwca Prezydent RP
Andrzej Duda odwiedził
Trzebnicę, by spotkać się
z jej mieszkańcami.

Str. 14

Kino
Plenerowe
12 czerwca na Trzebnickich
stawach odbył się pierwszy
pokaz tego sezonu kina
plenerowego.

str. 4-5 i 8-9

Str. 11

Wybory 2020

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim

Świetlica w Skarszynie

W poniedziałek 22 czer wca swoje oficjalne otwarcie miała droga łącząca Jaźwiny z Koczurkami. Symboliczną wstęgę
przeciął burmistrz Marek Długozima wspólnie z posłem na Sejm IX kadencji Pawłem Hreniakiem, soł tys Jaźwin
Moniką Kolczak-Paszkiewicz, byłą radną Rady Miejskiej Barbarą Trelińską oraz przedstawicielami mieszkańców.
Nowe oblicze zyska Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim, która przejdzie kompleksową termomodernizację.
Tr wają także intensy wne prace związane z budową świetlicy w Skarszynie. – Pomimo pandemii, opozycji podkopującej
moje działania, rzekomego zadłużenia, którym wciąż są straszeni mieszkańcy, kontynuuję zrównoważony rozwój
Gminy Trzebnica, a tr wające inwestycje są tego najlepszym dowodem - powiedział burmistrz Marek Długozima.
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Zasady głosowania,
kandydaci, okręgi i lokale
wyborcze. Wszystkie
potrzebne informacje.

str. 15-17

2

NR 8 / 178

NR 8 / 178

25.06.2020

3

25.06.2020

Subiektywnym okiem burmistrza
W ostatnich dniach o Trzebnicy było głośno w mediach ogólnopolskich, a wszystko za sprawą barierek
ochronnych zamontowanych przy chodniku biegnącym wzdłuż nowej ul. gen. Grota-Roweckiego.
Kolejne kłamstwa
redaktora Długosza
Jako, że słynny redaktor śledczy
Daniel Długosz jak zwykle nie wykazał się dochowaniem rzetelności
dziennikarskiej i nie sprawdził do
końca przepisów, za to wolał rozdmuchać „aferę” i zainteresować
nimi media ogólnopolskie psując
po raz kolejny wizerunek gminy,
postanowiłem odnieść się do tego
tematu, by wyjaśnić konieczność
zamontowania słynnych już barierek i przedstawić w tej sprawie nasz
punkt widzenia.
Tym bardziej, że przedstawione
w mediach ogólnopolskich informacje są tak samo tendencyjne
jak te od lat tworzone w gazecie
„NOWa„ i w tym przypadku również część dziennikarzy nie pokwapiło się do tego, by sprawdzić
co stanowią przepisy. Nie pokazali
osób mieszkających przy tej drodze, tylko głównym bohaterem
materiałów była osoba próbująca
od roku sprzedać bezskutecznie
znajdujący się przy tej ulicy dom.
Dlaczego nikt nie spytał i nie pokazał mieszkańców, którzy latami brodzili w błocie, a teraz mają
piękną drogę i bezpieczne chodniki? Bo nie pasowałoby to wtedy do
ironiczno-prześmiewczego tonu
reportażu.
Co ciekawe, redaktor Długosz
w swoim ostatnim artykule pt.
„Kto kłamie w sprawie barierek”
tak zaciekle broni swoich tez, że
aż do ich obrony sam posuwa się
do tytułowego kłamstwa. I tak
możemy przeczytać w jego tekście, że gmina wycofała wniosek odnośnie zmiany projektu,
a także, że kierownik budowy nie
podpisał odbioru końcowego, bo
wykonanie rzekomo nie zgadza
się z projektem, a gmina straci
dotacje. I faktycznie, nie mógł on
podpisać dokumentów odbiorowych, bo odbiór inwestycji dopiero
się rozpoczął, a nie zakończył. Ale
znany ze swej „rzetelności” dziennikarz nie przejmuje się tym. Co
więcej, na dokumentach odbiorowych widnieje podpis kierownika,
a sam kierownik, jako pracownik
firmy wykonującej inwestycję,
przez cały czas trwania robót dbał
o to, by była ona wykonana zgodnie z projektem. Skąd więc wzięła
się informacja o braku podpisu
przez kierownika nadzorowanej
przez niego budowy? „Rzetelność” dziennikarska redaktora
znów wzięła górę. I jeszcze jeden
przykład specyficznie pojmowanej
przez niego rzetelności – redaktor
faktycznie próbował skontaktować
się z kierownikiem budowy z firmy
Gembiak-Mikstacki – o czym pisał
w artykule, lecz miało to miejsce
dopiero blisko tydzień po tym,
gdy w swojej gazecie opublikowany został rzeczony artykuł. Sam
kierownik kategorycznie zaprze-

czył sensacyjnym tezom redaktora, choć ten w swoim dążeniu do
uzyskania faktów zgadzających
się z postawioną przez siebie tezą
straszył kierownika prokuraturą
i inspekcją pracy. To doskonale
uzmysławia jaki jest model postępowania redaktora – nie liczą się
fakty, liczy się to co redaktor myśli
o danej sprawie. Szkoda tylko, że
z takim samym zapałem nie śledzi
on spraw w gminach Prusice, Żmigród, Oborniki Śl., Wisznia Mała
oraz Starostwie Powiatowym. Czy
za ten stan rzeczy odpowiada stałe
zlecenie na reklamę w gazecie „Nowej” od wymienionych gmin i powiatu? Redaktor Długosz w dalszym ciągu nie wypowiedział się
na temat tego, ile pieniędzy uzyskuje od lokalnych samorządów.
Taka informacja dałaby jasny obraz jego „rzetelności”.

Wyjaśniając zamieszanie
Nieposkromiona chęć zepsucia
mojego wizerunku oraz podważenia mojej wiarygodności jako burmistrza przez redaktora Długosza,
znów spowodowała, że o Trzebnicy
– w negatywnym świetle – mówiły
i pisały ogólnopolskie media, nie
próbując nawet dociec, dlaczego te
barierki musiały się tam znaleźć.
Dlatego wyjaśniam – gmina jako
inwestor zabezpieczyła z należytą
starannością interes gminy poprzez wynajęcie firmy projektowej,
osoby nadzorującej oraz firmy wykonawczej inwestycji. Projektant
posiada wszystkie uprawnienia
do wykonywania swoich czynności, tak samo jak kierownik
budowy oraz firma wykonawcza.
Dzięki temu gmina ma pewność,
że realizowana inwestycja będzie
projektowana, wykonywana oraz

nadzorowana w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wystąpiliśmy z zapytaniem do
projektanta oraz kierownika budowy o ustosunkowanie się do tego
tematu. Zarówno projektant, jak
i kierownik budowy podtrzymują
swoje stanowisko dot. konieczności
zastosowania balustrad przy chodniku na ul. Grota Roweckiego.
Balustrady te umieszczono na
podstawie par. 133 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
z dnia 30 maja 2000 r. z p.zm.
Projektant podtrzymuje zasadność
wykonania balustrad celem zabezpieczenia przechodniów przed
upadkiem w okresie jesienno-zimowym ze względu na pochylenie
chodnika w ciągu pochylni 10%
i wykonanie schodów na drugim
chodniku.
Padają zarzuty, że barierki powinny być zamontowane od strony ulicy. Jednak jak poinformował nas
projektant, balustrady nie mogły
być umieszczone od strony jezdni
ze względu na szerokość pasa drogowego i niemożliwość utrzymania wymaganej skrajni 0,50 m.
Wiem, że te balustrady wyglądają
niefortunnie, ale należy pamiętać,
że Zarządca Drogi – czyli w tym
przypadku Gmina – odpowiada
za ewentualne odszkodowania za
uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z ulicy. Korzystanie ze
schodów i pochylni przy opadach
śniegu czy oblodzeniu może stwarzać ryzyko upadku, złamań kończyn itp. Zabezpieczenie pieszych
oraz interesów gminy są z mojego

punktu widzenia mimo wszystko
ważniejsze, niż walory estetyczne.
Warto też pamiętać o osobach niepełnosprawnych, poruszających
się na wózkach. Pochylnia terenu
jest tam dość znaczna, a barierki
ułatwiają przemieszczanie się tym
fragmentem chodnika.
Warto także pamiętać, że to nie
gmina tworzy i odpowiada za
kształt przepisów o bezpieczeństwie ruchu drogowego w naszym
kraju. Jako gmina zabezpieczyliśmy należycie nasze interesy
w świetle obowiązujących przepisów.
Poza tym, jeśli gmina zmieniłaby coś w tym projekcie, za chwilę
pewnie radny Śmiertka czy Marzec lub redaktor Długosz pospieszyliby z donosem do powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego,
że inwestycja jest niezgodna z projektem, a inspektor wstrzymałby
inwestycję oraz zażądał wyjaśnień
i co skutkowałoby utratą dofinansowania inwestycji. Radni i redaktor zapewne na tym nie poprzestaliby, składając donos również do
organów ścigania i próbując wykazać niegospodarność burmistrza.
Tak, jak ma to obecnie miejsce
praktycznie przy każdej realizowanej przez gminę inwestycji.
Udało mi się pozyskać dofinansowanie na tę długo oczekiwaną
przez mieszkańców inwestycję,
dzięki czemu mieszkańcy tej ulicy
mogą cieszyć się z pięknej i bezpiecznej drogi z chodnikami. Barierki są tylko nieznacznym fragmentem całości. Być może uda się
znaleźć rozwiązanie, np. poprzez
nasadzenia, które poprawią walory
estetyczne w tym obszarze.
Na koniec zachęcam do obejrze-

▶ M ar e k D ł u goz im a –

Bu rmist r z G miny Tr ze b nic a

nia zamieszczonych zdjęć – znalezionych przykładów z innych
regionów Polski, w których zastosowano te same przepisy (w jednym z przykładów barierki przy
płocie są nawet przy chodniku bez
pochylni – przy płaskiej drodze).
Jakoś ogólnopolskie media tego
nie odnotowały. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – na ich terenie
widocznie nie ma takiego „dziennikarza”, któremu tak bardzo zależy na realizacji własnych celów
kosztem wizerunku miasta, jego
mieszkańców i burmistrza. Szkoda
tylko, że miernej jakości dziennikarstwo oraz ambicja redaktora
Długosza, po raz kolejny kosztowały Trzebnicę i jej mieszkańców
udział w ironicznych materiałach
ogólnopolskich mediów, których
celem było pokazanie i obnażenie absurdów polskich przepisów,
w których żyjemy i według których
musimy działać, a nie sama działalności gminy.
Zachęcam również do zapoznania
się ze zdaniem mieszkańców, którzy mieszkają przy ul. Grota-Roweckiego.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Ul . G r ot a - Rowe c k ie go, u l . Sz ar yc h Sze re gów oraz u l . Ł ąkowa p r ze s z ł y
komp l e t ną p r ze b u dowę. Pojawi ł s ię as fal t , b e z p ie c z ne c ho d nik i , k anali z acj a
de s zc zowa i oś wie t l e nie.

e ste t yc z nyc h . D u ż y k ąt nac hy l e nia te re nu sp rawia , ż e u lic a w t y m frag m e nc ie m o g ł aby być nie b e z p ie c z na d l a p r ze c ho d niów.
G mina nie u st anawia r ów nie ż p r ze p isów w z ak re sie o b ie k tów d ro g ow yc h , al e m a ob owiąze k je r e ali zować . S am e barie rk i s ą
te ż nie z nac z ną c z ę śc i ą c a ł ej inwe st ycj i , k tóra j e st war t a p onad milion z ł.

nie d z iw i , nawe t g d y c ho d nik nie m a p o c hy lni i p r z e b ie g a rów no l e gl e do
p r ostej d r o g i.

Graż yna Wolar

Anna Wolar

Jacek Grabowieck i

Zygfr yd Siwik

Joanna Brak sator

25 lat brodziliśmy w błocie, więc
cieszę się z tego remontu i z tego,
że nasze potrzeby zostały dostrzeżone. Firma wykonała swoją pracę bardzo dobrze, odpowiadając
na nasze uwagi. Jestem bardzo
zadowolona z efektów. Może nie
podobają mi się te barierki, ale rozumiem, że spełniają jakąś funkcję. Poza tym ta droga to znacznie
więcej niż te barierki. Całość drogi
nam się bardzo podoba. Dziękujemy Panu burmistrzowi za dotrzymanie słowa i wybudowanie drogi.

Ja uważam, że droga jest super,
asfalt jest gładki, super się po nim
jeździ. Chodniki też są szerokie
i bezpieczne, tak naprawdę nie ma
się do czego przyczepić. Bardzo
sprawnie zrealizowana inwestycja,
chyba nawet udało się ją skończyć
przed terminem. Wreszcie mogę
umyć auto i nie muszę się martwić,
że dojeżdżając do domu będzie ono
znów całe brudne. W porównaniu
do tego co było wcześniej, to niebo
a ziemia. Po takich deszczach jak
ostatnio padały, zazwyczaj musiałam brać kalosze i dopiero w innym miejscu mogłam je zmieniać
na właściwe buty.

Jestem bardzo zadowolony z tego
jak przebiegała ta inwestycja –
sprawnie i szybko. Ogólnie każdy
z mieszkańców naszej ulicy jest zadowolony, że w końcu mamy taką
elegancką drogę koło domu. Powoli, jak to widać w naszej gminie,
inwestycje idą do przodu i etapami
zmienia się ona nie do poznania.
Cieszymy się, że teraz przyszedł
czas na nas. Mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o barierki, ale rozumiem, że jeśli ktoś to zaprojektował
to chodzi o względy bezpieczeństwa
i nie zamierzam tego podważać, jak
robią to niektórzy. Dziwię się również, że najbardziej z tych barierek
śmieją się Ci którzy przy tej ulicy
nie mieszkają i nie mają z nią nic
wspólnego. Uważam, że takie barierki nie biorą się znikąd i czemuś
mają służyć. Teraz się z nich śmiejemy, a może kiedyś komuś uratują
one życie.

Razem z żoną jesteśmy bardzo zadowoleni ze zmian, które zaszły
na naszej ulicy. Dość powiedzieć,
że przez dwadzieścia lat jeździliśmy po betonowych płytach i trzy
razy mieliśmy zalany garaż. Teraz
z przyjemnością patrzyłem jak
działa kanalizacja w czasie ostatniej ulewy. Wraz z powstaniem tej
drogi zyskaliśmy naprawdę urokliwy zakątek. Widać, że dzieki
działaniom burmistrza Trzebnica
wciąż się zmienia i piękneje. Obserwuję, że dużo ludzi spaceruje tu
popołudniami, jest też dużo dzieci na rolkach czy rowerach. Dla
ich bezpieczeństwa warto byłoby
zastanowić się nad postawieniem
ograniczenia prędkości, bo zauważyliśmy, że niektórzy kierowcy nie
przestrzegają przepisów związanych z terenem zabudowanym.

Cieszymy się z tego remontu, podobnie jak większość mieszkańców. Nie ma już błota spływającego
po każdym deszczu na ul. Sikorskiego, jest ładnie i estetycznie.
Może te barierki trochę tę estetykę zepsuły, ale to chyba bardziej
kwestia koloru. Ten spadek terenu bywa naprawdę niebezpieczny,
szczególnie w momencie kiedy
warunki atmosferyczne sprzyjają
oblodzeniu, albo gdy pojawia się
błoto. Całość remontu zdecydowanie oceniamy na plus, bo zmienił
on wygląd tego fragmentu miasta.

R
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Oficjalne otwarcie drogi Jaźwiny–Koczurki
W poniedziałek 22 czerwca nastąpiło oficjalne
otwarcie drogi łączącej Jaźwiny z Koczurkami.
Symboliczną wstęgę przeciął burmistrz Marek
Długozima wspólnie z posłem na Sejm IX kadencji Pawłem Hreniakiem, sołtys Jaźwin Moniką
Kolczak-Paszkiewicz, byłą radną Rady Miejskiej Barbarą Trelińską oraz przedstawicielami
mieszkańców. Inwestycję wartą ponad milion
złotych wykonała firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wszystkich zebranych przywitał burmistrz Marek Długozima,
wspominając jak ważny to odcinek drogi dla lokalnej społeczności: – Spaja ona parafię Koczurki,
ułatwia dojazd ludziom do pracy,
a dzieciom do szkoły. Takie lokalne drogi mają ogromne znaczenie
dla budowania wspólnoty. Dlatego dziękuję wszystkim zaangażowanym w jej powstanie, w tym
m.in. obecnemu tu posłowi i przewodniczącemu Parlamentarnego
Zespołu do spraw Infrastruktury
Transportowej na Dolnym Śląsku – Pawłowi Hreniakowi, który
jeszcze jako wojewoda przyznał
w Trzebnicy dofinansowanie
w kwocie 768 398,00 zł na powstanie tego dwukilometrowego
odcinka z Funduszu Dróg Samorządowych. Funduszu, którego
powstanie wspierał prezydent
Andrzej Duda, powołując go do
życia podpisując stosowną ustawę
w październiku 2018 roku. Z tego
samego źródła dofinansowana
została trwająca obecnie budowa
drogi łączącej Cerekwicę z Masłowem, a także przebudowa ul.
gen. Grota Roweckiego, Szarych
Szeregów i ul. Łąkowej. Niebawem
wystąpimy również z wnioskiem
o dofinansowanie przebudowy
drogi łączącej Ujeździec Mały
z Koniowem – powiedział burmistrz i dodał: – Wspólnie z Panem Posłem podejmujemy także
działania na rzecz budowy małej
obwodnicy Trzebnicy i mam nadzieję, że już wkrótce będziemy
mogli się cieszyć z pozytywnych
rozstrzygnięć w tym temacie.

Dziękuję również radnej Rady
Miejskiej poprzedniej kadencji
Barbarze Trelińskiej, która zabiegała o tę drogę, a także Pani sołtys Monice Kolczak-Paszkiewicz
– zakończył burmistrz.
Głos zabrał również poseł
i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Infrastruktury Transportowej na
Dolnym Śląsku – Paweł Hreniak:
– W ostatnim czasie ogłosiliśmy
budowę trzech bardzo ważnych
dla Dolnego Śląska nowych odcinków dróg ekspresowych S-3
do granicy z Czechami, S-5 do
Bolkowa i S-8 do Granicy z Czechami, ale w kontekście lokalnym,
znaczą one tyle samo co ta dziś
oficjalnie otwarta droga łącząca
Jaźwiny z Koczurkami. Co pokazuje, że zrównoważony rozwój to
inwestycje wielkie, ale też służące
mieszkańcom mniejszych miejscowości. Cieszę się, że program
wspierany przez prezydenta Andrzeja Dudę przynosi tak wspaniałe owoce, a sprawni samorządowcy wraz ze swoimi zespołami
potrafią tak owocnie korzystać
z tych funduszy, dlatego gratuluję
Panu burmistrzowi udanej inwestycji, a wszystkim Państwu życzę
dobrego i bezpiecznego korzystania z tej drogi. Jak już Pan burmistrz wspomniał, czynimy starania, by powstała mała obwodnica
Trzebnicy, która moim zdaniem
jest jedną ze strategicznych inwestycji w tym regionie – zakończył.
Również mieszkańcy nie kryli
swojego zadowolenia z faktu powstania drogi: – To wyczekiwany

▶ Pose ł i p r zewo d nic z ąc y Parl am e nt arne go Ze sp o ł u do sp raw I nfrast ru k t u r y

▶ Rów nie ż z do f inansowanie m z Fu n du s z u D r ó g S am or z ądow yc h p owst aj e

Transp or towej na D o lny m Śl ąs ku – Pawe ł H re niak w y raz i ł z adowo l e nie , ż e
fu ndu s z d r ó g s am or z ądow yc h ws p ie rany p r z e z p re z yde nt a An d r z ej a D u dę
p r z y nosi t ak wspania ł e owo ce , a s p raw ni s am o r z ądowc y w ra z z e s wo im i
ze sp o ł ami p ot raf i ą t ak owo c nie kor z yst ać z t yc h fu n du s z y.
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M iejs k iej B arbarą Tre lińs k ą o raz p r ze d st awic ie l ami mie s z k ańców.

R

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a wit aj ąc ws z yst k ic h p o d k r e ś li ł z nac ze nie nowej d r o g i d l a ż yc ia
mie s z k ań ców paraf ii Ko c z u rk i.

przez nas moment, bo teraz o wiele łatwiej będziemy mogli dostać
się do kościoła, odwiedzić groby
bliskich na parafialnym cmentarzu czy integrować się z naszymi
sąsiadami. W imieniu mieszkańców dziękuję burmistrzowi
Markowi Długozimie za zrealizowaną obietnicę i tak sprawne
przeprowadzenie budowy – mówiła była radna Rady Miejskiej
Barbara Trelińska. Poświęcenia
nowej inwestycji dokonał ks. dzie-

▶ Realizacja blisko dwukilometrowego odcinka drogi kosztowała ponad milion zł.

kan Krzysztof Dorna SDS, który
w imieniu parafian podziękował
Panu burmistrzowi za troskę
i dbałość o sprawy parafian.
Przypomnijmy, że w ostatnim
czasie połączone zostały Szczytkowice z Brzykowem, Komorówko
z Domanowicami i Brzykowem,
powstała ul. Łabędzia w Księginicach, nowa droga w Głuchowie
Górnym, a także wyremontowane zostały drogi prowadzące
do Węgrzynowa, Malczowa oraz

pomiędzy Taczowem Wielkim
i Brochocinem. Obecnie trwa
budowa drogi łączącej Cerekwicę z Masłowem. W najbliższym
czasie rozpoczną się prace projektowe związane z budową sieci
dróg w Księginicach, Komorówce,
Taczowie Małym, a także dróg łączących Przyborów z Koniowem,
Koniowo z Ujeźdźcem Małym
oraz Głuchów Górny z Boleścinem.
[sh]

▶ I nwe st ycj ę p oś wię c i ł k s . d z ie k an K r z ys z to f D orna SDS .
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Mrówka w Trzebnicy Wkrótce otwarcie!
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Wywiad z Wojciechem Szostakiem i Waldemarem Szostakiem, właścicielami firmy PSB SZOSTAK MB
W niedługim czasie w Trzebnicy swoje podwoje otworzy
sklep „Mrówka”. Czy to prawda, że to właśnie Panowie są
inicjatorami tej dużej inwestycji? Czym się kierowaliście
wchodząc w ten projekt?
Sam projekt zrodził się dużo wcześniej. Obserwowaliśmy rynek,
w tym dynamiczny rozwój miasta
i gminy Trzebnica. Postanowiliśmy więc postawić na nowoczesny
sklep samoobsługowy z sektora
– dom i ogród. Uznaliśmy, że dobrym wyborem będzie PSB Mrówka, która ma już ugruntowaną pozycję na polskim rynku.
Jest to sklep kompaktowy,
w którym mieszkańcy mogą znaleźć wszelki asortyment do remontu czy wyposażenia swojego domu
i ogrodu. I co najważniejsze – właściwie jest dedykowany mniejszym
miejscowościom w Polsce.
W Obornikach Śląskich już
działa „Mrówka”, która również należy do Panów.
Nie są Panowie zatem laikami, jeśli chodzi o materiały
budowlane, wszak prowadzą
Panowie swoją hurtownię,
a do tego „Mrówkę” w Obornikach Śląskich. Jak oceniają
Panowie jej funkcjonowanie?
Właśnie dlatego, że jesteśmy związani od lat z asortymentem budowlanym, zdecydowaliśmy się na
współpracę z Grupą PSB. Jest jedną z największych sieci hurtowych
materiałów budowlanych oraz
marketów dom i ogród w naszym
kraju.
Jeśli chodzi o funkcjonowanie

„Mrówki” w Obornikach, to jesteśmy zadowoleni. Klienci chyba też,
bo dobrze nas oceniają i wracają,
a to najważniejsze. Mamy nadzieję,
że równie dobrze zostanie przyjęty
market w Trzebnicy.
Najtrudniejszy moment w realizacji planów, to…
Poznanie specyfiki i organizacji
pracy w sklepie. Musieliśmy wpasować się w strategię marki, a także
poznać wszystkie szczegóły dotyczące budowy obiektu, jak również
ekspozycji towarów, dobór kadry
i szkoleń. Mieliśmy też problemy
z wjazdem od strony drogi krajowej nr 15, które pomógł nam
rozwiązać burmistrz Marek Długozima poruszając naszą sprawę
w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Cieszymy się,
że nasz nowy market będzie miał
"dom" w mieście, którego włodarz
interesuje się sprawami lokalnych
przedsiębiorców, a w dodatku nie
są mu oni obojętni. W tym miejscu
dziękujemy za okazane wsparcie.

▶ Wł aśc ic ie l e f irmy w b iu r ze w O b ornik ac h Śl ąs k ic h .
Myślę, że przez lata marka Szostak
zdobyła dobrą opinię i dotychczasowi klienci odwiedzą także naszą
„Mrówkę”. Poza tym oczywiście
stawiamy na nowych klientów,
ponieważ w „mrówkowej” ofercie
mamy kilkaset tysięcy produktów
w asortymencie. Do najpopularniejszych należą: narzędzia, elektronarzędzia, farby, impregnaty,
tapety, oświetlenie, chemia budowlana, panele, płytki, ceramika,
drzwi, dekoracje, instalacje, wentylacje, płyty, ogrodzenia, kostka
brukowa, AGD, ogrodowe (rośliny,
narzędzia, donice, meble, nawadnianie) oraz artykuły hobbystyczne, czy sezonowe, na przykład
na Boże Narodzenie, Wielkanoc,

Ile trwała budowa „Mrówki”
w Trzebnicy i jak przebiegała?
Prace budowlane rozpoczęliśmy
w lipcu 2018 roku, ale ze względu
na trudny teren, realizacja inwestycji trochę przesunęła się. Potem pojawiły się kolejne trudności
związane z pandemią i ostrymi
ograniczeniami na rynku. To z kolei spowodowało dalsze przesunięcia. Początkowo termin otwarcia
zaplanowaliśmy na kwiecień tego
roku, ale liczę na to, że w wakacje
uda nam się już otworzyć market.
Jak zachęcicie klientów, by
przyszli właśnie do Was?
R

E

K

L

A

Wszystkich Świętych a nawet na
karnawał.
Czy ta lokalizacja przy ul. Milickiej w Trzebnicy jest trafiona?
Sądzimy, że tak. Po pierwsze sklep
znajduje się przy drodze krajowej
i przejeżdżający tędy mieszkańcy powiatu milickiego czy krotoszyńskiego będą mogli wstąpić
na zakupy. Po drugie jesteśmy
w miejscu, gdzie można spokojnie
zaparkować. Po trzecie tereny, na
których znajduje się „Mrówka” są
typowo przemysłowe, pozwalające
na dodatkową rozbudowę.
Czy zwracaliście uwagę na
gusta i potrzeby klientów?
M

A

Oferta asortymentowa w granicach 400 tysięcy pozwoli na to,
że każdy znajdzie coś dla siebie.
Produkty w „Mrówce” pochodzą
od 710 dostawców. Ponadto jakość
i konkurencyjne ceny oferowanych
towarów, mamy nadzieję, przyciągną klientów. Poza tym pozycja
„Mrówki” jest na tyle ugruntowana, że klienci znają już zapewne
wiele oferowanego asortymentu.
Teraz będą go mieć na miejscu.
Na jakich rynkach Państwo
istniejecie i na jakie zamierzacie jeszcze wejść?
Jak już mówiliśmy, mamy „Mrówkę” w Obornikach Śląskich, teraz
w Trzebnicy, ale wkrótce planuje-

my kolejne lokalizacje, o których
będziemy Państwa na bieżąco informował. Póki co, nie chcielibyśmy zdradzać szczegółowych planów na przyszłość.

deweloperów, firmy budowlane czy
inwestorów prywatnych. Dla nich
przygotowaliśmy odrębny dział inwestycyjny. Market będzie czynny
6 dni w tygodniu.

Co obecnie jest priorytetem
dla Panów?

Państwa recepta na opłacalny biznes. Co poradziliby Panowie innym przedsiębiorcom, którzy zamierzają rozpocząć swój biznes?

Póki co, priorytetem dla nas jest
otwarcie marketu w Trzebnicy, ponieważ musieliśmy pokonać sporo przeszkód, by go wybudować,
szczególnie mam tu na myśli okres
pandemii, a nie było to łatwe.
W jaki sposób będzie działać
sklep „Mrówka” w Trzebnicy?
Sklep będzie obsługiwał nie tylko
klientów detalicznych, ale również

Przede wszystkim radzimy wierzyć w siebie i swoje możliwości.
Nie poddawać się, gdy pojawią
się problemy i mieć odwagę. Bez
tego nie da się odnieść żadnego
sukcesu.
Dziękuję za rozmowę
Małgorzata Derecka
R

E
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Termomodernizacja Szkoły
w Ujeźdźcu wielkim

oraz modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej
nr 2, Szkoły Podstawowej nr 1 czy
wspomnianej Szkoły Podstawowej
im. św. Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku. Stąd również budowa
nowego gminnego żłobka wraz
z przedszkolem. Teraz przyszedł
naturalny czas na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim. Pozwoli
to nam na kontynuację kompleksowego remontu, który już wcześniej
planowałem wspólnie z dyrektorem Mariuszem Szkaradzińskim,
a którego część została wykonana
w latach poprzednich. Osobiste
starania dyrektora oraz nasza dobra współpraca owocują rozwojem
szkoły – skomentował burmistrz
Marek Długozima.
W podpisaniu umowy udział
wziął również dyrektor szkoły w Ujeźdźcu Wielkim Mariusz
Szkaradziński: – Cieszę się z tej
dzisiejszej umowy, bo dla nas to
kolejny krok naprzód. W imieniu swoim, ale przede wszystkim
rodziców i dzieci dziękuję burmistrzowi za dotrzymane słowo
i przeprowadzenie tego kompleksowego remontu, który rozpoczął
się już w ubiegłym roku. Wierzę,
że już we wrześniu spotkamy się
wszyscy w odnowionych murach
szkoły – skomentował dyrektor.
Prace mają się zakończyć
w sierpniu bieżącego roku.
[sh]

9

Postęp prac w Skarszynie
W Skarszynie trwają intensywne prace związane z budową nowoczesnej świetlicy wiejskiej.
Obiekt, który będzie miał ponad 200 m² powierzchni wykonywany jest przez Zakład Ogólnobudowlany Henryka Grabowskiego z Bierutowa. Całkowity koszt to ponad milion złotych.

Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę
na wykonanie drugiego etapu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim
podzielonego na dwa zadania. Pierwsze z nich
to ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachu i dachów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Drugie, to modernizacja źródeł ciepła
i wymiana źródeł oświetlenia. Przypomnijmy,
że w ubiegłym roku wykonana została wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, a łączny koszt
wszystkich prac, to ponad 3,5 mln. zł.
Pierwsze zadanie wykona firma Usługi Budowlane Paweł Hawryszko z Wąsosza, a zakres prac
obejmie m.in. wykonanie robót
demontażowych, izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie ścian,
wykonanie nowego pokrycia dachowego, wykonanie tynków czy
zabezpieczenie elewacji. Drugie
zadanie wykona lokalna firma
„System Plus” Mirosława Gajdy,
a wśród planowanych robót znalazły się m.in. dostawa i montaż
kotła olejowego, dostawa i montaż
pomp ciepła, wykonanie wentylacji, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania czy wymiana
istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED.
– Wraz z podpisaną przeze
mnie umową nastąpi gruntowny
remont kolejnej szkoły z terenu naszej gminy. Wierzę, że wraz z jego
zakończeniem Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim dołączy
w temacie infrastruktury poziomem do nowej szkoły w Kuźniczysku, którą już od dwóch lat cieszą
się tamtejsi uczniowie. Cieszę się
również, że w remont zaangażowana będzie lokalna firma „System Plus” Mirosława Gajdy. To
zawsze budujące, gdy przy jednej
z gminnych inwestycji pracują lokalni przedsiębiorcy – mówi burmistrz i dodaje: – Regularnie inwestuję w rozwój infrastruktury
oświatowej zarówno w mieście jak
i w sołectwach. Stąd rozbudowa

25.06.2020

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p o d p is a ł u m owę na te rm om o de rni z acj ę Sz ko ł y Po d st awowej

w Uj e ź d ź cu Wie lk im z Paw ł e m H aw r ys z ko z Wąsos z a ora z l o k alny m p r ze d s ię b iorc ą
M ir os ł awe m G aj d ą z f irmy „ Syste m Plu s ”. W s p ot k aniu u d z ia ł w z ię li M onik a Bia ł as z W yd z ia ł u
TI oraz d y re k tor s z ko ł y M ariu s z Sz k arad z i ńs k i.

▶ Ł ąc z ny kos z t p rac p r ze p r owad zonyc h w Uj e ź d ź cu Wie lk im w y nie sie 3, 5 m ln . z ł.

▶ W u b ie g ł e wak acj e w y mie niona zost a ł a sto l ark a d r z wiowa i o k ie nna . N a

z dj . b u rm ist r z M ar e k D ł u g oz im a , d y r e k tor M ariu s z Sz k arad z ińs k i o raz
w y konawc a .

▶ Po re m onc ie Sz ko ł a Po d st awowa w Uje ź d źcu b ę d z ie m o g ł a nawiąz ać
p oz iom e m infrast ru k t u r y do nowej Sz ko ł y w Ku ź nic z ys ku .

Trwa tynkowanie ścian zewnętrznych oraz przygotowanie
do położenia dachówki. – Prace
trochę opóźniła deszczowa pogoda. Ale patrząc na postęp oraz intensywność robót jestem pewien,
że już niebawem będziemy mogli
cieszyć się z nowego miejsca na
mapie integracji Skarszyna – cieszy się sołtys oraz radny Rady
Miejskiej Kamil Ankier i dodaje:
– Burmistrz planował tę inwestycję jeszcze ze śp. Janem Janusiewiczem, wszyscy cieszymy się, że
udało się doprowadzić do jej powstania, obietnica została spełniona, a tym samym duchowa spuścizna Jana wypełniona. Ta świetlica
przysłuży się w rozwoju całego
naszego sołectwa, a także działań
na rzecz rozwoju i promocji Gminy
Trzebnica.
Inwestycje wizytował burmistrz

Marek Długozima: – Kolejna świetlica w naszej gminie za chwilę
będzie ukończona, a następne
czekają już w kolejce do budowy.
Cieszę się, że polityka zrównoważonego rozwoju Gminy Trzebnica, którą prowadzę od momentu
objęcia urzędu burmistrza przynosi efekty w postaci udogodnień
dla kolejnych mieszkańców. Tak
powstają wspomniane świetlice,
drogi, chodniki, oświetlenie, place
zabaw. Wszystko byśmy czuli się
bezpiecznie i komfortowo w swojej najbliższej okolicy – powiedział
burmistrz i dodał: – Rozwój rodzi
się też z dobrej współpracy, za którą dziękuję sołtysowi i radnemu
Rady Miejskiej Kamilowi Ankierowi. Tak jak wcześniej ze śp. Janem
Janusiewiczem, tak teraz z panem
Kamilem, możemy zmieniać Skarszyn na lepsze. Mam nadzieję, że

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a w i z y towa ł inwe st ycj ę w Sk ar s z y nie. N owa ś w ie t lic a j e st ob e c nie
t y nkowana , m ontowany j e st r ów nie ż d ac h . N a z dj . z so ł t yse m i rad ny m R ad y M iej s k iej
Kamil e m Ank ie re m .

ta nowa świetlica już od momentu
otwarcia będzie tętnić życiem i być
źródłem wielu inspiracji na rzecz
rozwoju całej naszej gminy.
Świetlica zlokalizowana została

w sąsiedztwie boiska oraz istniejącego już placu zabaw, uzupełniając
tym samym strefę relaksu i rekreacji. Jak zapewnia burmistrz,
kolejne świetlice powstaną w No-

wym Dworze, Świątnikach, Sulisławicach, Koczurkach, Brzeziu,
Masłowcu, Będkowie, Ujeźdźcu
Wielkim oraz w Droszowie.
[sh]
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Osiedle Brama Trębaczy

będzie dokończone

Od niedawna wznowione zostały prace przy
niedokończonym dotąd osiedlu przy ul. Brama
Trębaczy. Budowa osiedla w tym rejonie miasta
rozpoczęła się prawie 10 lat temu, jednak z powodu problemów ówczesnego inwestora, prace
zostały zatrzymane, a mieszkańcy, którzy wykupili tam mieszkania, znaleźli się w bardzo
trudnej sytuacji. Na szczęście w ostatnim czasie
znalazł się deweloper – Q4 sp z o.o sp. k., który zdecydował się dokończyć budowę osiedla.
Przede wszystkim bardzo się
cieszę, że mieszkańcy, którzy od 10
lat byli w bardzo trudnej sytuacji,
będą mogli w końcu zamieszkać
w pełni dokończonej inwestycji.
Miałem przyjemność spotkać się
z nowym inwestorem i zapewniłem go o wsparciu z ramienia
gminy we wszystkich aspektach,
w których jako gmina możemy
pomóc w sprawnym dokończeniu
inwestycji – komentuje wznowienie prac burmistrz Marek Długozima. Dobrze, że mieszkańcy, którzy poświęcili swoje oszczędności
życia oraz zapożyczyli się na zakup
mieszkania w tym miejscu, w końcu będą mogli się cieszyć swoim
nowym, wymarzonym mieszkaniem. Podczas spotkania dewelo-

25.06.2020
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Kino plenerowe
W piątek 12 czerwca ruszyło kino plenerowe
w Trzebnicy. Mieszkańcy na Trzebnickich
Stawach mogli obejrzeć w tym dniu film
„Tylko mnie kochaj”. Kolejny pokaz odbył
się na parkingu przed artKawiarnią, gdzie
wyświetlany był film „Nigdy w życiu”.
Gmina Trzebnica już od dwóch
lat organizuje kino plenerowe dla
mieszkańców. Do tej pory wydarzenie odbywało się wyłącznie na
parkingu przy artKawiarni. Obecnie seanse można oglądać w rożnych miejscach Gminy Trzebnica.
— Pomysł wyszedł od burmistrza Marka Długozimy. My postanowiliśmy zrealizować ten pomysł
w rzeczywistości, nadać mu realny
kształt i stąd pomysł na kino plenerowe. Najwyższy czas, aby wyjść na
zewnątrz i nie zamykać się w czterech ścianach, połączyć dwie przyjemności: oglądania dobrego filmu
wśród pięknych okoliczności przyrody – mówi Aleksandra Kuriata,
kierownik Działu Kultury, Kina
i Widowisk w Gminnym Centrum

per poinformował mnie, że w ofercie będą mieszkania zarówno na
sprzedaż, jak i na wynajem.
Mamy nadzieję, że tym razem
nowemu inwestorowi uda się dokończyć budowę osiedla, które
stanie się ładnym i należycie zadbanym miejscem do życia trzebniczan, którzy zdecydowali się kupić swoje mieszkania właśnie w tej
lokalizacji. Tym bardziej, że Trzebnica, dzięki ogromnemu rozwojowi i położeniu bezpośrednio przy
trasie S-5, od kilku lat jest bardzo
pożądaną i poszukiwaną lokalizacją do zamieszkania i życia, co potwierdza m.in. obserwowany dynamiczny rozwój mieszkalnictwa.
[sh]

Kultury i Sportu w Trzebnicy.
Dzięki pięciometrowemu ekranowi widzowie będą mogli co
tydzień w najlepszej jakości oglądać filmy wybrane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Trzebnicy.
— Jestem przekonany, że widzowie będą zadowoleni. Mamy już
rozeznanie w tym kierunku, robiliśmy kino plenerowe w ubiegłym
roku i dwa lata temu, a teraz przy
ekranie jaki mamy do wyświetlania filmów, tym bardziej będą to
udane seanse – tłumaczy Leszek
Borsuk z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy.
Wydarzenie odbywa się z zachowaniem wszelkich norm epidemicznych i procedur bezpieczeń-

▶ Pie r ws z y p o k az k ina p l e ne r owe go na Tr ze b nic k ic h St awac h p r z yc i ąg ną ł wie lu mie s z k ań ców
s p rag nio nyc h k inow yc h e m o cj i.

stwa, dzięki czemu mieszkańcy
swobodnie będą mogli uczestniczyć w projekcji.
— Odległości były zachowane
według wytycznych i rozporządze-

nia rządu. Wszystkie procedury,
jeśli chodzi o bezpieczeństwo widzów, jak najbardziej są przypilnowane ze strony Gminnego Centrum Kultury i Sportu – wyjaśnia

Aleksandra Kuriata.
Kolejne seanse, w każdy piątek
o 21:30.
[echo]

▶ N ow y inwe stor r oz p o c z ą ł p race z w i ąz ane z do końc ze nie m inwe st ycji.

▶ Bu rmist r z w raz z e k ip ą p racow ników G m inne go Ce nt ru m Ku l t u r y
o d p owie d z ialnyc h z a sp raw ny p r ze b ie g se ansu .

▶ D o d at kowo z aku p ić m oż na by ł o p op corn , go fr y oraz nap oj e se r wowane
p r ze z g minną ar t K awiarnię.

▶ Sp e cj alny r z u t nik oraz d muc hany e k ran z ap ew ni ł y wid zom u d any se ans .
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Emerytura urzędniczek

Powierzenie obowiązków dyrektorskich

W maju swoją pracę zawodową zakończyły dwie
wieloletnie pracownice Wydziału Finansowego
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy – Elżbieta
Gmitruk oraz Jadwiga Kocerba.
Z tej okazji Burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima wraz
z zastępcą burmistrza Krystyną
Haładaj, sekretarzem Danielem
Buczakiem oraz skarbnik Barbarą
Krokowską, złożyli serdeczne podziękowania za wieloletni wysiłek
podejmowany na rzecz społeczności Gminy Trzebnica oraz rzetelną
i pełną zaangażowania pracę.
– Zakończenie pracy zawodowej i przejście na emeryturę to
moment podjęcia refleksji i podsumowań. Wierzę, że będą to podsumowania, którym towarzyszyć
będzie satysfakcja z zawodowych
dokonań i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Dziękuję Pani
za wieloletni wysiłek podejmowany dla społeczności Gminy Trzebnica oraz rzetelną i pełną zaangażowania pracę na rzecz Urzędu
Miejskiego. Przed Panią nowe wyzwania i wspaniały czas na urzeczywistnienie wszelkich pragnień

i pasji, które do tej pory ustępowały miejsca powinnościom zawodowym. Życzę Pani wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym,
siły potrzebnej do realizacji swoich planów i zamierzeń, a nade
wszystko dobrego zdrowia – odczytał treść listu gratulacyjnego
burmistrz Marek Długozima.
Do podziękowań dołączyły się
również koleżanki z Wydziału Finansowego oraz pozostali współpracownicy.
– Jestem bardzo wzruszona i dziękuję serdecznie panu Burmistrzowi za pamięć i docenienie mnie
jako pracownika – mówi pani Elżbieta, a pani Jadwiga dodaje – To
naprawdę miło, kiedy po przepracowaniu blisko 30 lat w Urzędzie
Miejskim odchodząc na emeryturę
żegna nas cała załoga.
[mw]

Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy
w Urzędzie Miejskim odbyło się uroczyste spotkanie z dyrektorami trzebnickich placówek
oświatowych. W czasie jego trwania burmistrz
powierzył na kolejny rok obowiązki dyrektorskie: Teresie Łuc z Gminnej Szkoły Muzycznej,
Grażynie Kanteckiej ze Szkoły Podstawowej nr
2, Elżbiecie Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 1,
Jadwidze Kalinowskiej ze Szkoły Podstawowej
nr 3, Bogumile Szermer ze Szkoły Podstawowej w Boleścinie, Elżbiecie Taraszczuk-Gaweł ze
Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku oraz Mariuszowi Szkaradzińskiemu ze Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim.
▶ Bu rmist r z w r ę c z y ł o dc ho d z ąc y m na e m e r y t u r ę p racow nicom sp e cj alne list y g rat u l ac yj ne ,
k wiat y, a t ak ż e osob iste ż yc ze nia .

Burmistrz zwrócił się również
osobiście do dyrektorów – Wszystkim chciałem podziękować za ich
pracę na rzecz rozwoju młodego
pokolenia mieszkańców Gminy
Trzebnica. Cieszę się, że nasza
współpraca układa się w tak dobry
sposób, a każda z placówek poczyniła zauważalne postępy. Dlatego
też zdecydowałem, aby pomimo
braku możliwości zorganizowania
konkursów na wyżej wymienione
stanowiska, wynikającej z epidemii koronawirusa, na kolejny rok
powierzyć Państwu obowiązki

dyrektorskie. Wierzę, że będzie to
kolejny owocny rok dla Trzebnickiej edukacji – powiedział burmistrz i dodał: – Stale wspieram
nasze szkoły oraz uczniów. Przypomnę, że niebawem będziemy
rozbudowywać Szkołę Podstawową nr 2, rozbudowana i odnowiona została Szkoła Podstawowa
w Kuźniczysku, remont przeszła
też Szkoła Podstawowa nr 1, która już wkrótce zostanie także powiększona o dodatkowe piętro.
Dzięki mojej determinacji powstała jedyna w Powiecie Gminna

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie E l ż b ie t y G mit ru k oraz Jadwig i Ko ce rby w raz ko l e ż ank ami z p rac y.
R

E

K

L
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▶ C ze r wcowe ko l e g iu m d y re k tor ów mia ł o bar d zo u r o c z yst y c harak te r. W c z as ie j e go

t r wania b u rm ist r z na ko l ej ny ro k p ow ie r z y ł o b ow i ąz k i d y re k to ro m g m innyc h p l acówe k
oś w iatow yc h .

Szkoła Muzyczna, a w tym roku
kontynuować będziemy termomodernizację Szkoły Podstawowej
w Ujeźdźcu Wielkim. W tym miejscu warto przypomnieć o wsparciu
programu nauczania, dodatkowych zajęciach, ale także wyposażeniu szkół. W ostatnim czasie
do uczniów trafiło 40 nowych laptopów wraz z oprogramowaniem,
które pomogą w kontynuacji nauki
zdalnej. Kolejne 40 jest już zamówionych. Wszystko to sprawia, że
dzieci, które są naszą przyszłością
mogą w komfortowych warun-

kach, pod okiem najlepszych pedagogów rozwijać siebie i swoje pasje
– zakończył burmistrz.
Dyrektorzy również wyrazili
swoje zadowolenie: – Cieszę się,
że na przestrzeni lat zasłużyłem
sobie na zaufanie dzieci, rodziców
i burmistrza, który tak jak obiecał
obecnie inwestuje w naszą szkołę
– powiedział Mariusz Szkaradziński, a Grażyna Kantecka dodała:
– Przed nami wiele wyzwań, znaleźliśmy się w zupełnie nowych realiach z powodu pandemii, ale wierzę, że już od września spotkamy

się w murach szkoły. Szkoły, która
z roku na rok się powiększa, a co
za tym idzie cieszy nas zapowiedź
rozbudowy. Mam również nadzieję, że wszystkie złe siły odpuszczą
temat nowej hali sportowej i będzie
ona mogła wreszcie służyć dzieciom – podsumowała.
Podczas spotkania rozmawiano również o sprawach bieżących,
a także omawiano sytuację związaną z koronawirusem i funkcjonowaniem szkół na nowych zasadach sanitarnych.
[sh]

A

▶ G ra ż y na Kante c k a ze Sz ko ł y Po d st a wowej nr 2 .

▶ B o gu mi ł a Sze rm e r ze Sz ko ł y Po d st awowej w B o l e śc inie.

▶ Jadw ig a Kalinows k a ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 3.

▶ Elżbieta Taraszczuk-Gaweł ze Szkoł y
Podstawowej w Kuźniczysku.

▶ Te re s a Łuc z G m innej Sz ko ł y M u z yc z nej .

▶ E l ż b ie t a N owak ze Sz ko ł y Po d st a wowej nr 1.

▶ M ariu s z Sz k arad z i ńs k i ze Sz ko ł y
Po d st awowej w Uj e ź d ź cu Wie lk im .
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Prezydent RP z wizytą w Trzebnicy

15

innej osoby dostarczyć kopertę
zwrotną do właściwej obwodowej
komisji wyborczej.
W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą właściwy konsul, nie później niż do
22 czerwca 2020 r., wysyła pakiet
wyborczy na wskazany przez wyborcę adres przesyłką nierejestrowaną albo w inny sposób, jeżeli
operator wykonujący usługi pocztowe lub przewozowe w danym
państwie nie daje rękojmi należytego wykonania usługi przesyłki
nierejestrowanej. Wyborca może
odebrać pakiet wyborczy osobiście w konsulacie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu. Jeśli w danym kraju osobisty odbiór pakietu
wyborczego jest niemożliwy lub
utrudniony, konsul ma obowią-

zek zawiadomienia o tym fakcie
wszystkich wyborców w okręgu
konsularnym. W przypadku głosowania za granicą kopertę zwrotną zawierającą zaklejoną kopertę
z kartą do głosowania oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu
głosu wyborca przesyła na własny
koszt do właściwego konsula. Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty
zwrotne, które otrzymał do czasu
zakończenia głosowania. Wyborca
może najpóźniej 26 czerwca 2020
r. osobiście lub za pośrednictwem
innej osoby dostarczyć kopertę
zwrotną do właściwego konsula.
Ma też prawo dostarczyć kopertę
zwrotną do właściwej obwodowej
komisji wyborczej w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia.

Wybory prezydenckie 2020
zasady głosowania

Prezydent RP Andrzej Duda 12 czerwca odwiedził Trzebnicę, by spotkać się z mieszkańcami
Powiatu Trzebnickiego. Podczas spotkania przypomniał o dokonaniach swoich i rządu zjednoczonej prawicy w ciągu ostatnich pięciu lat.
Spotkanie odbyło się na Trzebnickim Rynku i przyciągnęło wielu
sympatyków obecnego prezydenta.
Na początku spotkania zwrócił on
uwagę, że Trzebnica bliska jest jego
sercu, wizytował ją pięć lat temu
i postanowił odwiedzić ją znów.
Wyznał, że jako pasjonat historii
docenia fakt, iż Trzebnica prawa
miejskie nabyła siedem lat wcześniej od jego ukochanego Krakowa.
Prezydent wspomniał także wizytę
Trzebnickiej delegacji w Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle.
18 lutego 2018 roku Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica
wraz z małżonką panią Elżbietą
Długozimą, a także księża salwatorianie oraz siostry boromeuszki,
przekazali na ręce pana Andrzeja
Dudy Prezydenta RP dar szczegól-
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ny – relikwie św. Jadwigi Śląskiej
pochodzące z Trzebnicy. – To była
dla mnie bardzo ważna wizyta,
a relikwie świętej znalazły swoje
miejsce w drewnianej kaplicy pod
jej wezwaniem. Św. Jadwiga jest dla
mnie ważna jako patronka pojednania, tego między narodami, ale
także tego u nas w Państwie. Wierze, że każdy z nas będzie potrafił
odnaleźć się we wspólnej sprawie,
jaką bez wątpienia jest dobro naszego narodu i jego obywateli –
mówił Prezydent Andrzej Duda,
który po swojej przemowie wszedł
w tłum, by spotkać się z mieszkańcami.
– Dziękuję Panu Prezydentowi
za wizytę, która spotkała się z wielkim odzewem mieszkańców. Podczas chwili prywatnej rozmowy,

W wyborach prezydenckich 2020 będzie można głosować w lokalach wyborczych oraz korespondencyjnie. Lokale wyborcze mają działać według szczególnych zasad bezpieczeństwa
określonych w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.
Szczególne zasady
bezpieczeństwa

▶ Pre z yd e nt R P And r zej D u d a p r z y w it a ł s ię z mie s z k ańc ami Tr ze b nic y.
podkreślił on jak ogromne wrażenie zrobiła na nim frekwencja oraz
atmosfera spotkania. Dodał również, że Trzebnica jest bliska jego
sercu za troskę z jaką kultywujemy
pamięć o bohaterach, wspomina-

jąc chociażby o pomniku Żołnierzy Wyklętych, generała Kuklińskiego czy ostatnio powstałym
Pomniku Wolności. Jeszcze raz
dziękuję Panu Prezydentowi za to
owocne spotkanie, mając nadzieję,

że podobnie jak pięć lat temu przyniesie ono szczęście w zbliżających
się wyborach – mówił obecny na
spotkaniu burmistrz Marek Długozima.
[red]

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia ws. szczegółowych
zasad bezpieczeństwa podczas wyborów prezydenckich 2020 zakłada, że w lokalu wyborczym przebywać ma jednocześnie nie więcej
niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe. Ponadto członkowie komisji
muszą być wyposażeni w specjalne środki ochrony osobistej, m.in.
jednorazowe rękawiczki, przyłbice
lub półmaski, a pomiędzy ich stanowiskami powinno być zachowane 1,5 m odstępu. W trakcie
głosowania kilkukrotnie przeprowadzona zostanie dezynfekcja
klamek, urn wyborczych, stołów,
urządzeń
higieniczno-sanitarnych, uchwytów, włączników światła oraz pozostałych powierzchni,
na kontakt z którymi narażeni są
wyborcy.

Przebieg głosowania
w lokalach wyborczych
Głosowanie odbywać się będzie
w lokalach wyborczych między
7:00 a 21:00 przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Na każdej z kart umieszczona zostanie
informacja o sposobie głosowania

▶ Sp ot k anie c ie s z y ł o się du ż ą fr e k we ncj ą.

▶ Po d c z as sp ot k ania s woje u t wor y w y kona ł m . in . ze s p ó ł Br z y kowianie
z B r z y kowa .

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u g oz im a p o d z i ę kowa ł Pr e z yd e ntowi And r zejowi D u d z ie
z a wi z y tę w Tr ze b nic y oraz s p ot k anie z j ej mie s z k ańc ami.

▶ Pre z yd e nt And r zej D u d a p o dc z as p r ze m ówie nia ws p omina ł wi z y tę
t r ze b nic k iej de l e g acj i na p r y wat nej au d ie ncj i w Re z yde ncj i Z am e k w Wiś l e.
Foto arc h . z wi z y t y.

oraz warunkach ważności głosu.
Wyborca oddaje głos na jednego
z kandydatów, którego nazwisko
znajduje się na karcie do głosowania, stawiając w kratce obok jego
nazwiska znak „x”.
Za nieważny uznaje się głos:
1) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił
znak „×” przy więcej niż jednym
nazwisku kandydata;
2) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie
umieścił znaku „×” przy żadnym
z nazwisk kandydatów.

Głosowanie
korespondencyjne
W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca korzysta z dostarczonego mu
przez zespół pocztowy pakietu
wyborczego. Oddaje głos na karcie do głosowania, zapoznając się
wcześniej z instrukcją. Następnie
umieszcza kartę w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania”, którą zakleja – koperty
niezaklejone nie będą uwzględniane przy ustalaniu wyników
głosowania. Zaklejoną kopertę na
kartę do głosowania należy włożyć

do koperty zwrotnej. Na kopercie
zwrotnej muszą znaleźć się adres
i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Na formularzu
oświadczenia o osobistym i tajnym
oddaniu głosu umieszczone muszą
zostać dane wyborcy:
1) imię i nazwisko,
2) numer ewidencyjny PESEL,
3) własnoręczny podpis.
Wyborca musi upewnić się, że
w formularzu oświadczenia zawarł
wymagane dane, a następnie umieścić dokument w kopercie zwrotnej
(z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia
do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu
wyników głosowania.
W przypadku głosowania w kraju
kopertę zwrotną zawierającą zaklejoną kopertę z kartą do głosowania oraz wypełnione i podpisane
oświadczenie o osobistym i tajnym
oddaniu głosu należy zakleić i najpóźniej 26 czerwca 2020 r.:
1) wrzucić do znajdującej się na
terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja
wyborcza właściwa dla danego
wyborcy, nadawczej skrzynki
pocztowej Poczty Polskiej,
2) osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć
kopertę zwrotną do właściwego
Urzędu Miejskiego, w godzinach
jego pracy (UM Trzebnica - plac
marszałka J. Piłsudskiego 1).
Wyborca może w dniu wyborów,
do czasu zakończenia głosowania,
osobiście lub za pośrednictwem

K andydaci w wyborach 2020 r. na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Numer
na karcie
do głosowania

Nazwisko i imiona

Zawód

Wykształcenie

Wiek

Przynależność do partii
politycznej lub poparcie

1

BIEDROŃ Robert

poseł do Parlamentu Europejskiego

wyższe politologiczne

44

członek partii politycznej:
Wiosna Roberta Biedronia

2

BOSAK Krzysztof

poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

średnie

38

członek partii politycznej:
Konfederacja Wolność i Niepodległość

3

DUDA Andrzej Sebastian

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

wyższe prawnicze

48

nie należy do partii politycznej

4

HOŁOWNIA Szymon Franciszek

publicysta

średnie

43

nie należy do partii politycznej

5

JAKUBIAK Marek

menadżer

średnie

61

członek partii politycznej:
Federacja dla Rzeczypospolitej

6

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin

poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

wyższe medyczne

38

członek partii politycznej:
Polskie Stronnictwo Ludowe

7

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz

nauczyciel akademicki

wyższe historyczne

54

członek partii politycznej:
Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi

8

TANAJNO Paweł Jan

przedsiębiorca

wyższe w zakresie zarządzania

44

nie należy do partii politycznej

9

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

pracownik samorządowy

wyższe politologiczne

48

członek partii politycznej:
Platforma Obywatelska RP

10

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz

zarządca

wyższe

66

członek partii politycznej:
Unia Pracy

11

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

własna działalność

średnie

64

członek partii politycznej:
Kongres Nowej Prawicy

16
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OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 10 czerwca 2020 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Gminy Trzebnica podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:
Nr obwodu
głosowania

Siedziba

Gr anice obwodu głosowania

Obwodowej Komisji Wyborczej

Sołectwa
1
2
3

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy,
ul. Prusicka 12,

Brzyków, Małuszyn, Nowy Dwór
Jaszyce, Kobylice, Księginice
Droszów, Malczów, Marcinowo, Rzepotowice,
Węgrzynów

Świetlica Wiejska, Marcinowo 37,

Raszów, Sulisławice, Świątniki

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy,
ul. Prusicka 12

5

Będkowo, Brochocin, Taczów Mały, Taczów Wielki

Świetlica Wiejska, Taczów Wielki 5

6

Boleścin, Głuchów Górny, Piersno, Skarszyn

Świetlica Wiejska, Skarszyn 15

7

Cerekwica, Masłów

Świetlica Wiejska,
Cerekwica ul. Trzebnicka 11

8

Jaźwiny, Koczurki, Ligota

Świetlica Wiejska, Jaźwiny 15

9

Blizocin, Kuźniczysko, Masłowiec, Skoroszów

Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku,
Kuźniczysko ul. Kuźnicza 1

11

Biedaszków Wielki (obejmuje wieś Biedaszków
Wielki i wieś Janiszów), Brzezie
Biedaszków Mały, Domanowice, Komorowo,
Komorówko, Koniowo, Szczytkowice, Ujeździec
Mały, Ujeździec Wielki

Świetlica Wiejska,
Biedaszków Wielki 31

Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim,
Ujeździec Wielki 46,

Trzebnica

12

13

ulice: Bartosza Głowackiego, Brama Trębaczy,
Jana Matejki, Lawendowa, Lipowa, Marcinowska,
Morelowa, Młynarska, Obornicka, Orzechowa, Plac
Rynek-Ratusz, Rynek-Ratusz 25,
Piotra Włostowica, Rondo Żołnierzy Wyklętych,
Rynek, Sadowa, Spokojna, Słoneczna, Wałowa, Wąska,
Wojciecha Drzymały, Zielona

14

ulice: Drukarska, Henryka Sienkiewicza, Ignacego
Daszyńskiego, Kościelna, Plac Marszałka J.
Piłsudskiego, Plac Zaułek Kupiecki, Solna, Wincentego
Witosa

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzebnicy,
ul. Św. Jadwigi 10,

15

ulice: Henryka Pobożnego, Jana Olszewskiego,
Jędrzejowska, Milicka, Piwniczna, Plac Błonia
Trzebnickie, Pogodna, Prusicka, Siostry Hilgi Brzoski

Gminne Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
w Trzebnicy, ul. Prusicka 12,

16

ulice: Aleksandry, Błotnista, Borówkowa, Czereśniowa,
Fryderyka Chopina, Grunwaldzka, Henryka Brodatego,
Ignacego Paderewskiego, Jagodowa, Jana Pawła
II, Kazimierza Wielkiego, Klasztorna, Ks. Dziekana
Wawrzyńca Bochenka, Malinowa, Piastowska,
Porzeczkowa, Poziomkowa, Samarytańska, Stanisława
Moniuszki, Stawowa, Truskawkowa, Winna,
Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Świętej
Jadwigi, Świętojańska, Zielone Wzgórze

Świetlica Wiejska, Księginice ul. Cicha 9

4

10

Lokal
dostosowany
do potrzeb
wyborców
niepełnosprawnych

ulice: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Akacjowa,
Chabrowa, Cicha, Cypriana Kamila Norwida,
Fiołkowa, Gen. J. Bema, Graniczna, Jaśminowa,
Juliusza Słowackiego, Kosmonautów, Krótka,
Ledowa, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej,
Polna, Stanisława Piaskowskiego, Tadeusza
Kościuszki, Teatralna, Wiosenna, Wiśniowa, Wojska
Polskiego, Władysława Broniewskiego, Wrzosowa

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebnicy,
ul. M. Konopnickiej 14

17
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uwaga zmiana
lokalu wyborczego
z Gminny Dom Pobytu „Senior-Wigor”
ul. Księdza Dziekana W. Bochenka 12 na:

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 3 Maja 5,

17

ulice: 1 Maja, 3 Maja, Armii Krajowej, Brzoskwiniowa,
Elizy Orzeszkowej, gen. Grota-Roweckiego, gen.
Leopolda Okulickiego, gen. Władysława Sikorskiego,
Harcerska, Jana Kilińskiego, Janusza Korczaka,
Krakowska, Leśna, Marii Leszczyńskiej, Nowa,
Oleśnicka, Szarych Szeregów, Wesoła, Wrocławska,
Władysława Stanisława Reymonta, Łączna, Łąkowa,
Zielonego Dębu

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 3 Maja 5,

18

ulice: Alpejska, Bolesława Chrobrego, Grabowa,
Jarzębinowa, Kolejowa, Kwiatowa, Miodowa,
Mostowa, Na Wzgórzach, Obrońców Pokoju,
Ogrodowa, Owocowa, Parkowa, Plac Pionierów
Ziemi Trzebnickiej, Przemysłowa, Sportowa, Stefana
Żeromskiego, Widokowa, Węgrzynowska, Żołnierzy
Września

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy,
ul. Żeromskiego 25,

19

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.
Zamiar głosowania korespondencyjnego
powinien
być zgłoszony przez wyborcę
komisarzowi wyborczemu za
pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16
czerwca 2020 r.
Wyborca podlegający w dniu
głosowania
obowiązkowej
kwarantannie, izolacji lub

izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar
głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23
czerwca 2020 r. Natomiast
wyborca, który rozpocznie
podleganie
obowiązkowej
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do
dnia 26 czerwca 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy,
ul. Prusicka 55,

najpóźniej w dniu głosowania
ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie
organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do

pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do
pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo
długotrwałej niezdolności do
pracy w gospodarstwie rol-

nym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa powinien
zostać złożony do Burmistrza
Gminy Trzebnica najpóźniej
do dnia 19 czerwca 2020 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie
w dniu 28 czerwca 2020 r. od
godz. 7:00 do godz. 21:00.
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima
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Gmina wspierająca rodzinę

30 listopada 2017 roku burmistrz Marek Długozima podpisał
umowę dołączenia do programu
z Lilianną Sicińską, dolnośląską
koordynatorką ogólnopolskiego
programu KDR. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin
3+, które obowiązują zarówno
w instytucjach publicznych, jak
i w firmach prywatnych. Posiadacze karty mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji
kultury oraz ośrodków rekreacyjnych na terenie całego kraju. Karta
ułatwia więc wielodzietnym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
– „Karta Dużej Rodziny” jest
programem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Jej
posiadacze mogą korzystać z 20%
zniżki z obiektów znajdujących
się na terenie Gminy Trzebnica.
Gmina Trzebnica była pierwszą,
która zdecydowała się na taki krok
i wyszła naprzeciw potrzebom
wszystkich rodzin wychowujących
trójkę i więcej dzieci. Tym samym
potwierdziła, że jest gminą przyjazną rodzinie i konsekwentnie prowadzi politykę prorodzinną. Ma to
też swoje odzwierciedlenie w ilości
dzieci, które tu mieszkają, rodzinach, które właśnie w Trzebnicy
odnajdują swoje miejsce do życia
oraz inwestycjach, które powstają
z myślą o rodzinie – powiedziała
Lilianna Sicińska.
– Gmina Trzebnica jest gminą
wspierającą rodziny. Jako drudzy
po Wrocławiu wprowadziliśmy
w życie program wsparcia dla rodzin wielodzietnych „Trzebnicka
Rodzina 3+”. Do dziś skorzystało
z niego blisko 600 rodzin. Program
został wyróżniony, zdobywając
drugie miejsce w konkursie „Dol-

ny Śląsk Przyjazny Rodzinie” zorganizowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Od 2017
roku z naszych atrakcji i licznych
inwestycji, na preferencyjnych
zasadach korzystają też rodziny
spoza naszej gminy, odwiedzając
Gminny Park Wodny, Strefę Aktywności, czy Gminne Centrum
Kultury wraz z Kinem Polonia 3D
– mówi burmistrz Marek Długozima i dodaje: – Rozwijając naszą
gminę, jako jeden z priorytetów,
zawsze stawiam dobro rodziny.
Stąd program „Trzebnicka Rodzina 3+” i moja decyzja o przystąpieniu do „Ogólnopolskiej Karty
Dużej Rodziny”, a także liczne inwestycje w edukację, zdrowie, kulturę, sport, rozrywkę i rekreację.
Chcę, by każda rodzina zamieszkująca naszą gminę bądź poszukująca swojego miejsca do życia,

Życzenia wyrażone słowem
i muzyką od współbraci oraz
mieszkańców uzupełniło wykona-

odnajdywała u nas wszystko, co
zaoferować mogą miasta większe
od nas. Jednocześnie zapewniamy
u nas rodzinną atmosferę, życie
bez zgiełku, pośpiechu, dużych
odległości, ale z poczuciem bezpieczeństwa.
Kartę Dużej Rodziny mieszkańcy Trzebnicy mogą wyrobić
w Urzędzie Miejskim. Wszystkich
jej posiadaczy uprawnia ona do
20% zniżki na ofertę proponowaną przez Gminny Park Wodny
Trzebnica-ZDRÓJ, Gminne Centrum Kultury, Gminne Centrum
Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ.
Więcej informacji na temat samego programu oraz wszystkich partnerów i zaproponowane przez nich
zniżki odnaleźć można na stronie
https://www.gov.pl/web/rodzina/
karta-duzej-rodziny-ogolne.
[sh]

nie piosenki „Życzymy. Życzymy”
przez siostrę ks. Piotra – Bożenę.
Zaskoczeniem były również ra-

powane życzenia od ks. Adama.
O całą oprawę i przygotowanie zadbał współbrat ks. proboszcza ks.
Piotr Zeman SDS. Burmistrz Marek Długozima wraz z żoną Elżbietą życzył w imieniu własnym oraz
całej społeczności Gminy Trzebnica wielu łask Bożych, siły, mądrości i radości. – By Duch Święty był
pomocą i drogowskazem w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi.

p o d p is a ł u m owę do ł ąc ze nia do p r o g ramu Kar t y D u ż ej
Ro d z iny z Lilianną Sic i ńs k ą , do lnoś l ąs k ą ko or d y natork ą
o g ó lnop o ls k ie g o p ro g ramu .

Osobiście życzę również, by ks.
Piotr Filas SDS w dniu beatyfikacji założyciela zgromadzenia Salwatorianów ojca Franciszka Marii
od Krzyża Jordan został generałem salwatorianów i poprowadził
zgromadzenie na głębokie wody
głoszenia i umacniania wiary katolickiej – powiedział burmistrz
wręczając list gratulacyjny.
– Dziękuję wszystkim za modli-

twę i życzenia urodzinowe – te oficjalne i te indywidualne, za piękną
Eucharystię, za mnóstwo różnych
niespodzianek, za humorystyczny
życiorys, za fristajling, za góralską
nutę, za okazje do wzruszeń, za
dobre słowa, za miłe urodzinowe
spotkanie i za to, że jesteście – powiedział wzruszony jubilat.
[sh]

▶ B u r m i s t r z M a r e k D ł u g o z i m a w s p ó l n i e z ż o n ą E l ż b i e t ą , w i m i e n i u m i e s z k a ń c ó w G m i n y Tr z e b n i c a z ł o ż y l i k s . p r o b o s z c z o w i P i o t r o w i F i l a s o w i S D S
urodzinowe życzenia.

▶ Pani Anna Ad am c z u k j e st t r ze b nic z ank ą , k tóra w 2016
▶ 30 listopad a 2017 r o k u b u rmist r z M are k D ł u goz im a
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Urodziny ks. Piotra Filasa SDS
We wtorek 16 czerwca ks. Piotr Filas SDS, świętował swoje 50. urodziny. Jubileusz proboszcza
oraz kustosza Międzynarodowego Sanktuarium
św. Jadwigi Śl. odbył się podczas mszy św., której oprawa była wyjątkowa i wzniosła.

Od 2013 roku w Gminie Trzebnica działa program „Trzebnicka Rodzina
3+”. Od listopada 2017 roku jako setny partner na terenie województwa,
dołączyliśmy do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Teraz Gmina
Trzebnica otrzymała specjalny certyfikat zaświadczający o partnerstwie
z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Związku
Dużych Rodzin „Trzy Plus” w programie wsparcia dla osób wielodzietnych.
Posiadacze karty z całej Polski zyskują liczne zniżki przy korzystaniu
z gminnych obiektów i atrakcji.

25.06.2020

r o ku ot r z y m a ł a o d Bu rmist r z a G miny Tr ze b nic a M ark a
D ł u goz imy p ie r ws z ą de c y zj ę w s p rawie ś wiadc ze ń
w ram ac h p r o g ramu Ro d z ina 50 0+. - W p e ł ni p op ie ram te n
p r o g ram i m am nad z iej ę, ż e w r e alny s p osób p r z yc z y ni s ię
o n do p o l e ps ze nia s y t u acji m ate rialnej r o d z in , s zc ze gó lnie
t yc h , k tór e te go naj bar d z iej p ot r ze b uj ą – s kom e ntowa ł
b u rmist r z .

▶ Wie lk im ś wi ę te m r o d z iny s ą r ów nie ż Tr z e b nic k ie D ni Ro d z iny z ako ńc zo ne wie lk im f ina ł e m w p ost ac i hu c z nie ob c ho d zone go D nia D z ie c k a .

▶ Po ms z y ś w. mia ł a miejsce d r ob na u ro c z ystoś ć , p o dc z as k tó rej ju b il at
ot r z y m a ł p r e ze nt y, w t y m
t r ze b nic z ankę Ewę M r o c ze k .

m . in .

s wój

p or t re t

nam al owany

p r ze z

▶ Siost ra k s . p r ob os zc z a – B oż e na z aś p iewa ł a mu górals k ie „ Życ z y my,
Życ z y my ”.

20

NR 8 / 178

NR 8 / 178

25.06.2020

kącik naukowy

Przedwojenna Trzebnica i okolica

promujemy osiągnięcia trzebnickich naukowców

O następcy tronu Saksonii, którego w Trzebnicy wyświęcono na księdza - c.d. z numeru 6/176

Choroba Hashimoto – spadek po Czarnobylu?

▶ Na zdjęciu mgr inż . Sylwia Baluta podc zas przeprowadzania

ek sper ymentu. Zakład Chemii Medyc znej i Mik robiologii
Politechnika Wrocławska.

Gdy w 1986 roku świat obiegła informacja o wybuchu w Elektrowni
Atomowej w Czarnobylu, podawano dzieciom płyn Lugola w ramach
zapobiegania skutkom katastrofy.
Płyn Lugola, czyli wodny roztwór

czystego jodu i jodku potasu, miał
za zadanie niejako ”wypełnić” tarczycę bezpiecznym jodem, aby nie
pochłaniała radioaktywnego jodu
z powietrza. Podanie takiego jodu
powoduje już po kilku dniach pra-

R

E

wie całkowity zanik wychwytywania jodu przez tarczycę. Szacuje
się, że akcja „Lugol”, którą podjęto czwartego dnia po katastrofie,
objęła 90 proc. dzieci poniżej 16.
roku życia i co czwartego dorosłego Polaka. Jednakże reaktor
w Czarnobylu po eksplozji uwalniał jod jeszcze przez przynajmniej
tydzień. Ponadto należy pamiętać,
że o wybuchu nie dowiedzieliśmy
się od razu. Radioaktywny jod
był nie tylko w powietrzu, ale też
w produktach spożywczych, głównie w produktach mlecznych.

łującą na organizm. Hashimoto
bowiem może latami rozwijać się
bezobjawowo, a konsekwencje są
często bardzo poważne: obejmują trudności z zajściem w ciążę,
rozwój insulinooporności prowadzącej bezpośrednio do rozwoju
cukrzycy typu 2 czy wystąpienia
miażdżycy naczyń krwionośnych.
Człowiek chory na Hashimoto po
prostu „zwalnia”: staje się zmęczony i apatyczny, ma kłopoty z koncentracją, zimną i suchą skórę,
zaparcia, gorzej znosi niskie temperatury, więcej śpi.

Jaką więc mamy obecnie wiedzę na
temat skutków katastrofy w Czarnobylu? Najlepiej udokumentowany badaniami naukowymi jest
wpływ skutków awarii na zwiększenia zachorowalności na raka
tarczycy. Są na niego narażone
przede wszystkim ówczesne dzieci: 3-4-latki, a zatem obecnie osoby po 30. roku życia. W 1986 roku
na największe ilości jodu narażone
były dzieci, którym zwyczajowo
podaje się największe ilości mleka.
Stąd pochłonięta przez nie dawka była kilkakrotnie większa niż
wśród dorosłych. Nic więc dziwnego, że dziś na Hashimoto zapadają
trzydziestolatki. Generalnie, teraz
– jeśli chodzi o tarczycę – możemy
mówić o zdecydowanym wzroście
chorób autoimmunologicznych,
w których nasz własny układ odpornościowy zaczyna niszczyć
swoje własne komórki. Do tego
rodzaju chorób trzeba zaliczyć
chorobę Hashimoto. Przewlekłe
autoimmunologiczne
zapalenie
tarczycy, czyli chorobę Hashimoto
diagnozuje się niezwykle często,
co jest dobrą wiadomością, bo lepiej mieć zdiagnozowaną i leczoną
chorobę, niż nieleczoną i oddzia-

Naukowcy potwierdzili kilka
skutków mogących mieć związek z katastrofą w Czarnobylu. Po
pierwsze, największą tendencję do
zachorowania na chorobę Hashimoto obserwuje się na terenach
wschodnich, czyli graniczących
z Ukrainą i Białorusią. Po drugie,
liczba chorych rośnie w zastraszającym tempie – w pierwszym półroczu 2014 roku odnotowano 250
procentowy wzrost zachorowań
w stosunku do pierwszej połowy
roku uprzedniego. Obecnie na
chorobę Hashimoto choruje ponad 700 tysięcy Polaków. Spośród
chorych, najczęstszymi „ofiarami”
są kobiety w wieku ok. 40 lat, jednakże niestety odnotowuje się coraz częstsze przypadki u młodych,
20-letnich kobiet. Wniosek nasuwa
się sam – skutki katastrofy w Czarnobylu odczuwaliśmy i odczuwać
będziemy nadal. Swój udział może
mieć również podawana zapobiegawczo zbyt duża dawka płynu Lugola, który (w zależności od dawki)
może mieć działanie hamujące lub
pobudzające aktywność tarczycy.
Duża grupa ludzi, chcąc zabezpieczyć się przed radioaktywnym
jodem, często zażywała kilkukrot-

K
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www.autocraft.net.pl

części samochodowe
Trzebnica

MILICKA 31

tel. 713 870 266
502 705 365
512 087 592
573 166 921

GODZINY OTWARCIA:

pn. - pt. 8:00 - 17:00
sob.
9:00 - 13:00
autocraft@onet.pl

21

25.06.2020

M

A

mgr inż.

Sylwia Baluta

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

nie wyższe dawki płynu niż było
to zalecane. Nadmiar jodu mógł
wpłynąć na rozwój procesów autoimmunologicznych.
Specjaliści z Centralnego Laboratorium
Ochrony Radiologicznej w Warszawie – ci sami, którzy w 1986
roku zarekomendowali podawanie płynu Lugola Polakom – po
latach stwierdzili, że gdyby wtedy
ich wiedza na temat skali skażenia
była na takim poziomie jak obecnie, nie przeprowadziliby takiej
akcji.
Tarczyca to niewielki gruczoł, jednakże mający olbrzymi wpływ na
pracę całego organizmu. Kiedy
zaczyna szwankować – cierpi ciało i dusza. W świetle powyższych
rozważań, pamiętajmy o profilaktyce i badaniu tarczycy co najmniej raz do roku, by wykluczyć
ewentualne zaburzane związane
z jej działaniem. Jak mówi znana
od starożytności i przypisywana
Hipokratesowi maksyma: Morbum evitare quam curare facilius
est (łac.) – „Lepiej zapobiegać niż
leczyć”.

Kariera wojskowa i polityczna Georga Wettyna jako następcy tronu
saksońskiego nie były jednak jego
powołaniem. W związku z tym, kiedy w 1918 roku w wyniku przegranej dla Niemiec I Wojny Światowej
upadło Cesarstwo Niemieckie, abdykował cesarz Wilhelm II a także
królowie poszczególnych królestw
wchodzących w skład Cesarstwa
w tym Królestwo Saksonii, Georg
Wettyn postanowił podążyć własną
drogą. Jako najstarszy syn ustępującego króla Fryderyka Augusta III,
Georg Wettyn mógł zostać spadkobiercą rodzinnej fortuny. W skład
prywatnego majątku Wettynów
wchodziło kilka wyjątkowych pałaców, wypełnionych dziełami sztuki
o światowej renomie, w tym przede
wszystkim Szczodre. Mimo sprze-

ciwu rodziny (która po I Wojnie
Światowej na stałe osiadła w Szczodrem) oraz środowisk monarchistycznych liczących na przywrócenie monarchii (w tym wikariusza
apostolskiego Saksonii i arcybiskupa
wrocławskiego Adolfa Bertrama)
Georg Wettyn postanowił zrealizować marzenie swojego życia i zostać
kapłanem katolickim. Swoje święcenia kapłańskie otrzymał on w dniu
15 lipca 1924 roku z rąk biskupa miśnieńskiego Christiana Schreibera
przy grobie świętej Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy. Swoją mszę prymicyjną
Georg Wettyn odprawił następnego
dnia w kaplicy pałacu królewskiego w Szczodrem. Następnie ksiądz
Georg wstąpił do zakonu jezuitów
i po odbyciu studiów w kolegiach jezuickich, rozpoczął w 1933 roku pra-

▶ „Śląski Windsor” – Szczodre z lotu ptaka.

▶ Georg

cę duszpasterską w Berlinie. Ksiądz
Georg znalazł się zatem w oku cyklonu - w 1933 roku Adolf Hitler został kanclerzem Rzeszy, a centrum
narodowosocjalistycznej rewolucji
stał się właśnie Berlin. Priorytetem
pracy duszpasterskiej księdza Georga był ekumenizm, podkreślający
potrzebę duchowej przyjaźni katolików z protestantami i wyznawcami
judaizmu. Już sam ten fakt ściągnął
na księdza Georga zainteresowanie
Gestapo. Dodając do tego cywilną
odwagę w krytykowaniu narodowosocjalistycznego reżimu, pochodzenie z królewskiej rodziny, przynależność do zakonu jezuitów oraz
pomoc Żydom w ucieczce z kraju
i ukrywaniu opozycjonistów ksiądz
Georg stał się dla funkcjonariuszy
III Rzeszy nieprzejednanym wro-

We t t y n
j a ko k s i ą d z .
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giem. Był on wielokrotnie szykanowany, inwigilowany, miejsce jego
pobytu było często przeszukiwane
a sam ksiądz Georg musiał się często ukrywać. Ksiądz Georg zmarł
tragicznie w dniu 14 maja 1943 roku
poprzez utopienie w jeziorze Gross
Glienicker See na przedmieściach
Berlina. Ksiądz Georg został pochowany w Nowej Krypcie Wettynów
w kościele nadwornym w Dreźnie,
gdzie jego szczątki (mimo rabunku
przez Rosjan w 1945 i zalania podczas powodzi w 2002 roku) spoczywają do dzisiaj. Z kolei „śląski
Windsor”- zamek Szczodre w czasie
II Wojny Światowej został przekształcony w ośrodek szkoleniowy SS. Wycofujące się wojska niemieckie przed
wkraczającą Armią Czerwoną wysadziły w powietrze perłę Dolnego Ślą-

▶ Powojenna ruina pałacu w Szczodrem.
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Daniel Buczak
sekretarz Gminy Trzebnica,
radny Rady Powiatu Trzebnickiego,
prywatnie pasjonat historii
przedwojennej Trzebnicy,
którą chce się z Państwem
podzielić na łamach tej rubryki.

Więcej archiwalnych zdjęć
i artykułów znajdziecie Państwo
na profilu facebookowym:
Przedwojenna Trzebnica i okolica.
ska - zamek w Szczodrem. Pozostałości zamku trwały jeszcze w latach
powojennych jako ruina, którą niemal w całości rozebrały władze PRL.

▶ Kaplica grobowa Wettynów w kościele dworskim w Dreźnie, gdzie spoczął Georg Wettyn.
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DZIEŃ DZIECK A W ŚWIETLICY „PSZCZÓŁK A”

POLIC JA
ostr zega

U waga !
ważne

Boleścin
Tradycja obchodzenia Dnia Dziecka jest już na stałe zapisana w kalen-

Co jako rodzina,
możemy zrobić dla seniorów,
by ochronić ich przed oszustami
Halo, dzień dobry, tu policja, prowadzimy akcję przeciwko szajce,
która okrada konta bankowe, Pani pieniądze są zagrożone, musi Pani
natychmiast przekazać je w bezpieczne miejsce ..." - to tylko jedno
z możliwych powitań, jakie mogą usłyszeć w słuchawce telefonu
osoby starsze. Od tego jak daleka będzie ich świadomość na temat
niebezpieczeństwa, z jakim wiąże się kontynuacja takiej rozmowy, będzie
zależało to, czy stracą oszczędności swojego życia, a niejednokrotnie także
to, czy zaciągną na siebie zobowiązania finansowe, z którymi borykać się
będą przez następne lata swojego życia.

Przestępcy nie mają skrupułów,
nie zastanawiają się nad tym, jaką
tragedię sprowadzają na osobę,
od której wyłudzają oszczędności życia, gromadzone latami,
przy wielu wyrzeczeniach. Seniorzy odmawiają sobie wiele przyjemności, niejednokrotnie planując odłożenie większej sumy "na
wszelki wypadek". W wielu przypadkach o wiele większą radość,
niż ciągłe powiększanie stanu
konta, sprawia im uszczęśliwienie choćby wnuków, którzy w ich
mniemaniu wchodząc za chwilę
w dorosłe życie "mają przecież
większe potrzeby niż oni sami".
I to właśnie tym wnukom - całej
najbliższej rodzinie, powinno
zależeć na wzmocnieniu świadomości seniorów, ażeby była
na tyle mocna, by byli w stanie
nie dać się technikom psycho-

darzu. 1 czerwca każdy z nas jeszcze bardziej stara się, aby wszystkie
dzieci czuły się szczęśliwe i kochane. Również tego dnia na pod-

manipulacji, jakie stosują bezwzględni przestępcy, czający się
na oszczędności starszych osób
a niejednokrotnie jeszcze doprowadzający je do zaciągnięcia
na siebie dodatkowego kredytu,
z tytułu którego pieniądze lądują
w ich rękach, wręcz przekazywane osobiście przez oszukanych.
Opisywany proceder różni się od
pospolitej przestępczości tym,
iż sami mamy 100-procentowy
wpływ na to, czy staniemy się
ofiarą wyłudzenia. Wielokrotnie
zdarza się, że przesłuchiwani
w charakterze osoby pokrzywdzonej seniorzy zeznają, iż wiedzieli z różnych programów
prewencyjnych Policji o przestępczych praktykach oszustów
działających metodą na tzw.
"wnuczka", "policjanta", "funkcjonariusza CBŚP" czy "CBA", ale
R

E

nie skojarzyli z chwilą odebrania
telefonu od przestępcy, że taka
sytuacja może dotknąć ich osobiście. Ważnym w tym miejscu
wydaje się zwrócenie jeszcze raz
uwagi najbliższego otoczenia
osób starszych na budowanie
i odświeżanie wciąż wiedzy seniorów na temat praktyk przestępców. Zwróćmy, jako rodzina,
uwagę naszych dziadków i babć
na tę najważniejszą kwestię,
z której wynika, że ilekroć ktoś
w słuchawce mówi o tym, że
OSZCZĘDNOŚCI TRZEBA PRZEKAZAĆ na bezpieczne konto,
bądź osobie która się po nie pojawi, albo pozostawić w wyznaczonym miejscu, to powinna się
im zapalić przysłowiowa "czerwona lampka". Policja bowiem,
ani inne służby, nigdy nie nakażą
wykonania takiej czynności koK
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mukolwiek, w imię jakiejkolwiek
akcji. Zwróćmy uwagę seniorów
na to, że wielokrotnie przestępcy,
aby wprowadzić w nich błędne
przekonanie o tym, że dzwonią
z policji, każą BEZ ROZŁĄCZANIA
SIĘ, WYBRAĆ NR ALARMOWY 112
LUB 997. Wtedy słuchawka przekazywana jest innemu przestępcy, który udaje, że jest dyżurnym
policji. Senior musi wiedzieć, że
nikt nie może nakazać mu działania pod presją, działania pochopnego i bez możliwości skontaktowania się z najbliższymi.
W momencie podejrzanego telefonu, powinien zadziałać sprawny mechanizm obronny - o jego
kondycję musi natomiast zadbać
najbliższa rodzina i otoczenie.
Policjanci w ciągu ostatniego
czasu zatrzymywali osoby podejrzane o wyłudzenia metodą "na
M

A

policjanta". W jednym z przypadków mężczyzna usłyszał zarzuty
dotyczące oszukania 5 seniorów
na kwotę blisko 150 tysięcy złotych. W kolejnym, rozbita została
6-osobowa grupa, która pod pozorem prowadzonej "specjalnej
akcji policyjnej" wymusiła na pokrzywdzonej osobie informacje
dostępowe do jej konta i dane
osobowe - wartość strat w tym
przypadku sięgnęła kwoty blisko
797 tysięcy złotych.
Nawet w przypadku zatrzymania sprawców takiego oszustwa,
przeżycia seniora związane
z przebiegiem całego zdarzenia
i świadomością utraty znacznej
części majątku, na długo pozostawiają w jego wspomnieniach
ślad po traumie. Jako jego najbliżsi, zadbajmy w porę o to, ażeby do takiej sytuacji nie doszło.

Wyjątkowy Dzień Dzieck a
Masłów
Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na funkcjonowanie
ośrodków użyteczności publicznej.
Do takich miejsc należy świetlica
opiekuńczo-wychowawcza
przy

Szkole Podstawowej w Masłowie,
której działalność również została ograniczona. Międzynarodowy
Dzień Dziecka, dzień upowszechniania ideałów i celów dotyczących
praw dziecka, przypadający na 1
czerwca, to wyjątkowe święto warte

KREATYWNE PRZEDSZKOLE
Gminne Przedszkole nr 2
W okresie od grudnia 2019 do maja
2020 nasze przedszkole uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie
KREATYWNE PRZEDSZKOLE
- TWÓRCZY MALUCH. Organizatorem konkursu było Studium
Prawa Europejskiego. Celem konkursu było kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku
przedszkolnym, ukazanie ich roli
i znaczenia w procesie uczenia się
przez całe życie oraz przygotowania
dzieci do życia społecznego i funkcjonowania w dorosłym życiu. Placówki przystępujące do konkursu
wykonywały zadania, które były
oceniane przez jury punktowo,

w skali od „1” do „10”. Warunkiem
do otrzymania certyfikatu „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch” było uzyskanie co najmniej
80% punktów za 4 spośród 8 zadań.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze przedszkole otrzymało taki certyfikat! Dzięki pracy
nauczycieli, dzieci oraz rodziców
zdobyliśmy 100% punktów! Wśród
realizowanych zadań były: 1. Organizacja wolontariatu - udział
przedszkola w akcji Szlachetna
Paczka, Zbiórka dla schroniska,
akcja Góra Grosza oraz zbiórka
nakrętek dla Tosi Wiśniewskiej. 2.
Nauka programowania – wykorzystaliśmy sprzęt multimedialny,
zapoznaliśmy dzieci z programami

opiecznych ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej działającej przy
Szkole Podstawowej w Boleścinie
czekały atrakcje. Panie opiekunki
każdemu dziecku złożyły życzenia
i wręczyły słodki upominek. Dzieci
ze świetlicy zostały poinformowane, że po powrocie do szkoły czeka
na nich jeszcze jeden prezent, z którego będą mogły korzystać podczas
zajęć świetlicowych – zestaw gier
edukacyjnych. Dziękujemy Panu
Burmistrzowi Markowi Długozimie za sfinansowanie zakupu gier
edukacyjnych oraz słodkich upominków, Pani Annie Cisak za pomoc w zorganizowaniu tego wydarzenia, a także Państwu Wiesławie
i Jarosławowi Mazijom za przygotowanie paczek ze słodkościami. /
opiekunki świetlicy: Seweryna Janicka, Dominika Surma
upamiętnienia. W tym roku wszelkie plany związane z organizacją
obchodów Dnia Dziecka pokrzyżował Covid-19. Wychodząc naprzeciw idei dnia 1 czerwca p. Barbara
Falkowska zmodyfikowała plany
organizacyjne i osobiście odwiedziła dzieci mieszkające w Masłowie,
Cerekwicy, Kałowicach, Ligocie.
Podczas wizyty wychowawczyni świetlicy, zachowując wszelkie
środki ostrożności, wręczyła swoim
podopiecznym paczki z drobnymi
upominkami. Niespodzianka przygotowana przez p. Barbarę Falkowską pozytywnie zaskoczyła wszystkich obdarowanych. Mikołajkowa
forma Dnia Dziecka spotkała się
z dużym uznaniem podopiecznych
jak i ich rodziców. W imieniu rodziców, uczniów i wychowawcy składamy Panu Burmistrzowi serdeczne podziękowanie za sfinansowanie
paczek. / p. B. Falkowska
edukacyjnymi, zorganizowaliśmy
zabawy OZBOTAMI. 3. Przygotowanie pracy wykorzystując surowce
wtórne. 4. Przygotowanie i wykorzystanie kącika badawczego – zabawy z wagami i miarami, zajęcia
matematyczno-logiczne, kodowanie.4 Dodatkowym zadaniem było
ukończenie przez jedną z nauczycielek kursu „Kratywne przedszkole-twórczy maluch”. Wykonanie
zadań ułatwiła nam realizacja programu autorskiego pt. „Kreatywny
przedszkolak” opracowanego przez
panią Justynę Bartosik. W ramach
programu przez cały rok szkolny
w przedszkolu działały sekcje tematyczne rozwijające kompetencje
kluczowe, kreatywność oraz talenty dzieci. Nauczycielki prowadziły
sekcje zgodnie z tematyką, zapraszały rodziców do pomocy w ich
organizacji, współpracowały z lokalnymi artystami oraz instytucjami. Zadania w ramach sekcji oraz
realizacja zadań konkursowych
bez problemu przebiegała również
podczas nauczania zdalnego. Rodzice chętnie angażowali się w ich
realizacje – wykonywali z dziećmi
zadania, przesyłali zdjęcia i filmy.
Jesteśmy dumni, że udało nam się
uzyskać taki certyfikat. Wszyscy
w naszym przedszkolu dbają o to,
by dzieci mogły rozwijać się w pełnej harmonii. Gorąco dziękujemy
dzieciom, rodzicom, nauczycielkom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia certyfikatu
„KREATYWNE PRZEDSZKOLE
-TWÓRCZY MALUCH”. / J.B.
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SuperKoderzy
SP Masłów
Mamy to! Jesteśmy w #SuperKoderach. Szkoła Podstawowa w Masłowie rozpocznie zajęcia w Programie

#SuperKoderzy od nowego roku
szkolnego, jako jedna ze 140 szkół,
które zwyciężyły w tegorocznej
rekrutacji do Programu Fundacji
Orange. Dotychczas z programu
skorzystało już 490 szkół w całej
Polsce. #SuperKoderzy uczą się grać
na bananach, programować stację
pogodową, tworzyć interaktywne
multimedialne reportaże, a nawet
własne strony internetowe czy gry
dla robotów. My wybraliśmy ścieżkę „Władcy Internetu” i już nie
możemy doczekać się września!
O tym, jak radzą sobie #SuperKoderzy ze Szkoły w Masłowie będziemy
informować w nowym roku szkolnym! / PK
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BenzyBimba
Dochona lub
na
dy króla Bimba
Benzywęgiel Dochopracę
na lub
na
dy króla
węgiel
pracę

Spowiada się
Spowiada się
Michałek na
Michagazonie
łek na
Filtr
gazonie
organizmu
Filtr
organizmu

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 8 (178)
Osoby, które dostarczą
rozwiązaną krzyżówkę
do Redakcji Panoramy
Trzebnickiej, ul. Prusicka 12,
pok. 201 lub do skrzynki
korespondencyjnej przy
wejsciu do budynku,
wezmą udział w losowaniu:

• 50 zł

ufundowane przez GCKiS
do odbioru: ul. Prusicka 12

Rozwiązanie z numeru 7

(177)

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Zdzisława Turkiewicz
hasło: GWIAZDA PIŁKI NOŻNEJ

8

21

8

21

Pociecha
Pozycja
w menu
dziadków
Pociecha
dziadków
Porcja

do kotła
Porcja
do kotła

Gazowa
planeta
Gazowa
planeta
Dorodna w
rodzinie
Dorodna w
rodzinie

15

15
9
Drzwiowy
judasz
Drzwiowy
judasz
Domena
Drozdy
Domena
Drozdy

9
Twórca
mody
Twórca
mody

Element
Pracuje przy
wydaniu
nisz- książki
czący
Element
niszUderzeczący
nia,
cięcia
1
Uderzenia,
Cieszy
cięcia
kupca
1
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Kura
wysiadująca
Kura
jaja
wysiadująca Połysk
jaja oficerek

Bielona
wapnem

14

3

14
1 2

Połysk
Atrybut
oficerek
dawnej
praczki
Atrybut
dawnej
praczki

Chęć do
jedzenia

Bielona
wapnem

"Cichy
…"
Szołochowa
"Cichy
…"
Szołochowa

Litery z pól
3 34

5

6

7

8

9

4

4

Atmo4
sfera w
pracy
Atmosfera w
pracy

Mknie11
szosą
Mknie
szosą

5

Chęć do
jedzenia

16

Pora nie
dla
śpiocha
Pora nie
dla
śpiocha

3

Gliniany
flet

2

6

6

Akcja
na
bramkę
Akcja
na
bramkę

5

7

8

2

3
5

Więcej informacji
znajdziesz zawsze
w SOCIAL MEDIA

7
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5
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9

9
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Jest nim
10
Mururoa

4

WAKACJE Z KLIMATEM 2020 w Gminie Trzebnica
lipiec - sierpień
wtorki i czwartki
g. 10:00-14:00

spotkania w sołectwach
(szczegóły na plakacie)

lipiec - sierpień
środy
g. 10:00-14:00

wakacje na trzebnickiej wyspie
zapisy (szczegóły na plakacie)
wakacje w sporcie
(szczegóły na plakacie)

7

/trzebnica

lipiec - sierpień
wtorki i czwartki

/gminatrzebnica

WYSTAWY

/gminatrzebnica

Wystawa malarstwa „Pandemia” dzieci z Pracowni Malarstwa
GCKiS / ostatnie działanie artystyczne najmłodszych twórców
pracowni przez zamknięciem GCKiS z powodu epidemii

2

Jest nim
Mururoa

artKawiarnia

Labirynt

Miejsce dla Ciebie!
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GCKiS ul. Prusicka 12
(wejście od ul. Jana Olszewskiego)
Uwaga! zmieniamy godziny otwarcia:
Pon. – piątek 10:00-20:00,
Sobota 12:00 – 22:00, Niedziela 12:00-20:00
tel. 669 886 997

ZAPRASZAMY DO NASZEGO NOWEGO OGRÓDKA!

Kuzyn
kojota,
20
16
hieny
Kuzyn
ponumerowanych
utworzą rozwiązanie końcowe.
kojota,
6 7 8 hieny
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

w wybrane piątki

kino plenerowe na parkingu artKawiarni
śledź naszego FB

w każdą sobotę

grillujemy kiełbaski i mamy piwo
w specjalnej cenie!

we wszystkie
niedziele

w godzinach 12:00-14:00
kawa i ciasto za 15 zł

27 czerwca / 12:00

Spotkanie Heart Talk – rozmowy od serca,
przestrzeń rozmów i inspiracji

KINO
Polonia 3D

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

Bilety online

kinopolonia.bilety24.pl
zachęcamy do zakupu biletu otwartego

Kasy Kina

NIECZYNNE

w każdy piątek

Letnie Kino Plenerowe z polskim filmem.
Seanse będą odbywać się w różnych
lokalizacjach. artKawiarnia, scena między
stawami, sołectwa. Szczegóły na bieżąco
na stronie /kinopolonia3d.ue i fb /
kinopolonia3dtrzebnica

3 lipca / 21:30

Początek wakacji - Letnie Kino Plenerowe
na „Kociaku” (Winna Góra) – „Gotowi na
wszystko – Exterminator”

SPORT

Hala Sportowa
tel. 71 312 11 71

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
1

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

/trzebnica
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17
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kół
pociągu
Odgłos
kół
pociągu
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Granit,

Rymowana
zagadka
Rymowana
zagadka

18

Pracuje przy
wydaniu
Dubelt
lubksiążki
kszyk

7

2

13 wapień

Dubelt lub kszyk

Rodzaj
Budulec
kościoła
rafy

19

Ogół
gruntów
Ogół
gruntów

11

Granit,

18

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica; możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem: iod@um.trzebnica.pl; moje dane będą przetwarzane na potrzeby przekazania rozwiązania krzyżówki do
Redakcji Panoramy Trzebnickiej i udziału w losowaniu zwycięscy; nie podanie danych osobowych uniemożliwi udział w losowaniu zwycięscy;
dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa; dane będą przechowywane przez okres do wydania kolejnego numeru
Panoramy: dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; przysługuje Pani/Panu prawo: wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem; żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

19

Informator

Sudoku

Dawna moneta

17

Imię
Pickford
Imię
Pickford

wpisz: imię, nazwisko, telefon

Określa typ
państwa
Określa typ
Dawna
moneta
państwa

Pozycja w menu

Dworski Stulecie
spisek
Dworski Stulecie
spisek

27

25.06.2020

miejsce
na Twoją
reklamę
tel. 66 50 86 997

ul. Kościelna 9
pon. – pt. 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia Obiektów Sportowych od 29.06.2020r
Stadion Miejski
FAIR PLAY ARENA poniedziałek - piątek: 08:00-21:00
i bieżnia dla biegaczy sobota, niedziela: nieczynne
na Stadionie
Gminny Obiekt
SportowoRekreacyjny
ul. 3 maja 2

poniedziałek - piątek: 8:00-20:00
sobota, niedziela: nieczynne

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
SOBOTA-NIEDZIELA NIECZYNNE

EURO 2012 - Francja - Anglia 20.00 Piłka nożna - PKO Ekstraklasa. 32.kolejka. 20.20 Piłka
nożna - PKO Ekstraklasa. 32.kolejka. 22.45
Sportowy Wieczór 23.25 EURO 2016 - Niemcy - Francja 2 1.15 Piłka nożna - PKO Ekstraklasa. 32.kolejka. 1.30 Piłka nożna - PKO Ekstraklasa. 32.kolejka. 3.40 boks - Megaﬁghts.
Pacquiao - De La Hoya 4.41 Zakończenie dnia

28

TVP 1
4.45
5.35
6.25
6.50
7.00
7.40
8.00
8.15
8.40
9.15
10.20
11.05
12.00
12.10
12.35
12.50
14.00
15.00
15.15
15.35
16.05
17.00
17.25
17.55
18.55
19.25
20.14
20.35
21.30
22.20
22.45
23.25
0.10

0.55
1.50
2.50
3.20

Przysięga (199) - serial
Elif (756) - serial
Bądźmy razem w domu
Spiszmy się jak na rolników
przystało!
Transmisja Mszy Świętej
Japonia - inspirujące krajobrazy,
Dolina Chomonkyo - ﬁlm dok.
Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Ta jedyna (11) - serial
Ranczo s.IV (42) - Śluby i rozstania - serial
Komisarz Alex s.VIII (97) - Sława
za wszelką cenę - serial
Ojciec Mateusz s.VI (78)
- Wyjazd - serial
Wiadomości
Agrobiznes
To się opłaca - magazyn
Plemiona, zwierzęta i ja. Odc. 3.
Ludzie i hieny z Etiopii - ﬁlm dok.
Elif (757) - serial
Wiadomości, Pogoda
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
Przysięga (200) - serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Włoska rodzina (37), Włochy
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Sport, Wiadomości, Pogoda
Alarm! - magazyn
Ojciec Mateusz s.XV (192) - Matczyne serce - serial
Sprawa dla reportera
Sekundy, które zmieniły życie
Magazyn śledczy
Magazyn kryminalny 997
Iskander (1) - serial kryminalny,
Francja, reż. Olivier Abbou, wyk.
Stphane Caillard, Adame Niane,
Issaka Sawadogo, Jrmie Laheurte
Przystań (4) - Zuza - serial
Sprawa dla reportera
Magazyn śledczy
Notacje - Wiesław Rosocha.
Szczęście - cykl dok.

TVP SPORT

5.30 Sportowy Wieczór 6.05 Retro TVP
SPORT. MŚ 1974. Polska - Włochy 8.00 Piłka
nożna - PKO Ekstraklasa. 32.kolejka. 10.00
Mundial 2018. - 1/2F. Francja - Belgia 12.20
Retro TVP Sport - ﬁnał IO 1992. Hiszpania
- Polska 14.25 strongman - Liga Mistrzów
15.20 Gol - magazyn archiwalny 16.05 Piłka
nożna - Mistrzostwa Europy - Niezapomniane mecze - EURO 204. Chorwacja - Anglia
18.00 Piłka nożna - PKO Ekstraklasa. 32.kolejka. 20.05 magazyn piłkarski 21.05 Ring TVP
Sport 22.00 Sportowy Wieczór 22.35 GOL
- magazyn Ekstraklasy piłkarskiej 0.20 Piłka
parzy 0.30 Boks - Gala w Diriyah. Alexander
Powietkin - Michael Hunter 1.25 Boks - Gala
w Diriyah. Andy Ruiz - Anthony Joshua 2.15
Boks - Megaﬁghts. Marcos Maidana - Eric
Morales 5.13 Zakończenie dnia

TVP 1
5.35 Elif (757) - serial
6.25 Bądźmy razem w domu
6.50 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
7.00 Transmisja Mszy Świętej
7.40 Japonia - Inspirujące krajobrazy.
Wzgórza Ome - ﬁlm dok.
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Kwadrans polityczny
8.40 Okrasa łamie przepisy
9.15 Ranczo s.IV (43) - Agent - serial
10.15 Komisarz Alex s.VIII (98) - Jeden
zawsze ginie - serial
11.05 Ojciec Mateusz s.VI (79)
- Rodzinne więzi - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.35 To się opłaca - magazyn
12.50 Dzika przyroda Irlandii - ﬁlm dok.
14.00 Elif (758) - serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.15 Alarm! - magazyn
15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
16.05 Przysięga (201) - serial
17.00 Teleexpress
17.20 Pogoda
17.25 Jaka to melodia?
17.55 Włoska rodzina (38), Włochy
18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
20.14 Alarm! - magazyn
20.35 Cena wolności (14) - serial
21.40 Błękitna głębia - thriller, USA, reż.
John Stockwell, wyk. Jessica Alba,
HIT
Paul Walker, Scott Caan
23.40 24 godziny po śmierci - ﬁlm akcji,
USA, Chiny, Republika Południowej
Afryki, reż. Brian Smrz, wyk. Tanya
van Graan, Paul Anderson, Ethan
Hawke
1.20 American Crime Story - Sprawa
O. J. Simpsona (4) - serial
2.25 S. W. A. T. - Jednostka specjalna.
s.I (22) - serial
3.20 Ocaleni - reality show
4.20 Królowie śródmieścia (4) - Nowe
życie - serial
5.10 Zakończenie dnia

TVP SPORT

6.00 Retro TVP SPORT MŚ 1974. - Piłka nożna - Polska - RFN 7.00 Retro TVP SPORT MŚ
1974. - Piłka nożna - Polska - RFN 8.00 Piłka
nożna - Mistrzostwa Europy - Niezapomniane mecze - EURO 204. Dania - Szwecja 9.00
Piłka nożna - Mistrzostwa Europy - Niezapomniane mecze - EURO 204. Dania - Szwecja
10.00 Mundial 2018. - 1/2F. Chorwacja - Anglia 11.00 Mundial 2018. - 1/2F. Chorwacja
- Anglia 12.45 Retro TVP Sport LA - MŚ Berlin 2009 14.40 Strongman - Liga mistrzów
16.30 Gol - magazyn 18.05 Ring TVP Sport
19.05 Studio 19.15 Transmisja wydarzenia
21.50 Studio 22.00 Sportowy Wieczór 22.40
Piłka nożna - Mistrzostwa Europy - Niezapomniane mecze - EURO 204. Holandia - Czechy 0.35 boks 1.25 boks 2.15 Boks - Megaﬁghts. Floyd Mayweather Jr. - Shane Mosley
5.12 Zakończenie dnia

TVP 1
5.25 Sprawa dla reportera
6.20 Rok w ogrodzie

20.45 Gość Wydarzeń 21.15 Trudne sprawy
22.10 Dlaczego ja? 23.00 Świat według Kiepskich 23.25 Świat według Kiepskich 23.50
17.00 Kolarstwo. Puchar Francji, Francja Ślad 0.45 Zdrady 1.40 Interwencja 1.55 Wydarzenia
2.35 Wystarczy chcieć 3.00 Wystar18.30 Kolarstwo. Cyclassics Hamburg, Niemcy 19.00 Tenis 22.00 Sporty motorowe 1.30 czy chcieć 3.25 Echo lasu 3.55 Magazyn AtleSnooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania Dzień ci 4.25 Magazyn Atleci 4.55 Magazyn Atleci
NRMŚ,
8 /Sheﬃ
178eld 25.06.2020
5.20 Gliniarze 5.45 Telezakupy TV Okazje
dziesiąty 3.00 Snooker.

TVP 2

4.40 Cafe piosenka - talk - show
5.10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział (38) - Swobodne spadanie - serial
6.00 Operacja Zdrowie!
6.30 Familiada - teleturniej
7.05 Wesoła Nauka - Wielkie dzieła
małych rąk - program edukacyjny
8.00 Pytanie na śniadanie
11.30 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
11.40 Wesoła Nauka - program edukacyjny
12.30 Koło fortuny - teleturniej
13.05 Va Banque (26) - teleturniej
13.35 Na sygnale (223) - W co ty się
chłopie pakujesz? - serial
14.15 Janosik (11) - serial
15.10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział (61) - Cudowne ozdrowienie - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej
16.35 Familiada - teleturniej
17.10 Więzień miłości (330), Turcja
18.00 Panorama
18.20 Pogoda
18.30 Va Banque (27) - teleturniej
19.00 Gotowi do gotowania. Start!
19.30 Barwy szczęścia (2237) - serial
20.10 Filmowe czwartki - Zawsze tylko ty
HIT
- ﬁlm obyczajowy, USA, reż. Richard
Loncraine, wyk. Renee Zellweger,
Kevin Bacon, Nick Stahl
22.05 Wyspa strachu - thriller, USA, reż.
David Twohy, wyk. Milla Jovovich,
Timothy Olyphant, Steve Zahn
23.55 Rok niebezpiecznego życia - ﬁlm
sensacyjny, USA, Australia, reż. Peter
Weir, wyk. Linda Hunt, Mel Gibson,
Bembol Roco, Sigourney Weaver
1.55 Świeża krew (4) - serial
3.00 Art Noc - Od wschodu do
zachodu słońca - 50 lat Skaldów
3.50 To je Borowicz. Podróże ze smakiem - magazyn kulinarny
4.15 To je Borowicz. Podróże ze smakiem - magazyn kulinarny

EUROSPORT

5.00 Sporty motorowe 8.30 Tenis 11.30
Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania
Ćwierćﬁnały 12.30 Snooker. MŚ, Sheﬃeld,
Wielka Brytania Ćwierćﬁnały 14.00 Kolarstwo. Szosowe Mistrzostwa Europy, Glasgow, Szkocja Mężczyźni 14.30 Kolarstwo.
Szosowe Mistrzostwa Europy, Glasgow,
Szkocja Mężczyźni 15.30 Kolarstwo. Szosowe Mistrzostwa świata, Innsbruck, Austria
Mężczyźni 16.30 Kolarstwo. Szosowe Mistrzostwa świata, Innsbruck, Austria Mężczyźni 17.30 Kolarstwo. Szosowe Mistrzostwa Europy, Alkmaar, Holandia Mężczyźni
18.30 Kolarstwo. Szosowe Mistrzostwa Europy, Alkmaar, Holandia Mężczyźni 19.00
Tenis 21.30 Tenis 22.00 Sporty motorowe
1.30 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania
Ćwierćﬁnały 3.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld,
Wielka Brytania Ćwierćﬁnały

TVP 2

4.45 Cafe piosenka - talk - show
5.10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział (39) - Samotna decyzja
- serial
6.05 Anna Dymna - spotkajmy się
- Justyna Sujata
6.30 Familiada - teleturniej
7.05 Wesoła Nauka - Wielkie dzieła
małych rąk - program edukacyjny
8.00 Pytanie na śniadanie
11.35 Spiszmy się jak na rolników
przystało!
11.40 Wesoła Nauka - program edukacyjny
12.30 Koło fortuny - teleturniej
13.05 Va Banque (27) - teleturniej
13.35 Na sygnale (224) - serial
14.15 Janosik (12) - serial
15.10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział (62) - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej
16.35 Familiada - teleturniej
17.10 Więzień miłości (331), Turcja
18.00 Panorama, Pogoda
18.30 Va Banque (28) - teleturniej
19.00 Gotowi do gotowania. Start!
19.30 Barwy szczęścia (2238) - serial
20.05 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna Trasa Dwójki
21.50 Julie i Julia - ﬁlm obyczajowy,
USA, reż. Nora Ephron, wyk. Meryl
HIT
Streep, Amy Adams, Stanley Tucci,
Chris Messina, Brian Avers, Dave
Annable
0.00 Zawsze tylko ty - ﬁlm obyczajowy,
USA, reż. Richard Loncraine, wyk.
Logan Lerman, Kevin Bacon, Troy
Garity, Renée Zellweger
1.55 Transcendencja - ﬁlm science ﬁction, Wielka Brytania, USA, 2014,
reż, Wally Pﬁster, wyk. Johnny Depp,
Rebecca Hall, Morgan Freeman,
Kate Mara, Paul Bettany
3.55 To je Borowicz. Podróże ze smakiem - magazyn kulinarny
4.20 To je Borowicz. Podróże ze smakiem - magazyn kulinarny
4.40 Zakończenie dnia

EUROSPORT

POLSAT
6.00
9.00
9.55
10.55
11.50
12.50
13.30
13.45
14.45
15.50
16.30
16.45
17.45
18.50
19.30

Nowy dzień z Polsat News
Malanowski i Partnerzy
Sekrety rodziny
Dlaczego ja?
Gliniarze
Wydarzenia
Interwencja
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Gliniarze
Sekrety rodziny
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Gość Wydarzeń

20.00 Inna kobieta - ﬁlm obyczajowy,
USA, 2014, reż. Cassavetes Nick,
HIT
wyk. Coster - Waldau Nikolaj, Diaz
Cameron, Johnson Don, Mann Leslie, Upton Kate
- Carly Whitten, nowojorska prawniczka ma ścisłe zasady, dotyczące
związków. Gdy poznaje Marka
Kinga, szybko się w nim zakochuje.
Pewnego dnia postanawia zrobić mu
niespodziankę i jedzie do jego domu
w Connecticut. Drzwi otwiera… żona
Marka, Kate. Jest zszokowana tym,
że mąż ją zdradza, a Carly jest wściekła, że dała się Markowi oszukać.
Kobiety zaprzyjaźniają się i postanawiają się zemścić.
22.20 Słyszeliście o Morganach? - komedia obyczajowa, USA, 2009, reż.
Lawrence Marc, wyk. Hugh Grant,
Amato Vincenzo, Klimas Natalia, Liebman Jesse, Mary Steenburgen, Sam
Elliott, Sarah Jessica Parker
0.40 Chirurdzy
2.40 Tajemnice losu

POLSAT 2

6.00 Disco Gramy 6.55 Joker 7.45 Joker 8.35
Trudne sprawy 9.30 Drwale i inne opowieści Bieszczadu 9.55 Drwale i inne opowieści
Bieszczadu 10.20 Na ratunek 112 10.50 Sekrety rodziny 11.45 Dlaczego ja? 12.40 Nasz
nowy dom 13.30 Świat według Kiepskich
14.00 Świat według Kiepskich 14.30 Świat
według Kiepskich 15.00 Trudne sprawy 16.00
Nasz nowy dom 17.00 Sekrety rodziny 18.00
Malanowski i Partnerzy 18.30 Malanowski
i Partnerzy 19.00 Gliniarze 20.05 Wydarzenia
20.45 Gość Wydarzeń 21.15 Trudne sprawy
22.10 Dlaczego ja? 23.00 Świat według Kiepskich 23.25 Świat według Kiepskich 23.50
Ślad 0.45 Zdrady 1.40 Interwencja 1.55 Wydarzenia 2.35 Wystarczy chcieć 3.00 Wystarczy chcieć 3.25 Echo lasu 3.55 SuperLudzie
4.25 SuperLudzie 4.50 SuperLudzie 5.20 SuperLudzie 5.45 Telezakupy TV Okazje

6.00
9.00
9.55
10.55
11.50
12.50
13.30
13.45
14.45
15.50
16.30
16.45
17.45
18.50
19.30

POLSAT

Nowy dzień z Polsat News
Malanowski i Partnerzy
Sekrety rodziny
Dlaczego ja?
Gliniarze
Wydarzenia
Interwencja
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Gliniarze
Sekrety rodziny
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Gość Wydarzeń

20.05 U Pana Boga w ogródku - komedia,
Polska, 2007, reż. Jacek Bromski,
HIT
wyk. Emilian Kamiński, Kryska
Agata, Krzysztof Dzierma, Małgorzata Sadowska, Wojciech Solarz
- Minęło już niemal 10 lat, w małej
mieścinie Królowy Most, gdzie życie
płynie leniwie i spokojnie, niewiele się
zmieniło. Tymczasem przybywa tutaj,
niejaki Jerzy Bocian, dawniej Józef
Czapla, lepiej znany pod pseudonimem Żuraw. To świadek koronny w
procesie maﬁi, który tu na prowincji
zacząć ma nowe życie. Niestety jego
tropem podążają już płatni zabójcy.
22.45 Max Payne - ﬁlm akcji, USA, 2008,
reż. Moore John, wyk. Wahlberg
Mark, Kunis Mila, Beau Bridges, Donal
Logue, Ludacris, O’Donnell Chris
1.00 Diabelskie nasienie - ﬁlm sensacyjny, USA, 2014, reż. Bettinelli Olpin Matt, Gillett Tyler, wyk. Allison
Miller, Anderson Sam
1.55 Tajemnice losu

POLSAT 2

5.00 Sporty motorowe 8.30 Tenis 11.00 Sno- 6.00 Disco Gramy 6.55 Joker 7.45 Joker 8.35
oker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania
Trudne sprawy 9.30 Drwale i inne opowieści Bieszczadu 9.55 Drwale i inne opowieści Bieszczadu 10.20 Na ratunek 112 10.50
Sekrety rodziny 11.45 Dlaczego ja? 12.40
Nasz nowy dom 13.30 Świat według Kiepskich 15.00 Trudne sprawy 16.00 Nasz nowy dom 17.00 Sekrety rodziny 18.00 Malanowski i Partnerzy 18.30 Malanowski
i Partnerzy 19.00 Gliniarze 20.05 Wydarzenia 20.45 Gość Wydarzeń 21.15 Tylko jeden
22.15 Zdrady 23.10 Maruderzy - ﬁlm akcji,
12.30 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania Kanada, 2016, reż. Steven C. Miller, wyk. Bru14.00 Kolarstwo. Giro d’Italia 16. etap: Rovet- ce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista,
ta - Bormio 16.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Adrian Grenier 1.20 Kabaretowa Ekstraklasa
Lombardii, Włochy 17.30 Kolarstwo. Medio- 1.55 Wydarzenia 2.35 Wystarczy chcieć 3.00
lan - San Remo, Włochy 19.00 Tenis 22.00 Wystarczy chcieć 3.25 Echo lasu 3.55 MagaSporty motorowe 1.30 Snooker. MŚ, Shef- zyn Atleci 4.25 Magazyn Atleci 4.55 Magaﬁeld, Wielka Brytania
zyn Atleci 5.20 SuperLudzie 5.45 Telezakupy

TVP 2
5.40 Cafe piosenka - talk - show

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.40 Scooby Doo: Na Wyspie Zombie

Nora, wyk. Kidman Nicole, Ferrell Will, MacLaine Shirley, Caine Michael 22.00 Desperado
- ﬁlm akcji, USA, 1995 - rez. Rodriguez 0.00
Świat według Kiepskich - serial komediowy
0.35 Świat według Kiepskich - serial komediowy 1.10 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 3.00
Gliniarze 4.00 Na ratunek 112 4.30 Na ratunek 112 5.00 Nasz Nowy Dom

TVN

4.50 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
5.45 Mango - Telezakupy
7.00 Wstajesz i wiesz - informacje
9.00 Doradca smaku
9.05 Szpital - program obyczajowy
10.05 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
11.05 Detektywi - program kryminalny
12.15 Ukryta prawda - program obyczajowy
13.15 Szpital - program obyczajowy
14.15 Detektywi - program kryminalny
15.25 Milionerzy
16.00 Fakty po południu
17.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
18.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.25 Uwaga! koronawirus
19.55 Uwaga! - program interwencyjny
20.15 Doradca smaku
20.20 Milionerzy
21.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy

Kasta - magazyn 21.49 W tyle wizji 22.24
Serwis Info 22.30 W tyle wizji Extra 23.00
INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Serwis Info 0.03 Wiadomości 0.36 Gość Wiadomości
0.46 Kasta - magazyn 1.00 Pogoda 1.15 Minęła 20ta 2.15 W tyle wizji 2.50 Serwis Info
2.56 W tyle wizji Extra 3.56 Taśmy bezpieki
- Komitet Obrony Robotników, cz. 1

4.50
5.15
6.10
6.30
6.40
7.10
8.10
8.50
10.30
11.30
12.30
13.30
14.40
15.25
15.45
16.00
17.00
17.30
17.45
18.00
18.45
19.45
20.00
20.55
21.45
22.00
22.45
23.25

22.00 Kochaj i tańcz - komedia romantyczna, Polska 2009, reż. Bruce ParHIT
ramore, wyk. Izabella Miko, Mateusz Damięcki, Rafał Królikowski,
Katarzyna Figura, Krzysztof Globisz
0.30 Bardzo Dziki Zachód - western,
USA 1999, reż. Barry Sonnenfeld,
wyk. Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh, Salma Hayek, M.
Emmet Walsh, Ted Levine
2.45 Uwaga! - program interwencyjny
3.05 NOC Magii

0.05
1.05
1.50
2.35
3.50

TTV

Patent na kasę
SOS. Ekipy w akcji
Express - informacje
DeFacto - Flesz
DeFacto
Ukryta prawda
Detektywi. Na zlecenie
Gogglebox. Przed telewizorem
SOS. Ekipy w akcji
Historie Wielkiej Wagi
Żony ekstraklasy - serial
Prawie rozwiedzeni
Królowe życia - serial
Uwaga!
Express, Pogoda
Damy i wieśniaczki. Ukraina
Człowiek kontra jedzenie
DeFacto - Flesz
Express, Pogoda
Ostre cięcie
Gogglebox. Przed telewizorem
Express, Pogoda
Orzeł czy Reszka
Królowe życia - serial
Express, Pogoda
Nastoletni zabójcy
- program kryminalny
Vlogbox. W necie
Ciężarówką przez Stany
- program rozrywkowy
Seks - wypadki
Usterka
SOS. Ekipy w akcji
Patent na kasę
Dzieciaki

STOPKLATKA

6.25 Nowa Scena Śmiechu 7.15 Złotopolscy - serial 7.45 Plebania - serial 8.40 Klara i wszystko jasne - serial 9.40 Wyspa skarbów - ﬁlm przygodowy 11.25 Szpital nadziei
- serial 12.20 Allo, Allo - serial 13.30 Katastrofy w przestworzach 15.20 Fala uderzeniowa:
Odliczanie ku tragedii - ﬁlm sci - ﬁ 16.50 Wojny kontenerowe - serial 17.45 Komisarz Rex
- serial 18.45 Allo, Allo - serial 20.00 Więźniowie Słońca - horror 21.40 Chappie - ﬁlm sci - ﬁ

SUPER POLSAT
6.00 SuperLudzie 6.25 Wydarzenia 7.00 Fresh Beat Band. Kapela detektywów 7.30 Bąbelkowy świat gupików 8.00 Rycerka Nella 8.30 Psi patrol 9.00 Wróżkowie chrzestni
9.30 Wróżkowie chrzestni 10.00 Świat według Bundych 10.30 Nasz Nowy Dom 11.30
GOPR - na ratunek 12.00 Przyjaciółki 13.00
TOP CHEF 14.30 Hell’s Kitchen - Piekielna
Kuchnia 16.00 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 18.00 Chirurdzy 19.00 Nasz Nowy Dom
20.00 Desperado - ﬁlm akcji, USA, 1995
- re. Rodriguez Robert - w. Banderas Antonio, Hayek Salma, Joaquim De Almeida, Marin Cheech, Buscemi Steve, Quentin Tarantino 22.00 Metro strachu - thriller, USA 0.00
Świat według Kiepskich 0.35 Świat według
Kiepskich 1.10 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
3.00 Gliniarze 4.00 Na ratunek 112 4.30 Na
ratunek 112 5.00 Nasz Nowy Dom

TVN

4.50 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
5.45 Mango - Telezakupy
7.00 Wstajesz i wiesz - informacje
9.00 Doradca smaku
9.05 Szpital - program obyczajowy
10.05 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
11.05 Detektywi - program kryminalny
12.15 Ukryta prawda - program obyczajowy
13.15 Szpital - program obyczajowy
14.15 Detektywi - program kryminalny
15.25 Milionerzy
16.00 Fakty po południu
17.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
18.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.25 Uwaga! koronawirus
19.46 Raport alergiczny
19.55 Uwaga! - program interwencyjny

TVP INFO
5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co
pół godziny 13.59 Serwis Info 14.29 Serwis
Info 14.59 Serwis Info 15.29 Info Dzień 15.54
Pogoda 15.59 Info Dzień 17.00 Teleexpress
17.15 Teleexpress Extra 17.32 O co chodzi 18.00 Panorama 18.20 Panorama opinii
- magazyn 18.37 O tym się mówi - magazyn
19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć
21.19 Flesz Info Wieczór 21.26 Kasta - magazyn 21.50 W tyle wizji 22.24 Serwis Info
22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wieczór
23.30 W akcji 23.55 Serwis Info 0.03 Wiadomości 0.36 Gość Wiadomości 0.46 Kasta - magazyn 1.00 Pogoda 1.15 Minęła 20ta
2.15 W tyle wizji 2.49 Serwis Info 2.55 W tyle
wizji Extra 3.57 Taśmy bezpieki - Leszek Kołakowski 4.23 Taśmy bezpieki - Niewyjaśniona
śmierć milicjanta Turbakiewicza

4.55
5.30
6.10
6.25
6.40
7.10
8.10
8.50
10.30
11.30
12.30
13.30
14.40
15.25
15.45
16.00
17.00
17.30
17.45
18.02
18.05
18.50
19.45
20.00
20.40
21.45
22.00
22.40
23.30
0.00

20.05 Strzelec - ﬁlm sensacyjny, USA
2007, reż. Antoine Fuqua, wyk.
HIT
Mark Wahlberg, Michael Pena,
Danny Glover, Kate Mara, Elias
Koteas
22.45 Niezłomny - ﬁlm wojenny, USA
2014, reż. Angelina Jolie, wyk. Jack
O’Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Miyavi, Finn Wittrock
1.30 Kuba Wojewódzki - talk show
2.35 Down the road. Zespół w domu
- program rozrywkowy
3.35 NOC Magii

SUPER POLSAT

6.00 SuperLudzie 6.25 Wydarzenia 7.00 Fresh Beat Band. Kapela detektywów 7.30 Bąbelkowy świat gupików 8.00 Rycerka Nella 8.30 Psi patrol 9.00 Wróżkowie chrzestni
9.30 Wróżkowie chrzestni 10.00 Świat według Bundych 10.30 Nasz Nowy Dom 11.30
Na ratunek 112 12.00 Przyjaciółki 13.00 Przyjaciółki 14.00 Przyjaciółki 15.00 Przyjaciółki 16.00 Kabaret na żywo 18.00 Chirurdzy
19.00 Nasz Nowy Dom 20.00 Gala Babilon
MMA 0.00 Tropiciel - ﬁlm przygodowy 2.00
Salto - ﬁlm obyczajowy, Polska, 1965, rez.
Konwicki Tadeus, wyk. Cybulski Zbigniew,
Gustaw Holoubek, Irena Laskowska, Jerzy
Block, Łapicki Andrzej, Maklakiewicz Zdzisław Akcja ﬁlmu rozgrywa się w prowincjonalnym miasteczku, bardzo podobnym do
tego, które Konwicki opisywał w powieści
“Sennik współczesny”. 4.00 Na ratunek 112

4.50 Mango - Telezakupy

1.00
1.55
2.30

18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień
19.30 Brat Franciszek 20.00 Informacje
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Kielce 1946 - zbrodnia z rosyjskiego scenariusza
23.50 100 cudownych miejsc na świecie

STOPKLATKA

6.00 Wojny kontenerowe - serial 6.25 Nowa
Scena Śmiechu 7.15 Przygody Merlin - serial
10.00 Stawka większa niż życie cz. 9 - 10 - serial 12.25 Katastrofy w przestworzach 14.35
Apokalipsa: II wojna światowa - Piekło - serial 15.55 Zagadki kryminalne panny Fisher
- serial 16.55 Sherlock - serial 18.35 Allo, Allo - serial 20.00 Wampir w Brooklyni - horror
komediowy 21.55 Paranormal Activity: Inny
wymiar - horror 23.40 Wake Wood - horror

TVP INFO

5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co
pół godziny 13.59 Serwis Info 14.29 Serwis
Info 14.49 Pogoda 14.59 Serwis Info 15.29
Info Dzień 15.54 Pogoda 15.59 Info Dzień
17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra
17.32 O co chodzi - magazyn publicystyczny 18.00 Panorama 18.20 Panorama opinii
- magazyn 18.37 O tym się mówi - magazyn
19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości
20.13 Forum - program publicystyczny 21.00
Kasta - magazyn 21.49 W tyle wizji 22.24
Serwis Info 22.30 W tyle wizji Extra 23.00
INFO Wieczór 23.31 W akcji 23.51 Nie da się
ukryć Extra 0.10 Wiadomości 0.43 Gość Wiadomości 0.54 Kasta - magazyn 1.39 Pogoda
1.50 Forum - program publicystyczny 2.50
W tyle wizji 3.25 Serwis Info 3.30 W tyle wizji Extra 4.45 Taśmy bezpieki - Kontrwywiad
wojskowy w PRL 5.10 Podróże z historią s.V

TTV

TVN
5.20 Patent na kasę
6.10 Express

19.05 Studio 19.15 Transmisja wydarzenia
21.50 Studio 22.00 Sportowy Wieczór 22.40
Piłka nożna - Mistrzostwa Europy - Niezapomniane mecze - EURO 204. Holandia - Czechy 0.35 boks 1.25 boks 2.15 Boks - Megaﬁghts. Floyd Mayweather Jr. - Shane Mosley
5.12 Zakończenie dnia

TVP 1

CZWARTEK, 25 CZERWCA

TVN 7
5.05
6.10
7.30
8.30

PULS

Szkoła - serial
Mango Telezakupy
Mała piękność - dokument
Ukryta prawda - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
Mango Telezakupy
Szpital - program obyczajowy
Sąd rodzinny - program sądowy
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szkoła - serial
19 + - serial
19 + - serial
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
Dorwać Smarta - komedia, USA
2008, reż. Peter Segal, wyk. Steve
Carell, Anne Hathaway, Dwayne
Johnson, Alan Arkin, Terence Stamp,
Terry Crews, James Caan, Bill Murray
Terminator II: Dzień sądu - ﬁlm
S - F, USA, Francja 1991, reż. James
Cameron, wyk. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward
Furlong, Robert Patrick, Joe Morton
Kości - serial
Druga strona medalu - talk show
Druga strona medalu - talk show
NOC Magii

6.30 Nash Bridges - serial
8.25 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
9.20 Rodzinny interes - serial
10.10 Zaklinaczka duchów - serial
12.05 Kobra - oddział specjalny - serial
14.05 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
16.00 Rodzinny interes - serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Dirty Dancing - melodramat, USA
HIT
1987, reż. Emile Ardolino, wyk. Cynthia Rhodes, Jennifer Grey, Jerry
Orbach, Patrick Swayze
22.00 Koktajl - komedia, USA 1988,
reż. Roger Donaldson, wyk. Bryan
Brown, Elisabeth Shue, Lisa Banes,
Tom Cruise
0.05 Rasa - horror, Niemcy, RPA, USA
2006, reż. Nicholas Mastandrea,
wyk. Michelle Rodriguez, Oliver
Hudson, Taryn Manning
1.50 Menu na miarę
2.10 Tajemnice medyczne - serial
3.00 Z archiwum policji
3.20 Dyżur
3.50 Taki jest świat
4.25 Menu na miarę
4.50 Z archiwum policji
5.15 Z archiwum policji
5.40 Rodzinny interes - serial

6.00 Strażnik Teksasu 7.00 Strażnik Teksasu
8.00 Nasz nowy dom 9.00 Policjantki i Policjanci 12.00 STOP Drogówka 13.00 Emil pogromca mandatów 14.00 Pamiętniki z wakacji
15.00 Septagon 16.00 Słoneczny patrol 17.00
Pamiętniki z wakacji 18.00 Policjantki i Policjanci 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 21.00 Wieczny student 2 - komedia 23.00
Tuż przed tragediš 0.00 Tuż przed tragedią
1.00 Zagadkowe zgony 1.30 STOP Drogówka

6.00 TOP 10 Lista Przebojów 7.00 MacGyver
8.00 MacGyver 9.00 Galileo 10.00 Detektywi
w Akcji 11.55 Miodowe Lata 13.30 Nasza Klasa 14.00 Nasza Klasa 14.30 Buﬀy, postrach
wampirów 16.25 Medicopter 117 18.25 Miodowe Lata 20.00 Galileo 21.00 CSI. Kryminalne zagadki Miami 22.55 Gatunek 2 - ﬁlm
sf, USA, 1998, reż. Medak Peter 0.50 STOP
Drogówka 1.50 Benny Hill 2.30 SuperLudzie
Extra 2.40 TOP 10 Lista Przebojów

9.30
11.30
11.50
12.50
13.50
14.50
15.55
16.55
17.30
18.00
19.00
20.00
HIT

22.30

1.10
2.05
2.30
3.00

TV 4

TRWAM

11.35 Przyroda i ludzie 12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 Po stronie
prawdy 12.50 Dar nadziei 13.30 Msza Święta
14.30 Ty idź pierwszy! 15.25 180 lat na zdrowie 15.35 Lusaka City of Hope 15.45 Przegląd katolickiego tygodnika “Niedziela” 15.50
Ma się rozumieć 16.00 Informacje dnia 16.10
Z wędką nad wodę 16.35 Porady Medyczne
Bonifratrów 17.00 Akademia pro - life 17.05
Akita 101 Łez 17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy
niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień
19.30 Moja katolicka rodzina 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Głos Polski
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Fryderyk
Chopin i jego muzyka 22.30 Z wędką nad
wodę 23.00 Ty idź pierwszy! 23.50 100 cudownych miejsc na świecie

TTV

Detektywi. Na zlecenie
Usterka
Express - informacje
DeFacto - Flesz
DeFacto
Ukryta prawda
Królowe życia - serial
Gogglebox. Przed telewizorem
SOS. Ekipy w akcji
Historie Wielkiej Wagi
Żony ekstraklasy - serial
Prawie rozwiedzeni
Królowe życia - serial
Uwaga!
Express, Pogoda
Damy i wieśniaczki. Ukraina
Człowiek kontra jedzenie
DeFacto - Flesz
Express, Pogoda
Raport alergiczny
Ostre cięcie
Gogglebox. Przed telewizorem
Express, Pogoda
Orzeł czy Reszka. Podróże na
bogato
Gogglebox. Przed telewizorem
Express , Pogoda - informacje
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Damy i wieśniaczki. Ukraina
i Polska
Klub drugich żon
Fachowcy
SOS. Ekipy w akcji

18.45 Karino - serial 19.45 Pasmo publicystyczna 20.00 W trzy miesiące dookoła świata - Nienasyceni - dramat, Włochy, Francja
22.10 Bolszoj - ﬁlm fabularny, Rosja 23.15
Dokument w podróży - Biblijne zoo - ﬁlm
dok. 0.20 Powidoki - program publicystyczny
0.35 Czworo do pary - ﬁlm obyczajowy, USA
2.00 Wajnberg Trio - koncert 2.40 Informacje

5.25
6.20
6.45
7.00
7.40
8.00
8.25
8.55
9.20
9.55

11.45
12.50
13.30
13.55
14.05
15.05
16.05
17.00
17.30
18.30
19.25
20.14
20.35
21.40
HIT

TV6

KULTURA

7.30 Wszystkie stworzenia duże i małe - serial 8.30 Informacje kulturalne 8.40 Studio
Kultura - Rozmowy - Dr Tomasz Witkowski
9.05 Cwał - komediodramat 11.00 Doktor
Ewa - serial 12.40 Czy można się przysiąść
- ﬁlm dok. 13.30 Lekkość bytu - talk - show
13.50 Za młodzi na śmierć - John Belushi
- ﬁlm dok. 14.50 Legenda Tatr - dramat 16.45
Lista Adriana Messengera - dramat, USA
18.30 Teatr na ten czas 18.45 Karino - serial
19.40 Pasmo publicystyczne 20.00 Teatr Telewizji. Teatr Sensacji. Akcja V - U progu tajemnicy 21.05 Koło pióra - magazyn 21.20
Kino Mistrzów - Dekalog - Pięć - ﬁlm TVP
22.35 Dekalog - Sześć - ﬁlm TVP 23.40 Piano.pl - koncert 0.35 Nocny dokument - Niewybaczalne - ﬁlm dok. 1.40 Teatr na ten czas
- felieton 1.45 W trzy miesiące dookoła świata - Nienasyceni - dramat

23.30
1.40
3.40
4.30
4.35

Sprawa dla reportera
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie Extra - magazyn
Transmisja Mszy Świętej
Japonia - Inspirujące krajobrazy.
Dolina Kurokawa - ﬁlm dok.
Pełnosprawni (359) - magazyn
wojsko - polskie.pl (107) - reportaż
Studio Raban
Rodzinny ekspres - magazyn
Mściciel z Laramie - western,
USA, reż. Anthony Mann, wyk.
James Stewart, Arthur Kennedy,
Donald Crisp, Cathy O’Donnell
Fascynujący Świat - Najdziwniejsza pogoda we wszechświecie
Przyrodnik na tropie (1) - Bielik
Okrasa łamie przepisy - magazyn
Z pamięci - Marek Hłasko
Pensjonat nad rozlewiskiem (3)
- serial
Ojciec Mateusz s.XV (192) - Matczyne serce - serial
Postaw na milion - teleturniej
Teleexpress, Pogoda
Blondynka s.VII (84) - Miłość mi
wszystko wybaczy - serial
Jaka to melodia?
Sport, Wiadomości, Pogoda
Alarm! - magazyn
Cena wolności (15) - serial
Hit na sobotę - Saga Wikingów
- ﬁlm akcji, Szwajcaria, Niemcy,
Republika Południowej Afryki, reż.
Claudio Fah, wyk. Tom Hopper,
Ryan Kwanten, Ken Duken, Charlie
Murphy
G. I. Jane - ﬁlm fabularny, USA,
reż. Ridley Scott, wyk. Demi Moore,
Vigo Mortensen, Anne Bancroft
Błękitna głębia - thriller, USA, reż.
John Stockwell, wyk. Jessica Alba,
Paul Walker, Scott Caan
Jaka to melodia?
Z pamięci - Marek Hłasko
Zakończenie dnia

TVP SPORT

6.00 Sportowy Wieczór 6.40 RETRO TVP
SPORT - piłka nożna, MŚ 1974 - Polska - Brazylia 8.35 IO Rio 2016 - Piłka ręczna mężczyz
Polska - Chorwacja 10.15 IO Rio 2016 - Pływanie 11.30 Stan futbolu 12.30 Lekkoatletyka - ME Berlin - podsumowanie 14.40 WSM
- World’s Strongest Man (4) 15.10 RING
z dystansem (16) 15.45 Boks - Gala Suzuki
Boxing Night w Kielcach 17.50 MARZENIA
- MŚ FIFA Rosja 2018 - ﬁlm dok. 19.15 Piłka
nożna - Mistrzostwa Europy - Niezapomniane mecze - EURO 204. 1 ﬁnału. Portugalia
- Anglia 20.10 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy - Niezapomniane mecze - EURO 204. 1
ﬁnału. Portugalia - Anglia 21.10 Piłka nożna
- Mistrzostwa Europy - Niezapomniane mecze - EURO 204. 1 ﬁnału. Portugalia - Anglia
22.00 Sportowy Wieczór 22.35 Boks - Gala
Suzuki Boxing Night w Kielcach

TVP 1

PIĄTEK, 26 CZERWCA

TVN 7

PULS

Szkoła - serial
Mango Telezakupy
Mała piękność - dokument
Ukryta prawda - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
Mango Telezakupy
Szpital - program obyczajowy
Sąd rodzinny - program sądowy
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szkoła - serial
Wiza na miłość
Ślub od pierwszego wejrzenia
Ślub od pierwszego wejrzenia
Słodki listopad - melodramat,
USA 2001, reż. Pat O’Connor, wyk.
Keanu Reeves, Charlize Theron,
Jason Isaacs, Greg Germann, Liam
Aiken, Robert Joy, Frank Langella
Życie od kuchni - komediodramat, USA, Australia 2007, reż.
Scott Hicks, wyk. Catherine Zeta
- Jones, Aaron Eckhart, Abigail Breslin, Patricia Clarkson, Jenny Wade,
Bob Balaban
Kości - serial
Druga strona medalu - talk show
Druga strona medalu - talk show
NOC Magii

6.30 Nash Bridges - serial
7.30 Nash Bridges - serial
8.25 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
9.20 Rodzinny interes - serial
10.10 Zaklinaczka duchów - serial
11.10 Zaklinaczka duchów - serial
12.05 Kobra - oddział specjalny - serial
13.05 Kobra - oddział specjalny - serial
14.05 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
16.00 Rodzinny interes - serial
17.00 Rodzinny interes - serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Zlecenie - thriller, Meksyk, USA
2017, reż. Ellis Frazier, wyk. Dolph
HIT
Lundgren, Jocelyn Osorio, Louis
Mandylor
21.45 xXx - ﬁlm akcji, USA 2002, reż. Rob
Cohen, wyk. Asia Argento, Danny
Trejo, Marton Csokas, Samuel L.
Jackson, Vin Diesel
0.15 Resident Evil: Retrybucja - horror,
Niemcy, Francja, Kanada, USA 2012,
reż. Paul W.S. Anderson, wyk. Milla
Jovovich, Sienna Guillory, Michelle
Rodriguez
2.10 Niesamowite!
2.40 Dyżur
3.05 Niesamowite!
3.30 Na jedwabnym szlaku
4.20 Menu na miarę
4.35 Z archiwum policji

6.00 Strażnik Teksasu 8.00 Nasz nowy dom
9.00 Policjantki i Policjanci 12.00 STOP Drogówka 13.00 Emil pogromca mandatów
14.00 Pamiętniki z wakacji 15.00 Septagon
16.00 Słoneczny patrol 17.00 Pamiętniki z wakacji 18.00 Policjantki i Policjanci 20.00 Gwiazdy Kabaretu 21.00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 23.00 Czas apokalipsy - dramat
wojenny 2.45 Interwencja 3.00 Interwencja
3.15 Graﬃti 3.25 TOP 10 Lista Przebojów

6.00 TOP 10 Lista Przebojów 7.00 MacGyver
9.00 Galileo 10.00 Detektywi w Akcji 11.55
Miodowe Lata 13.30 Nasza Klasa 14.30 Buffy, postrach wampirów 16.25 Medicopter 117
18.25 Miodowe Lata 20.00 Galileo 21.00 CSI.
Kryminalne zagadki Nowego Jorku 22.55
Operacja świt - ﬁlm wojenny, USA1.30 STOP
Drogówka 2.30 SuperLudzie Extra 2.40 TOP
10 Lista Przebojów 3.40 Disco Polo Life 4.40
Disco Polo Life 5.45 Telezakupy TV Okazje
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22.30

0.40
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TV 4

TRWAM

14.30 Wakacje z Chopinem 14.45 100 cudownych miejsc na świecie 14.55 Słowo Życia 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.20 Mocni w wierze 15.50 Ma się rozumieć
16.00 Informacje dnia 16.10 Siódmy sakrament 16.35 Świat na wyciągnięcie ręki 16.50
100 cudownych miejsc na świecie 17.00 Galilejczyk - prezentuje Keith Garner 17.30 Okiem
kamery 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje
dnia 18.15 Westerplatte Młodych 18.55 Przegląd katolickiego tygodnika “Niedziela” 19.00
Warto zauważyć… 19.30 Opowieści Theo
19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem
dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt
Widzenia 22.00 Ziemia Obiecana 22.50 Filmowe Życiorysy. Wichura - Zielony Trójkąt
23.55 Kolory Świętości

TV6

KULTURA

7.30 Wszystkie stworzenia duże i małe - Dobroczynność zaczyna się w domu sezon
III - serial 8.30 Teatr na ten czas - felieton
8.35 Koło pióra - magazyn 9.15 Lista Adriana Messengera - dramat, USA 11.00 Doktor
Ewa - Obowiązek lekarza - serial 11.45 Doktor Ewa - Przeoczenie - serial 12.35 Wniebowzięci - ﬁlm TVP 13.30 Sztuka Chin - ﬁlm
dok. 14.35 Dzika Muzyka - Tańce, hulanki, swawole - magazyn 15.10 Duże zwierzę
- ﬁlm obyczajowy 16.30 Szarada - komedia
sensacyjna, USA 18.30 Informacje kulturalne 18.45 Karino - serial 19.40 Pasmo publicystyczne 20.00 Kulturalne 007 - Goldﬁnger
- ﬁlm sensacyjny 21.55 Gimme Danger - ﬁlm
dok. 23.45 Gomorra s.I - serial 0.40 Informacje kulturalne 0.50 Matnia - dramat, Wielka Brytania 2.35 Legendy Rocka - Joni Mitchell, Talking Heads

5.15
6.05
6.35
7.00
8.00
8.30
9.00
9.30
9.55
10.55
11.55
12.00
12.15
12.50
13.15
14.15
14.25
15.05
16.05
17.00
17.30
18.30
19.25
20.10
20.55
21.35
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0.20

2.05
4.20
4.45
4.50

Klan (3624 - 3625) - telenowela
Słownik polsko@polski
wojsko - polskie.pl (107) - reportaż
Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
Zakochaj się w Polsce (139) Bielsk
Podlaski - magazyn
Ziarno - Motyle w brzuchu
Sekundy, które zmieniły życie
Syzyfowe prace (3) - 1885 - 1889
- serial
Transmisja Mszy Świętej
Między ziemią a niebem
Anioł Pański
Między ziemią a niebem
Wadowickie spotkania ze Świętym Janem Pawłem II - Halina
Frąckowiak - cykl dok.
Superwiewiórki - ﬁlm dok.
Z pamięci - Karol Estreicher
Weterynarze z sercem
Komisarz Alex s.XIII (153) - Bardzo długi dzień - serial
Postaw na milion - teleturniej
Teleexpress, Pogoda
Blondynka s.VII (85) - Casting na
rycerza - serial
Jaka to melodia?
Sport, Wiadomości, Pogoda
Anna Karenina (7) - serial
Wieczór wyborczy
Anna Karenina (8) - serial
Zakochana Jedynka - Miłość
w Indiach - komedia romantyczna,
Francja, reż. Arnauld Mercadier,
wyk. Lucie Lucas, Rayane Bensetti,
Cecile Rebboah, Xavier Robic
Saga Wikingów - ﬁlm akcji, Szwajcaria, Niemcy, Republika Południowej Afryki, reż. Claudio Fah, wyk.
Tom Hopper, Ryan Kwanten, Ken
Duken, Charlie Murphy
G. I. Jane - ﬁlm fabularny, USA,
reż. Ridley Scott, wyk. Demi Moore,
Vigo Mortensen, Anne Bancroft
Program rozrywkowy
Z pamięci - Karol Estreicher
Zakończenie dnia

TVP SPORT

6.00 Sportowy Wieczór 6.35 RETRO TVP
SPORT - piłka nożna, MŚ 1982 - Polska
- Francja 8.35 IO Rio 2016 - Piłka ręczna mężczyzn. Polska - Dania 10.15 IO Rio 2016 - Kolarstwo MTB - cross kobiet 11.05 Boks - Gala
MB Boxing Night 7 w Arłamowie 13.00 Żużel
- Ekstraliga 209. Polonia Bydgoszcz - Unibax
Toruń 13.10 Żużel - Ekstraliga 209. Polonia
Bydgoszcz - Unibax Toruń 15.15 RING z dystansem (17) - magazyn 15.45 Wyścigi konne - Służewiec 2020 - relacja 17.00 Piłka nożna - PKO Ekstraklasa. 33.kolejka. 17.20 Piłka
nożna - PKO Ekstraklasa. 33.kolejka. - 19.55
Piłka nożna - ME - Niezapomniane mecze
- EURO 2004. 1 F. Portugalia - Holandia 22.00
Sportowy Wieczór 22.40 Boks - Gala MB
Boxing Night 7 w Arłamowie 0.35 Piłka nożna - PKO Ekstraklasa. 33.kolejka. 0.50 Piłka
nożna - PKO Ekstraklasa. 33.kolejka.

TVP 1

SOBOTA, 27 CZERWCA

TVN 7

PULS

5.15 Przysięga (201) - serial
6.05 Elif (758) - serial

12.30 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania
14.00 Kolarstwo. Giro d’Italia 16. etap: Rovetta - Bormio 16.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła
Lombardii, Włochy 17.30 Kolarstwo. Mediolan - San Remo, Włochy 19.00 Tenis 22.00
Sporty motorowe 1.30 Snooker. MŚ, Shefﬁeld, Wielka Brytania

TVP 2
5.40 Cafe piosenka - talk - show
6.10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział (40) - Odnaleźć spokój
- serial
6.55 Spiszmy się jak na rolników
przystało
7.05 M jak miłość (1504) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
11.35 Ostoja (10) - magazyn
12.10 Program rozrywkowy
13.30 Va Banque (29) - teleturniej
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny - teleturniej
15.15 Szansa na sukces. Opole
2020 - widowisko muzyczne
16.20 Rodzinka.pl (277) - Głowa
rodziny - serial
16.55 Kabaretowe Lato Dwójki - program rozrywkowy
17.45 Kaleka Ewangelia czyli mechanizmy serca
18.00 Panorama
18.30 Pogoda
18.40 Na dobre i na złe (760) - Bliscy
nieznajomi - serial
19.35 Lajk!
20.05 Program rozrywkowy
21.25 Transcendencja - ﬁlm science
ﬁction, Wielka Brytania, USA, reż.
HIT
Wally Pﬁster, wyk. Johnny Depp,
Rebecca Hall, Morgan Freeman,
Paul Bettany, Cillian Murphy
23.35 Wyspa strachu - thriller, USA, reż.
David Twohy, wyk. Milla Jovovich,
Timothy Olyphant, Steve Zahn
1.20 Pracownik miesiąca - komedia,
USA, reż. Greg Coolidge, wyk. Dane
Cook, Jessica Simpson, Dax Shepard, Andy Dick
3.15 Julie i Julia - ﬁlm obyczajowy,
USA, reż. Nora Ephron, wyk. Meryl
Streep, Amy Adams, Stanley Tucci,
Chris Messina, Brian Avers, Dave
Annable
5.15 Zakończenie dnia

EUROSPORT
5.00 Formuła E 7.00 Formuła E. FIA Championship 8.00 Sporty Motorowe 8.30 Tenis 11.00 Tenis 11.30 Snooker. MŚ, Shefﬁeld, Wielka Brytania Finał 12.30 Snooker.
MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania Finał 13.00
Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania Finał 14.00 Kolarstwo. Tour de France 1. etap
15.00 Kolarstwo. Tour de France 2. etap 16.00
Kolarstwo. Tour de France 3. etap 17.15 Tenis. Mecze pokazowe, Ultimate Tennis Showdown 18.15 Tenis. Mecze pokazowe, Ultimate Tennis Showdown 19.30 Tenis 21.00
Tenis 22.00 Formuła E. FIA Championship
23.30 Formuła E. FIA Championship 0.00
Formuła E. FIA Championship 0.30 Formuła E.
FIA Championship 1.00 Formuła E. FIA Championship 1.30 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka
Brytania Finał 3.00 Snooker. MŚ, Sheﬃeld,
Wielka Brytania Finał

TVP 2

5.30 To je Borowicz. Podróże ze smakiem - magazyn kulinarny
5.55 Słowo na niedzielę
6.05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział (41) - Świeży powiew
energii - serial
6.55 Spiszmy się jak na rolników
przystało
7.05 M jak miłość (1505) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
11.15 Gwiazdy w południe - Kowboje
- western, USA, reż. Mark Rydell,
wyk. Roscoe Lee Browne, Bruce
Dern, John Wayne
13.25 Va Banque (30) - teleturniej
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny - teleturniej
15.15 Szansa na sukces. Opole 2020
16.20 Będzie dobrze, kochanie (19 - 20)
-serial
16.55 Zmiennicy (7) - Warszawski
łącznik - serial
18.00 Panorama, Pogoda
18.35 Na dobre i na złe (761)
- Lustrzane odbicie - serial
19.30 Na sygnale (260) - Poryw serca
- serial
20.05 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna Trasa Dwójki
22.35 Kino bez granic - Pokuta - dramat
obyczajowy, Francja, Wielka BryHIT
tania, reż. Joe Wright, wyk. Keira
Knightley, James McAvoy, Romola
Garai, Saoirse Ronan
0.45 Między piekłem a niebem
- dramat,USA, reż. Vincent Ward,
wyk. Robin Williams, Annabella
Sciorra, Cuba Jr. Gooding, Max Von
Sydow
2.45 Kawalerskie życie na obczyźnie
- ﬁlm obyczajowy, reż. Andrzej
Barański, wyk. Marek Bukowski,
Bożena Dykiel, Magdalena Wójcik, Artur Barciś, Jan Frycz, Marek
Walczewski, Ewa Buczko, Cynthia
Kaszyńska
4.35 Zakończenie dnia

EUROSPORT
5.00 Formuła E. FIA Championship 6.00
Formuła E. FIA Championship 6.30 Formuła E. FIA Championship 7.00 Formuła E. FIA
Championship 7.30 Wyścigi samochodowe
8.30 Tenis. Mecze pokazowe, Ultimate Tennis Showdown 9.30 Tenis. Mecze pokazowe,
Ultimate Tennis Showdown 10.30 Tenis. Mecze pokazowe, Ultimate Tennis Showdown
11.30 Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania
Finał 14.00 Kolarstwo. Tour de France 4. etap
15.00 Kolarstwo. Tour de France 5. etap 16.30
Kolarstwo. Tour de France 6. etap 17.15 Tenis. Mecze pokazowe, Ultimate Tennis Showdown 18.15 Tenis. Mecze pokazowe, Ultimate Tennis Showdown 19.30 Tenis 22.00
Wyścigi samochodowe 23.00 Wyścigi samochodowe. Salzburg, Austria 0.00 Wyścigi
samochodowe 1.00 Wyścigi samochodowe
1.30 Snooker. MŚ, Sheﬃeld

TVP 2

4.55 Cafe piosenka
5.20 Doktor z alpejskiej wioski - nowy

Kanada, 2016, reż. Steven C. Miller, wyk. Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista,
Adrian Grenier 1.20 Kabaretowa Ekstraklasa
1.55 Wydarzenia 2.35 Wystarczy chcieć 3.00
Wystarczy chcieć 3.25 Echo lasu 3.55 Magazyn Atleci 4.25 Magazyn Atleci 4.55 Magazyn Atleci 5.20 SuperLudzie 5.45 Telezakupy

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.40 Scooby Doo: Na Wyspie Zombie
- ﬁlm anim.
10.05 Ewa gotuje
10.35 Nasz nowy dom
11.40 Inna kobieta - komedia obyczajowa, USA, 2014, reż. Nick Cassavetes, wyk. Cameron Diaz, Leslie
Mann, Nikolaj Coster - Waldau
13.50 Daredevil - ﬁlm fantasy, USA,
2003, reż. Mark Steven Johnson,
wyk. Ben Aﬄeck, Jennifer Garner,
Jon Favreau, Colin Farrell
15.55 XXI Mazurska Noc Kabretowa 2019
17.50 Chłopaki do wzięcia
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Gość Wydarzeń
20.05 Ratatuj - ﬁlm animowany

22.35 Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki - ﬁlm przygoHIT
dowy, USA, 2008, reż. Steven
Spielberg, wyk. Harrison Ford, Cate
Blanchett, Karen Allen
- Indiana i jego towarzysz Mac
właśnie wymknęli się z rąk sowieckich agentów i wracają do domu.
Wkrótce potem Indiana Jones
dowiaduje się od dziekana swojej
macierzystej uczelni - Marshall College - i bliskiego przyjaciela, że jego
ostatnie wyczyny nie spodobały się
przedstawicielom rządu…
1.05 Wróg u bram - dramat wojenny,
USA, Wielka Brytania, Niemcy,
Irlandia, 2001, reż. Jean - Jacques
Annaud, wyk. Jude Law, Ed Harris,
Bob Hoskins, Rachel Weisz
3.40 Tajemnice losu

Konwicki Tadeus, wyk. Cybulski Zbigniew,
Gustaw Holoubek, Irena Laskowska, Jerzy
Block, Łapicki Andrzej, Maklakiewicz Zdzisław Akcja ﬁlmu rozgrywa się w prowincjonalnym miasteczku, bardzo podobnym do
tego, które Konwicki opisywał w powieści
“Sennik współczesny”. 4.00 Na ratunek 112
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POLSAT

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.00 Doktor Dolittle i pies prezydenta
- ﬁlm familijny, USA, Kanada, 2008,
reż. Craig Shapiro, wyk. Kyla Pratt,
Peter Coyote, Malcolm Stewart,
Niall Matter
8.50 Tarzan. Król dżungli - ﬁlm anim.
10.45 Ratatuj - ﬁlm anim.
12.55 Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki - ﬁlm przygodowy
15.30 U Pana Boga w ogródku - komedia obyczajowa, Polska, 2007,
reż. Jacek Bromski, wyk. Wojciech
Solarz, Emilian Kamiński, Andrzej
Zaborski, Krzysztof Dzierma
17.50 Nasz nowy dom
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Państwo w Państwie

POLSAT 2

6.00 Disco Gramy 6.55 Awantura o kasę
7.45 Awantura o kasę 8.35 Nasz nowy dom
9.25 Dlaczego ja? 10.20 Trudne sprawy 13.05
Trudne sprawy 14.00 Przyjaciółki 15.00 Nasz
nowy dom 16.05 Kabaret na żywo 17.50 Kabaretowa Ekstraklasa 18.10 Cztery wesela
19.00 Malanowski i Partnerzy 19.30 Malanowski i Partnerzy 20.05 Wydarzenia 21.00
Sprawiedliwość ulicy - ﬁlm sensacyjny, USA,
2007, reż. Don E. FauntLeRoy, wyk. Steven
Seagal, Danny Trejo, Eddie Griﬃn, Carmen
Serano 22.55 Tylko jeden 23.55 Zdrady 0.55
Kabaretowa Ekstraklasa 1.55 Wydarzenia
2.35 #JesteśmyDlaDzieci 3.00 #JesteśmyDlaDzieci 3.25 Oblicza Ameryki 3.50 Santo
Subito - Cantobiograﬁa Jana Pawła II. Koncert Wielkanocny Piotra Rubika 4.55 Drwale i inne opowieści Bieszczadu 5.20 Ciemna
strona miasta 5.45 Telezakupy TV Okazje

POLSAT

6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.45 Malanowski i Partnerzy
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20.00
20.45
21.15
22.35
23.10
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TVN

Mango - Telezakupy
Wstajesz i wiesz - informacje
Dzień Dobry Wakacje
Weekendowa metamorfoza
Co za tydzień - magazyn
Uwolnić orkę III: Na ratunek - ﬁlm
przygodowy, USA 1997, reż. Sam
Pillsbury, wyk. Jason James Richter,
August Schellenberg, Annie Corley,
Vincent Berry, Patrick Kilpatrick
Johnny English Reaktywacja
- komedia, USA, Wielka Brytania,
Francja 2011, reż. Oliver Parker, wyk.
Rowan Atkinson, Gillian Anderson,
Rosamund Pike, Daniel Kaluuya,
Richard Schiﬀ
Happy Feet: Tupot małych stóp II
- komedia, USA 2011, reż. George
Miller, Gary Eck, David Peers, wyk.
Robin Williams, Elijah Wood, Soﬁa
Vergara
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - program interwencyjny

20.00 Mroczny Rycerz powstaje - ﬁlm
przygodowy, USA, Wielka Brytania
HIT
2012, reż. Christopher Nolan, wyk.
Christian Bale, Tom Hardy, Marion
Cotillard, Anne Hathaway, Joseph
Gordon - Levitt, Michael Caine,
Gary Oldman, Morgan Freeman,
Matthew Modine
23.20 Pitch Black - ﬁlm S - F, USA,
Australia 2000, reż. David Twohy,
wyk. Vin Diesel, Radha Mitchell,
Cole Hauser, Keith David, Lewis Fitz
- Gerald
1.35 Ameryka Express

SUPER POLSAT
6.00 SuperLudzie 6.25 Wydarzenia 7.00
Bąbelkowy świat gupików 7.30 Bąbelkowy świat gupików 8.00 Rycerka Nella 8.30
Psi patrol 9.00 Psi patrol 9.30 Wróżkowie
chrzestni 10.00 Świat według Kiepskich
10.30 Zawsze warto 11.30 Zawsze warto
12.30 Nasz nowy dom 13.30 Małe Wielkie
Marzenia 14.30 GOPR - na ratunek 15.00
Gale KSW 17.00 Rzeczpospolita Babska
- komedia obyczajowa 19.00 Zawsze warto
20.00 Ramona i Beezus - komedia familijna, USA, 2010, reż. Elizabeth Allen, wyk. Joey King, Selena Gomez, John Corbett, Bridget
Moynahan 22.00 Telemaniak - czarna komedia 23.55 Klątwa Doliny Węży - ﬁlm przygodowy 1.55 Człowiek na torze - dramat 3.30
Na ratunek 112 4.00 Małe Wielkie Marzenia
5.00 Nasz nowy dom

TVN

4.15 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy

Patent na kasę
Express
DeFacto
Dżentelmeni i wieśniacy
Vlogbox. W necie
Gogglebox. Przed telewizorem
Człowiek kontra jedzenie - serial
DeFacto
Kto to kupi?
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Najgorsze tatuaże Ameryki
Kanapowcy
Ciężarówką przez Stany - program rozrywkowy
Express, Pogoda
Ostre cięcie
Gogglebox. Przed telewizorem
Express, Pogoda
Ekstremalne kampery - serial
Usterka
Express, Pogoda
Orzeł czy Reszka. Podróże dla
oszczędnych
Patent na…
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Gogglebox. Przed telewizorem
Ostre cięcie
Damy i wieśniaczki. Ukraina
i Polska
Oszuści - serial
Klub drugich żon
Testerzy extra
Testerzy extra

STOPKLATKA

6.00 Klara i wszystko jasne - serial 8.00 Komisarz Rex - serial 10.45 Stawka większa niż
życie cz. 9 - 10 - serial 13.00 Ogniem i mieczem - ﬁlm historyczny 16.30 I tak, i nie - komedia 18.05 Dzika lokatorka - komedia romantyczna 20.00 Pitbull - dramat sensacyjny
21.55 Planeta małp - ﬁlm przygodowy 0.05
Ślady zbrodni - thriller kryminalny 1.50 Drogówka - dramat kryminalny 3.55 Trędowata
- melodramat 5.45 Kradzież - etiuda

SUPER POLSAT
6.00 SuperLudzie 6.25 Wydarzenia 7.00 Bąbelkowy świat gupików 8.00 Rycerka Nella 8.30 Psi patrol 9.00 Psi patrol 9.30 Wróżkowie chrzestni 10.00 Świat według Bundych
10.30 Świat według Bundych 11.00 Świat
według Bundych 11.30 Świat według Bundych 12.00 Świat według Bundych 12.30
Nasz nowy dom 13.30 SuperLudzie 14.30
Ewa chce spać - komedia 16.30 Dzwonnik
z Notre Dame II - ﬁlm anim. 17.45 Prezent
Nocnej Furii - ﬁlm anim. 18.20 Listonosz Pat
i wielki świat - ﬁlm anim. 20.00 Tropiciel - ﬁlm
przygodowy, USA, 2007, reż. Marcus Nispel,
wyk. Karl Urban, Russell Means, Moon Bloodgood, Jay Tavare 21.55 Świat według Kiepskich 22.30 Świat według Kiepskich 23.00
Ramona i Beezus - komedia familijna 1.05
Polsat SuperHit Festiwal 2019 3.30 Na ratunek 112 4.30 Na ratunek 112

19.00
19.20
19.45

20.00 10 w skali humoru - czyli dekada
Kabaretu Nowaki
22.40 48 godzin - komedia sensacyjna,
USA, 1982, reż. Walter Hill, wyk.
HIT
Eddie Murphy, Nick Nolte, Annette
O’Toole, Frank McRae
- Jack Cates jest jedynym policjantem, który ocalał ze strzelaniny
z poszukiwanym mordercą. Cates
ma 48 godzin, żeby złapać przestępcę. Do pomocy “wypożycza”
z więzienia Reggie Hammonda, czarnoskórego złodzieja, który ukradł
mordercy pieniądze i teraz obawia
się o swoje życie, ma zatem solidną
motywację, żeby pomóc policji.
0.45 Logan - ﬁlm sci - ﬁ, USA, Kanada,
2017, reż. James Mangold, wyk.
Hugh Jackman, Patrick Stewart,
Dafne Keen, Boyd Holbrook
3.35 Tajemnice losu

TTV

TVN

Mango - Telezakupy
Wstajesz i wiesz - informacje
Dzień Dobry Wakacje
MasterChef Junior
Ameryka Express
Odkryj niezwykłą Japonię
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Domowe rewolucje
Weekendowa metamorfoza
Fakty,
Uwaga! koronawirus
Sport
Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny

20.00 Bardzo Dziki Zachód - western,
USA 1999, reż. Barry Sonnenfeld,
HIT
wyk. Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh, Salma Hayek, M.
Emmet Walsh, Ted Levine
22.10 Pitch Perfect - komedia, USA
2012, reż. Jason Moore, wyk. Jason
Moore, Anna Kendrick, Skylar Astin,
Ben Platt, Rebel Wilson, Adam
DeVine, Brittany Snow
0.30 Ptaszek na uwięzi - ﬁlm sensacyjny, USA 1990, reż. John Badham,
wyk. Mel Gibson, Goldie Hawn,
David Carradine, Bill Duke, Stephen
Tobolowsky, Joan Severance
2.50 Uwaga! - program interwencyjny
3.10 NOC Magii

POLSAT 2
6.00 Disco Gramy 6.55 Awantura o kasę 7.45
Awantura o kasę 8.35 Nasz nowy dom 9.30
Trudne sprawy 10.20 Dlaczego ja? 11.15 Dlaczego ja? 12.10 Dlaczego ja? 13.05 Dlaczego ja? 14.00 Przyjaciółki 15.00 Nasz nowy
dom 16.00 Cztery wesela 17.00 W rytmie
serca 18.00 Zawsze warto 19.00 Malanowski i Partnerzy 19.30 Malanowski i Partnerzy
20.05 Wydarzenia 20.45 Gość Wydarzeń
21.15 Maruderzy - ﬁlm akcji, Kanada, 2016,
reż. Steven C. Miller, wyk. Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista, Adrian Grenier 23.25 Sprawiedliwość ulicy - ﬁlm sensacyjny, USA, 2007, reż. Don E. FauntLeRoy,
wyk. Steven Seagal, Danny Trejo, Eddie Grifﬁn, Carmen Serano 1.20 Kabaretowa Ekstraklasa 1.55 Wydarzenia 2.35 #JesteśmyDlaDzieci 3.00 Echo lasu 3.30 Echo lasu 4.00
W bliskim planie 4.40 W bliskim planie

INFO Wieczór 23.31 W akcji 23.51 Nie da się 19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem
ukryć Extra 0.10 Wiadomości 0.43 Gość Wia- dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
domości 0.54 Kasta - magazyn 1.39 Pogoda 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogór1.50 Forum - program publicystyczny 2.50 ski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt
W tyle wizji 3.25 Serwis Info 3.30 W tyle wi- Widzenia 22.00 Ziemia Obiecana 22.50 Filzji Extra 4.45 Taśmy bezpieki - Kontrwywiad mowe Życiorysy. Wichura - Zielony Trójkąt
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23.55 Kolory
Świętości
wojskowy w PRL 5.10 Podróże z historią
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TVN 7
5.00
6.00
8.00
11.00
11.55
13.45

15.40

18.05

20.00
HIT

22.20

0.40

2.15

13.05
13.50
14.30
15.10
15.45
16.00
17.00
17.45
18.00
18.40
19.25
19.45
20.00
21.05
22.00
22.40
23.25
0.30
1.45
2.20
2.55
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STOPKLATKA

6.00 Klara i wszystko jasne - serial 8.00 Komisarz Rex - serial 11.05 Przygody Merlina - Excalibur - serial 14.05 Dirty Dancing 2
- melodramat 15.50 Planeta małp - ﬁlm
przygodowy 18.15 Poirot: Wigilia Wszystkich
Świętych - ﬁlm kryminalny 20.00 Listy do Julii - komediodramat 22.00 Wesele - dramat
23.55 Sługi boże - thriller 2.00 Dzieje grzechu - melodramat 4.30 Wewnątrz ścigam się
- etiuda 4.55 TV Okazje

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 13.59 Serwis Info weekend 14.29 Serwis Info weekend 14.52 Pogoda 15.00 Debata Senior 15.29 Serwis Info
weekend 15.54 Pogoda 16.00 Okiem Wiary - magazyn 16.29 Serwis Info weekend
17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra
17.32 Teleexpress na deser - 17.47 Serwis Info weekend 18.00 Panorama 18.18 Serwis Info weekend 18.30 Studio Zachód 19.00 Głębia ostrości 19.25 Serwis Info weekend 19.30
Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13
Minęła 20ta 21.00 W pełnym świetle - magazyn 21.30 Serwis Info weekend 21.49 Strefa
starcia - program publicystyczny 23.00 INFO Wieczór 23.21 Nie da się ukryć Extra 0.00
Serwis Info weekend 0.05 Wiadomości 0.38
Gość Wiadomości 0.55 Magazyn śledczy
1.33 Woronicza 17 2.45 Minęła 20ta

4.50 Patent na kasę
5.15 SOS. Ekipy w akcji

TTV

Ukryta prawda
Mango - Telezakupy
Ukryta prawda
Przyjaciele - serial
ParaNorman - ﬁlm przygodowy
Dziewczyny z drużyny IV - komedia, USA 2007, reż. Steve Rash, wyk.
Ashley Benson, Cassie Scerbo, Noel
Areizaga, Jennifer Tisdale
Stowarzyszenie Wędrujących
Dżinsów - komedia, USA 2005,
reż. Ken Kwapis, wyk. Amber Tamblyn, Alexis Bledel, America Ferrera,
Blake Lively, Jenna Boyd
Rewolwer i melonik - ﬁlm sensacyjny, USA 1998, reż. Jeremiah S.
Chechik, wyk. Jeremiah Chechik,
Ralph Fiennes, Uma Thurman, Sean
Connery, Jim Broadbent
Gruby i chudszy II: Rodzina
Klumpów - komedia, USA 2000,
reż. Peter Segal, wyk. Eddie Murphy,
Janet Jackson, Larry Miller, John
Ales, Richard Gant
Sekrety i grzeszki - komedia, USA
2011, reż. Ron Howard, wyk. Vince
Vaughn, Kevin James, Jennifer
Connelly, Winona Ryder, Channing
Tatum, Queen Latifah, Amy Morton
Zombikalipsa - horror, USA 2014,
reż. Turner Clay, wyk. Justin Ray,
Jerod Meagher, Stefanie Estes, Ron
Hanks, Michael Taber
Druga strona medalu - talk show

TV 4

6.00 Przygody Kota w butach 6.35 Pan Peabody i Sherman Show 7.05 101 dalmatyńczyków 9.20 Galileo 11.20 Policjantki i Policjanci 13.25 Zaginione cesarstwo: Król małp,
cz. 2 - ﬁlm przygodowy 15.00 STOP Drogówka 16.00 Policjantki i Policjanci 19.00 Galileo
20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
23.00 Bez litości 3 - horror, USA 0.55 Najdziwniejsze zwierzęta świata: Mieszkańcy lądu 1.55 Zagadkowe zgony

TRWAM
1.00 Kropelka radości 12.00 Anioł Pański
12.03 Informacje dnia 12.20 Warto zauważyć… 12.50 Porady Medyczne Bonifratrów
13.20 Ocalić od zapomnienia 13.30 Msza
Święta 14.25 Przegląd Katolickiego Tygodnika “Niedziela” 14.30 Przedstawienie musi
trwać 15.30 Wierzę w Boga 16.00 Informacje
dnia 16.10 Historia PL 17.00 Z Parlamentu Europejskiego 17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy
niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień
19.30 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza
19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem
dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski
Punkt Widzenia 22.00 Mojżesz - 10 przykazań 23.00 Ludwig Maria Grignion de Montfort 23.50 100 cudownych miejsc na świecie

TTV

Odlotowy ogród
Oszuści - serial
Express - informacje
DeFacto
Gogglebox. Przed telewizorem
Ekstremalne kampery - serial
Ciężarówką przez Stany
Usterka
Zagrożenie pod stopami
Królowe życia - serial
Damy i wieśniaczki. Ukraina
i Polska
Ostre cięcie
Vlogbox. W necie
Kto to kupi?
Gogglebox. Przed telewizorem
Express, Pogoda
Gogglebox. Przed telewizorem
Kossakowski. Wtajemniczenie
Express, Pogoda
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Patent na kasę - Flesz
Express, Pogoda
Orzeł czy Reszka
Kanapowcy
Kossakowski. Wtajemniczenie
Królowe życia - serial
Damy i wieśniaczki. Ukraina
Niezwykłe hotele bez tajemnic
- serial
Detektywi. Na zlecenie
Detektywi. Na zlecenie
Detektywi. Na zlecenie
Ostatnia szansa

29
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TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy
co pół godziny 13.59 Serwis Info weekend
14.22 Pogoda 14.29 Serwis Info weekend
14.53 Pogoda 15.00 Debata TVP INFO - program publicystyczny 15.29 Info Dzień 15.54
Pogoda 15.59 Info Dzień 17.00 Teleexpress
17.15 Teleexpress Extra 17.32 Studio Wschód
- magazyn 18.00 Panorama 18.24 Serwis Info weekend 18.30 Kobiecym okiem - magazyn 18.52 Serwis Info weekend 19.30 Wiadomości 20.03 Gość Wiadomości 20.15
Minęła 20ta 21.00 Serwis Info weekend
21.30 Serwis Info weekend 21.50 Studio
Polska - magazyn 23.30 INFO Wieczór 0.00
Wiadomości 0.33 Gość Wiadomości 0.55
Salon dziennikarski - program publicystyczny 1.50 Minęła 20ta 3.42 Kobiecym okiem
- magazyn 4.29 Anatomia startupu - ﬁlm
dok. 5.28 Głębia ostrości

ne 18.45 Karino - serial 19.40 Pasmo publicystyczne 20.00 Kulturalne 007 - Goldﬁnger
- ﬁlm sensacyjny 21.55 Gimme Danger - ﬁlm
dok. 23.45 Gomorra s.I - serial 0.40 Informacje kulturalne 0.50 Matnia - dramat, Wielka Brytania 2.35 Legendy Rocka - Joni Mitchell, Talking Heads

PULS
6.00 Na wariackich papierach - serial
7.00 Taki jest świat
7.55 Rycerze z Szanghaju - komedia przygodowa, USA, Hongkong
2003, reż. David Dobkin, wyk. Jackie Chan, Owen Wilson, Aaron Taylor - Johnson, Tom Fisher
10.10 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
13.05 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
17.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Liberator - ﬁlm sensacyjny, USA
1992, reż. Andrew Davis, wyk. Erika
HIT
Eleniak, Gary Busey, Steven Seagal,
Tommy Lee Jones
22.00 Zabójcza przesyłka - thriller,
Wielka Brytania 2019, reż. Zackary
Adler, wyk. Alicia Agneson, Amit
Shah, Craig Conway, Dermot
Mulroney, Gary Oldman, Greg
Orvis, Olga Kurylenko, William
Moseley
0.00 Akt odwagi - ﬁlm wojenny, USA
2012, reż. Mike McCoy, Scott
Waugh, wyk. Ajay, Rorke Denver,
Sonny, Weimy
2.00 Na wariackich papierach - serial
2.50 Taki jest świat
3.30 Menu na miarę
3.50 Z archiwum policji
4.20 Menu na miarę
4.35 Z archiwum policji

TV6

6.00 TOP 10 Lista Przebojów 7.00 Nasza klasa 8.30 Miłość na zakręcie 10.00 Małe dzikusy
- ﬁlm przygodowy 12.00 Wyprawa do tajemniczej doliny - ﬁlm familijny 14.00 Columbo
16.05 Detektyw Monk 17.55 Wymarzony luzer - komedia 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 22.55 Ogień
zwalczaj ogniem - dramat sensacyjny, USA
0.55 Gwiazdy Kabaretu 1.55 Włatcy móch
2.25 SuperLudzie Extra 2.40 TOP 10 Lista

KULTURA
7.30 Przygody pana Michała - serial 8.35
Informacje kulturalne 8.45 Zakochaj się
w Polsce - magazyn 9.15 Hollywood in Vienna - A tribute to Alexandre Desplat 10.55
Słownik ﬁlozoﬁczny Bronisława Wildsteina
11.05 Niknące światło - ﬁlm dok. 12.40 Jańcio Wodnik - ﬁlm obyczajowy 14.25 Koło
pióra 14.40 Kratka - ﬁlm TVP 15.40 Lekkość
bytu - Janusz Prusinowski - talk - show 16.00
Retro kino - Bullitt - ﬁlm kryminalny 18.10 Co
dalej? 18.40 Sami Yaﬀa na tropie dźwięków
- Jamajka 19.35 Z przytupem - Polka galopka - widowisko kameralne 20.00 Mój tydzień
z Marilyn - ﬁlm obyczajowy 21.50 Beth Ditto
live at L’Aeronef Lille - koncert 23.10 Słownik
ﬁlozoﬁczny Bronisława Wildsteina - felieton
23.15 Mocne Kino - Millenium. Mężczyźni,
którzy nienawidzą kobiet - dramat, Norwegia, Dania 1.45 Polowanie na króliki - dramat

NIEDZIELA, 28 CZERWCA
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11.05
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TVN 7

PULS

Ukryta prawda
Mango - Telezakupy
Ukryta prawda
Przyjaciele - serial
Ukryta prawda
Ślub od pierwszego wejrzenia
Dziewczyny z drużyny V: Walcz
do końca - komedia, USA 2009,
reż. Bille Woodruﬀ, wyk. Christina
Milian, Vanessa Born, Cody Longo,
Gabrielle Dennis, Rachele Smith
Stowarzyszenie Wędrujących
Dżinsów II - komedia, USA 2008,
reż. Sanaa Hamri, wyk. Alexis Bledel,
America Ferrera, Blake Lively, Amber
Tamblyn, Rachel Nichols, Rachel
Ticotin, Leonardo Nam
Matrix Rewolucje - ﬁlm S - F, USA
2003, reż. Lana Wachowski, Andy
Wachowski, wyk. Keanu Reeves,
Carrie - Anne Moss, Laurence
Fishburne, Hugo Weaving, Jada
Pinkett Smith, Harold Perrineau Jr,
Nathaniel Lees, Clayton Watson,
Mary Alice, Monica Bellucci
Dziewczyna w czerwonej pelerynie - ﬁlm przygodowy, USA,
Kanada 2011, reż. Catherine Hardwicke, wyk. Amanda Seyfried, Gary
Oldman, Billy Burke, Shiloh Fernandez, Max Irons, Virginia Madsen
Duchy Alaski
Druga strona medalu - talk show
NOC Magii

5.30 Tajemnice medyczne - serial
7.15 Lombard: Życie pod zastaw - serial
9.10 Gamoń - komedia, Francja 1965,
reż. Gérard Oury, wyk. Alida Chelli,
Beba Lončar, Bourvil, Louis de Funes
11.20 Dziewczyny z wyższych sfer
- komedia, USA 2003
13.25 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Roszpunka - baśń
14.40 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Gęsiareczka - baśń
15.50 Wyścig szczurów - komedia, USA,
Kanada 2001, reż. Jerry Zucker, wyk.
Amy Smart, Breckin Meyer, Lanai
Chapman, Rowan Atkinson, Vince
Vieluf, Wayne Knight, John Cleese,
Cuba Gooding Jr, Whoopi Goldberg
18.00 Dirty Dancing - melodramat, USA
1987, reż. Emile Ardolino, wyk. Cynthia Rhodes, Jennifer Grey, Jerry
Orbach, Patrick Swayze
20.00 Con Air: Lot skazańców - ﬁlm
sensacyjny, USA 1997, reż. Simon
HIT
West, wyk. Nicolas Cage, John
Cusack, John Malkovich
22.10 Air Force One - ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy 1997, reż. Wolfgang
Petersen, wyk. Harrison Ford, Paul
Guilfoyle, Wendy Crewson
0.50 Czas zemsty - thriller, USA 2013
2.50 Na wariackich papierach - serial
3.35 Taki jest świat
4.20 Menu na miarę
4.35 Z archiwum policji

6.00 Pan Peabody i Sherman Show 7.05
101 dalmatyńczyków 7.35 101 dalmatyńczyków 8.55 W 80 dni dookoła świata - ﬁlm
przygodowy 11.20 Galileo 13.20 Gwiazdy Kabaretu 15.25 Ślub last minute - melodramat
17.20 Smak miłości - komedia romantyczna
19.00 Galileo 20.00 Krwawy sport - ﬁlm sensacyjny 21.55 Bitwa o Sewastopol - ﬁlm wojenny 0.25 Kobiety i maﬁa 1.25 Kobiety i maﬁa 2.25 Disco Polo Life 3.25 TOP 10 Lista

6.00 TOP 10 Lista Przebojów 7.00 Detektyw
Monk 9.00 Galileo 11.00 Wymarzony luzer
- komedia 13.00 Columbo 15.00 Policjantki
i Policjanci 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 22.55 Wieczny
student 2 - komedia, USA, 2006, reż. Mort
Nathan, wyk. Kal Penn, Lauren Cohan, Daniel
Percival, Glen Barry 0.55 Gwiazdy Kabaretu 1.55 Włatcy móch 2.25 SuperLudzie Extra
2.40 TOP 10 Lista Przebojów

17.30

20.00
HIT

22.45

0.50
1.50
2.40

TV 4

TRWAM
9.30 Msza Święta 10.35 Przegląd Katolickiego Tygodnika “Niedziela” 10.40 Cuda Jezusa
11.30 Przyjaciele i bohaterowie 12.00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 12.20
Wieś - to też Polska 13.30 Papież Polak do
Rodaków 14.15 Święty na każdy dzień 14.20
100 cudownych miejsc na świecie 14.30 Kateri 16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert życzeń 17.00 Choszczówka 17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje
dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25
Święty na każdy dzień 19.30 Opowieści biblijne 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 100 cudownych miejsc na świecie 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje
dnia 21.40 Retrospekcja 21.45 Sanktuarium
św. Anny w Auray 22.40 Tak Go pamiętam
23.05 Jak my to widzimy 23.35 Antykultura II. LGBT i agresywna edukacja seksualna

TV6

KULTURA
7.15 Wadowickie spotkania ze Świętym Janem Pawłem II - Józef Skrzek 7.30 Myśli na
ten czas 7.40 Liturgia z cerkwi św. Ducha
9.00 Liturgia greckokatolicka z paraﬁi pw.
Podwyższenia Krzyża Pańskiego we Wrocławiu 10.00 Daleko od szosy - serial 11.25 Zakochaj się w Polsce - magazyn 11.50 Trzeci
punkt widzenia 12.15 Pieśń poranna - ﬁlm
anim. 12.20 Dom Jeża - ﬁlm anim. 12.30
Wycieczka chóru - ﬁlm anim. 12.35 Czerwone i czarne - ﬁlm anim. 12.45 Mały western - ﬁlm anim. 12.50 Blask - ﬁlm anim.
13.00 Mój tydzień z Marilyn - ﬁlm obyczajowy 14.45 Kopciuszek - opera, USA 17.15
Niedziela z…. Henrykiem Talarem - Kawalerki
- Babisia - serial 18.40 Obcy w domu - ﬁlm
obyczajowy 20.05 Pół żartem, pół serio - komedia 22.10 Trzeci punkt widzenia 22.40
Z dala od orkiestry - ﬁlm dok.
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LINIA D
LINIA A
P.T

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego
spisu rolnego w 2020 r.
1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy
ustawy z dnia
31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz.
1728).
2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4. Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej.
5. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do
08 lipca 2020 r.
6. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje
imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art.
20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
7. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji
Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane
do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia
wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020 i złożył stosowne oświadczenie.
8. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło,
które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży
do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje
i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
9. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości
kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
10. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
11. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji
e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych
przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się
– zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza” (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).
12. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-learning – W SER
jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.
13. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem
e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
14. Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
15. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem
rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator
będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
16. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
a. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych;
b. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
17. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail
o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
18. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza
terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Dworce i przystanki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

Kurs 4

Kurs 5

Kurs 6

Kurs 7

Kurs 8

6:06
6:08
6:10
6:12
6:14
6:16
6:18
6:22
6:24
6:26
6:27
6:28
6:30
6:32
6:34
6:36
6:39
6:41
6:43
6:45

6:58
7:00
7:02
7:04
7:06
7:08
7:10
7:14
7:16
7:18
7:19
7:20
7:22
7:24
7:26
7:28
7:31
7:33
7:34
7:36

7:36
7:38
7:40
7:42
7:44
7:46
7:48
7:52
7:54
7:56
7:57
7:58
8:00
8:02
8:04
8:06
8:09
8:11
8:13
8:15

8:16
8:18
8:20
8:22
8:24
8:26
8:28
8:32
8:34
8:36
8:37
8:38
8:40
8:42
8:44
8:46
8:49
8:51
8:53
8:55

9:04
9:06
9:08
9:10
9:12
9:14
9:16
9:20
9:22
9:24
9:25
9:26
9:28
9:30
9:32
9:34
9:37
9:39
9:41
9:43

10:00
10:02
10:04
10:06
10:08
10:10
10:12
10:16
10:18
10:20
10:21
10:22
10:24
10:26
10:28
10:30
10:33
10:35
10:37
10:39

11:25
11:27
11:29
11:31
11:33
11:35
11:37
11:41
11:43
11:45
11:46
11:47
11:48
11:50
11:52
11:54
11:56
11:59
12:01
12:03
12:05

12:15
12:17
12:19
12:21
12:23
12:25
12:27
12:31
12:33
12:35
12:36
12:37
12:38
12:40
12:42
12:44
12:46
12:49
12:51
12:53
12:55

Nowy Dwór (Pętla)
Szpital (Kierunek Miasto)
Biedronka (Kierunek Miasto)
Targowisko
PKS / Urząd Miejski
Rynek/Fontanna
Stadion
Intermarche
Dworzec Kolejowy
Wrocławska
Armii Krajowej
Aquapark N/Ż
Przedszkole Nr 1
Bar Gwiazdka
Rynek/Biblioteka
Polna
Szkoła Podst. Nr3
Piwniczna/Targ
Biedronka (Kierunek Szpital)
Szpital (Kierunek Nowy Dwór)
Nowy Dwór

LINIA B
P.T

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

Dworce i przystanki
Szczytkowice I
Szczytkowice II
Księginice (3 domki)
Jaszyce
Księginice, ul. Sportowa
Księginice II
Targ
Urząd Miejski
Świątniki
ul. Czereśniowa
ul. Czereśniowa Rotunda
ul. Polna
Szpital
Urząd Miejski
Rynek
Stadion
ul. Chrobrego/Deleżak
Węgrzynów
Intermarche
ul. Bochenka/Kolejowa
ul. Wrocławska
ul. Armii Krajowej
Sp nr 2/Przedszkole nr1
Bar Gwiazdka
Rynek/Księgarnia
ul. Polna
Szkoła Podstawowa nr3
Tesco
Szpital
Urząd Miejski
ul. Piwniczna
Księginice I
Księginice, ul. Sportowa
Jaszyce
Księginice (3 domki)
Szczytkowice II
Szczytkowice I

Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13
13:07
13:09
13:11
13:13
13:15
13:17
13:19
13:23
13:25
13:27
13:28
13:29
13:30
13:32
13:34
13:36
13:38
13:41
13:43
13:45
13:47

13:48
13:50
13:52
13:54
13:56
13:58
14:00
14:04
14:06
14:08
14:09
14:10
14:11
14:13
14:15
14:17
14:19
14:22
14:24
14:26
14:28

14:30
14:32
14:34
14:36
14:38
14:40
14:42
14:46
14:48
14:50
14:51
14:52
14:53
14:55
14:57
14:59
15:01
15:04
15:06
15:08
15:10

15:12
15:14
15:16
15:18
15:20
15:22
15:24
15:28
15:30
15:32
15:33
15:34
15:35
15:37
15:39
15:41
15:43
15:46
15:48
15:50
15:52

16:00
16:02
16:04
16:06
16:08
16:10
16:12
16:16
16:18
16:20
16:21
16:22
16:23
16:25
16:27
16:29
16:31
16:34
16:36
16:38
16:40

Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3S Kurs 3H Kurs 4

Kurs 5

Kurs 6

Kurs 7

09:15
09:17
09:19
07:08
07:10
07:12
06:05
06:15
06:20
06:22
06:27
06:32
06:36
06:39
06:41

06:43
06:45
06:47
06:49
06:51
06:53
06:55
06:57
06:59

07:04
07:06
07:08

07:16

08:07
08:09
08:11
08:14

08:07
08:09
08:11
08:15

09:22
09:25

07:20
07:22

08:18
08:20

08:19
08:21

09:29
09:31

08:24

08:25
08:28
08:30
08:32 / 8:48
08:40

09:35

07:27
07:30
07:33
07:35

07:37
07:39
07:41
07:43
07:45
07:47
07:49
07:51
07:53
07:56
08:00
08:03
08:05
08:07

Kurs 8

Kurs 9

14:20
14:22
14:24
15:28
15:30
15:32

10:25
10:27
10:29
10:32

14:27
14:30
14:40

Kurs Cmentarz – U.M.
m-ce III – X – pn, śr, pt.
m-ce XI – II – wt, pt
09:55 – Urząd Miejski
09:58 – Rynek

Kurs Cmentarz – U.M.
m-ce III – X – pn, śr, pt.
m-ce XI – II – wt, pt
13:35 – Urząd Miejski
13:38 – Rynek

10:00 – Cmentarz Obornicka

13:40 – Cmentarz Obornicka

14:50

15:36

P.T
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica
Przystanki

Trzebnica nr 12
Księginice 1
Księginice 2
Ligota
Masłów 1
Masłów 2
Kałowice
Masłów 2
Masłów 1
Ligota
Księginice 2
Księginice 1
Trzebnica nr 18
Marcinowo
Trzebnica nr 12

LINIA C

08:27
08:29
08:31
08:33
08:35
08:39
08:42

08:44
08:46
08:48

08:51
08:53
08:55
08:58
09:00
09:04
09:07

09:09
09:11
09:13

Rozkład Szynobusów

09:38
09:40
09:42
09:45
09:47
09:51

10:07 – ul. Bochenka – UPT

13:47 – ul. Bochenka – UPT

ul. Daszyńskiego – U.M. 10:10

ul. Daszyńskiego – U.M. 13:50

10:16
10:19
10:21
10:23

13:50
13:53

13:55
13:57
13:59

źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

KURS
3

KURS
4

KURS
5

KURS
6

7:15
7:18
7:21
7:25
7:29
7:32
7:35
7:38
7:41
7:44
7:47
7:50
7:53
7:57
8:01
8:05
8:09

10:05
10:08
10:12
10:16
10:20
10:23
10:26
10:29
10:32
10:35
10:38
10:41
10:44
10:48
10:52
10:55
10:58

16:02
15:59
15:56
15:52
15:48
15:45
15:42
15:39
15:36
15:33
15:30
15:27
15:24
15:20
15:16
15:13
15:10

17:06
17:01
16:58
16:54
16:50
16:47
16:44
16:41
16:38
16:35
16:32
16:29
16:26
16:22
16:18
16:14
16:10

18:02
17:59
17:56
17:52
17:48
17:45
17:42
17:39
17:36
17:33
17:30
17:27
17:24
17:20
17:16
17:13
17:10

Obowiązuje w dni robocze
Trzebnica nr. 23 – oznacza przystanek na ul. W. Witosa

POCZĄTEK TRASY

INFORMACJE OGÓLNE
Trzebnica –Boleścin – Siedlec
PKP – Trzebnica

13:45 – Bar Gwiazdka

KURS
2

POCZĄTEK TRASY
6:10
6:13
6:16
6:20
6:24
6:27
6:30
6:33
6:36
6:39
6:42
6:45
6:48
6:52
6:56
7:00
7:04

Trzebnica nr 23
Raszów skrzyżowanie
Raszów wieś
Taczów
Głuchów Górny
Skarszyn
Boleścin
Piersno
Boleścin
Skarszyn
Godzieszowa
Siedlec PKP
Godzieszowa
Skarszyn
Głuchów Górny
Taczów
Raszów skrzyż.
Raszów wieś
Trzebnica nr 23

13:43 – Inter marche

10:05 – Bar Gwiazdka

KURS
1

ważny od 16.12.2019r.

kierunek
10:03 – Inter marche

Kurs 2
16:15
16:17
16:19
16:20
16:22
16:24
16:26
16:37
16:44
16:50

Trzebnica – Głuchów Górny – Piersno – Siedlec Trzebnicki – Trzebnica
PRZYSTANKI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kurs 1
12:05
12:08
12:10
12:13
12:15
12:17
12:19
12:21
12:23
12:25
12:27
12:29
12:32
12:41 (W T+PT)
12:47 (W T+PT)

14:52
14:54
14:57
15:01 / 15:15
15:18
15:20
15:22
15:25

godzina odjazdu
6:10 / 7:15/ 10:05 / 15:15 /
16:15 / 17:15
ważny od 3.06.2020r.

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

Trzebnica– Koniowo

15:35

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

Koniowo – Trzebnica

08:20 / 11:35

Koniowo

Trzebnica–Masłów –Kałowice–
12:05 / 16:15
Trzebnica
12:32
kursuje wtorek i piątek
Trzebnica – Marcinowo

Trzebnica– Ujeździec
Mały

16:35 kursuje od poniedziałku
do piątku oprócz dni ustawowo
wolnych od pracy
14:15 /

15:15 A

Przystanek nr. 12 – ul. Ks.
Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II
przystanek nr 18 (UM)
– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
A – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdźca Wielkiego
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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. Spokojna 11
tel. 601 773 229
www.parmed.eu

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

terapia
pijawką lekarską
różnych schorzeń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?
Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek
w godz. od 12 do 14 tel. 71 312 93 78
w nagłych przypadkach 603 821 243
parmed www.parmed.pl
Tarnowiec 96 55-106 Zawonia

specjalista chorób dzieci
i neonatologii

Trzebnica ul. Jagiełły 9
przyjmuje codziennie
po rejestracji telefonicznej

Trzebnica i okolice

tel. 71 312 11 62

www.lekarzdomowy.pl

502 670 316

tel. 690 931 579

Viltis Medica

Trzebnica

www.viltismedica.pl
Rejestracja telefoniczna:

tel. 505

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

• Dobór aparatów słuchowych
u dzieci i dorosłych
• Bezpłatne testowania
i wypożyczenia
• Konsultacje profesorskie

686 165

LARYNGOLOG
praktyka
laryngologiczna

Anna Puchała

Dr nauk med. Piotr Pastuszek

specjalista pediatrii i alergologii
TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
w ProVicie
od godz. 16:00

• choroby uszu, nosa, gardła i krtani
• badania videoendoskopowe
• zabiegi operacyjne
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

• Dofinansowania NFZ,
PCPR, raty

ul. Wincentego Witosa 2

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

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602

• BEZPŁATNE
BADANIA SŁUCHU
• APARATY SŁUCHOWE
• DYPLOMOWANY
PROTETYK SŁUCHU
Z 20 -LETNIM
DOŚWIADCZENIEM

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc
ul. Wrocławska 8D

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ
II piętro, pokój 29
wizyty domowe tel. 601 760 888

lek. med.

Paleczek-Różewicz

lek. med. Agata Kot

Trzebnica ul. Kościuszki 10

Stanisława Marcjoniak

NEO
CENTRUM SŁUCHU

PULMONOLOG

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

PEDIATRA
NEONATOLOG

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

/////

INTERNISTA
KARDIOLOG

HIRUDOTERAPIA

lek. med. Anna

wizyty domowe-lekarskie
konsultacje telefoniczne

/////

Gabinet terapii Naturalnych

Prywatne
WIZYTY DOMOWE

SPECJALISTA
MEDYCYNY RODZINNEJ

25.06.2020

159 230

tel. 71 740 50 12

SPECJALISTA
FIZJOTERAPII
Hanna Stelmaszczyk
• terapia powięziowa
• fizjoterapia
• terapia czaszkowo-krzyżowa
• kinesiologytaping

w w w. s t e p m e d . p l
TRZEBNICA
ul. Kolejowa 1A/2
rejestracja

507 033 543

Kinesiology Taping

Podolog

mgr Paweł Stelmaszczyk

plastrowanie dynamiczne

Gabinet Zdrowe Stopy

fizjoterapia
osteopatia
więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl

mgr Łukasz Łagoda

tel. 693 280 758

•
•
•
•
•

kobiety w ciąży
dzieci, (w pediatrii)
osoby dorosłe
sportowcy
plastrowanie logopedyczne

tel. 504 234 127

Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2

Agnieszka
Franieczek-Madalińska

rejestracja tel. 503 195 870

ul. Daszyńskiego 67/11

Trzebnica

UROLOG

FIZJOTERAPEUTA

lek. Waldemar BONCZAR

Gabinet Fizjoterapii

Specjalista Urolog FEBU
• Choroby nerek, moczowodów,
pęcherza, prostaty, jąder
• Zaburzenia potencji
• Niepłodność
• Nietrzymanie moczu u kobiet
i mężczyzn
• Przewlekłe infekcje układu
moczowego
• Kwalifikacje i przygotowanie do
zabiegów urologicznych.
• USG nerek, pęcherza, prostaty,
jąder i prącia
• TRUS przezodbytnicze USG prostaty

mgr

Mateusz Marszycki

• Masaż Leczniczy
• Terapia Manualna
• Igłoterapia

TRZEBNICA

Usługi stacjonarne
dojazd do klienta
•
•
•
•

Zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne stóp
Pedicure podologiczny
Usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek
Obcięcie i opracowanie paznokci
problematycznych, grzybiczych i wrastających

ul. Polna 27/A

STOMATOLOG
Ewa Zgliczyńska-Duda
Trzebnica
ul. J. Korczaka 1E

Lidia Korczyk
Trzebnica

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

tel. 604 095 455

tel. 607 636 024

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

TECHNIK
DENTYSTYCZNY
Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent
naprawa protez
zębowych

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

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ

Tomasz Ciba

ul. Kościuszki 10

TRZEBNICA

Przyjmuje we wtorki
w godz. 15.00 – 19.00

ul. Polna 27A/1
wizyty prywatne

tel. 665

38 38 58

LOGOPEDA KLINICZNY

LOGOPEDA

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

Katarzyna Matyasik

504 234 127

OKULISTA

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

i PRACOWNIA OPTYCZNA

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz

specjalista chorób oczu

specjalista chorób oczu i optometrysta

pon. – pt. 10 – 18
soboty 10 – 14
rejestracja

optyk czynny:
dr przyjmuje:

tel. 601

specjalista neurologopedii
i wczesnej logopedii klinicznej
•
•
•
•
•
•

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

tel. 605

606 882

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

754 974

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

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

Psycholog
Psychoterapeuta

Psycholog
Psychoterapeuta
mgr

Anita Szlęzak

– psychoterapia osób dorosłych
– konsultacje psychologiczne
– wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
– wsparcie i psychoterapia seniorów
– wizyty domowe
umawianie wizyt:
tel. 660

688 738

lub e-mail:
kontakt@psychoterapia-trzebnica.pl

PSYCHOLOG
P OZ Y T Y W- Ka

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego
•
•
•
•
•
•

psycholodzy dzieci i młodzieży
psycholodzy osób dorosłych
konsultacje online
psychoterapia dzieci i młodzieży
psychoterapia osób dorosłych
grupy rozwojowo-terapeutyczne dla
dzieci i młodzieży
• EEG biofeedback
• terapeuci ręki

Trzebnica ul. Polna 33
rejestracja tel. 503 901 757
w w w.poz y t y w-ka.pl

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzieci Młodzież Dorośli

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

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

Trzebnica

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

tel. 71

603 233 932
505 377 781

519 580 771

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

ASC SŁUCHMED

rejestracja telefoniczna

OKULISTA

rejestracja telefoniczna

694 723 900

tel.
mgr Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

tel.

880 583

TRZEBNICA

gabinet i rejestracja czynne:
pon. czw. pt. 8:00 – 14:00
wt. śr. 13:00 – 18:00

• stomatologia zachowawcza
z endodoncją
• stomatologia dziecięca

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

wizyty psychiatryczne
wizyty domowe

Trzebnica
ul. św. Jadwigi 19a

(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)

PSYCHIATRA

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

tel.

Justyna Składnik

ul. J. Korczaka 1E

www.arodent.net.pl

PSYCHIATRA

lek.

lek. stom.

Adam Wesołowski
Trzebnica

NOWY GABINET

lek. stom.
specjalista ortodonta

telefon
665 086 997

STOMATOLOG

lek. stom.

Leczenie wad zgryzu

ul. Obrońców Pokoju 31 A
przyjmuje we wtorki
od 14:00 do 19:00

STOMATOLOG

387 12 76

Gabinet czynny

pon. – pt. 8:00 – 16:00
ACS SŁUCHMED
•
•
•
•
•

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

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h
Gabinet czynny
pn. 11-15 | czw. 10-16
tel. 789 218 803
PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA
mgr Nadia Niedbalska

konsultacje i psychoterapia
młodzież, dorośli, pary

• indywidualne podejście
• profesjonalne przygotowanie
• przyjazna atmosfera

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica

mgr Renata Wójcicka

tel. 725 184 179
www.nadianiedbalska.pl

psychologtrzebnica.pl

BY POCZUĆ SIĘ LEPIEJ

PSYCHOTERAPIA

PSYCHIATRA
DZIECIĘCY

tel. 608 485 186

poznawczo-behawioralna

Anna Łączniak
anna.laczniak@gmail.com
www.psychoterapia-annalaczniak.com

• zaburzenia depresyje, lękowe,
obsesyjno-kompulsyjne,
odżywiania, osobowości, ptsd
• konsultacje, wsparcie, diagnoza

Centrum Medyczne ZDRÓJ
Gabinet 301A
tel. 725 208 147

lek. Natalia

Kucharczyk
Centrum REH4U

ul. Wrocławska 8c/13
Trzebnica
rejestracja telefoniczna

570 909 292
736 857 206

Gabinet USG
dr n. med.

Tomasz Harań

specjalista radiolog
Godziny przyjęć:

pon. i czw. 9:00 – 15:30
wt. i śr. 14:00 – 19:00
Trzebnica ul.

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

tel. 516

309 502

AKUPUNKTURA
mgr Łukasz

Łagoda

Trzebnica
ul. Św. Jadwigi 1/2

Leczymy:
• bóle głowy • migreny
• zatoki • bóle kręgosłupa
• urazy sportowe

ul. Świętej Jadwigi 1/2

www.aktiv-rehabilitacja.pl

tel. 501 676 986

tel. 693 280 758

ul. Daszyńskiego 67/16

TRZEBNICA

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

Obornicka 41e

DERMATOLOG

rejestracja

specj. dermatolog-wenerolog

koło stadionu

71 387 27 78
605 175 050

tel.

DERMATOLOG
lek. med. Beata Górnicka
specjalista I° i II°
dermatologii i wenerologii

• konsultacje i zabiegi dermatologiczne –
usuwanie brodawek i włókniaków również
w obrębie powiek
• zabiegi złuszczania kwasami organicznymi
(owocowymi) – trądzik, przebarwienia, blizny
• zabiegi estetyczne lekarskie – wypełnianie:
zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

poniedziałek 15:00-19:00

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

Irena Dudek-Zaborowska
Trzebnica, ul. Wiosenna 26
www.dermed-kosmetyka.pl
• wizyty lekarskie na NFZ,
tel. 71 387 06 03
• prywatne konsultacje dermatologiczne, tel. 669 070 396
• porady lekarskie, dermatoskopia, światłolecznictwo (AZS,
łuszczyca) usuwanie brodawek
i włókniaków (kriochirurgia)
elektrokoagulacja.

Z abiegi
leczniczo-kosmetyczne
mgr Anna Binek tel. 726 162 805
kosmetolog, podolog

• pedicure leczniczy, pielęgnacja
stopy cukrzycowej i zmienionych
chorobowo paznokci, usuwanie odcisków i modzeli, oczyszczanie i pielęgnacja twarzy, peelingi medyczne

Chirurgia Ogólna
lek.med.

Tomasz Główka

1. Konsultacje i kwalifikacje do
zabiegów chirurgicznych:

• usunięcia pęcherzyka żółciowego, laparoskopowo i klasycznie
• plastyki przepuklin pachwinowych,udowych, brzusznych,
pępkowych , laparoskopowo
i klasycznie
• usunięcia żylaków kończyn dolnych
(klasycznie, wewnątrzżylna terapia
laserowa, kleje EVLT)
• usunięcia torbieli włosowej
• badania USG Doppler żył i tętnic kończyn dolnych

2. Małe zabiegi chirurgiczne (usunięcie oraz badanie histopatologiczne):

• brodawki, znamiona barwnikowe
• kaszaki, tłuszczaki, włókniaki
• wrastające paznokcie

REH4U Trzebnica
ul. Wrocławska 8c/13

Rejestracja:

570 909 292
71 308 46 46

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
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
czwartki godz. 11-15

rejestracja tel.

606 456 454

Lekarz weterynarii
gabinet weterynaryjny iatros

dr n. wet. Stanisław Dzimira

Trzebnica ul. 1 Maja 3
tel. 71

312 09 85
601 76 29 57
pon. / pt. 16:30 – 19:00
sob. 10:00 – 14:00

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS
lek. wet. Ewa
Okręglicka – Langner

Trzebnica
ul. Kolejowa

1b
rejestracja wizyt:
tel. 601

pon. – śr. – pt. 16 – 19

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 16:00
tel. 606 454 887
oferujemy teleporady
Poradnia neurologiczna

dla dzieci
Rehabilitacja dzieci
Fizjoterapeuci
z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF
KONSULTACJE LEKARSKIE
◆ pediatra ◆ neonatolog
◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
usg u dzieci

LOGO-SPEKTRUM

J. Rakowska-Stefanidis

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

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

w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

Godziny przyjęć gabinetu:

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

GINEKOLOG

gabinet ginekologiczny

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności
Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

PRZYCHODNIA

061 222

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA

ginekolog-położnik
zakres: USG, cytologia,

dyżury nocne
25-06

Panaceum

ul. Ks. Dziekana
W. Bochenka 49

26-06

Pod
Bazyliką

ul. Kościelna 6

27-06

Herbena

ul. Prusicka 1

28-06

DOZ
Świętej
Jadwigi

ul. Świętej
Jadwigi 13A

29-06

Przy
Ratuszu

ul. Obornicka 1

30-06

Lege Artis

ul. Ks. Dziekana
W. Bochenka 49

01-07

Pod
Bazyliką

ul. Kościelna 6

02-07

Herbena

ul. Prusicka 1

03-07

Lege Artis

ul. Ks. Dziekana
W. Bochenka 49

04-07

Lege Artis

ul. Tadeusza
Kościuszki 10

05-07

Przy
Ratuszu

ul. Obornicka 1

06-07

Lege Artis

ul. Ks. Dziekana
W. Bochenka 49

07-07

DOZ
Świętej
Jadwigi

ul. Świętej
Jadwigi 13A

08-07

Lege Artis

ul. Tadeusza
Kościuszki 10

09-07

Panaceum

ul. Ignacego
Daszyńskiego 65

10-07

Pod
Bazyliką

ul. Kościelna 6

11-07

Herbena

ul. Prusicka 1

12-07

DOZ
Świętej
Jadwigi

ul. Świętej
Jadwigi 13A

13-07

Przy
Ratuszu

ul. Obornicka 1

14-07

Lege Artis

ul. Ks. Dziekana
W. Bochenka 49

15-07

Lege Artis

ul. Tadeusza
Kościuszki 10

16-07

Panaceum

ul. Ignacego
Daszyńskiego 65

17-07

Pod
Bazyliką

ul. Kościelna 6

18-07

Przy
Ratuszu

ul. Obornicka 1

19-07

Panaceum

ul. Ignacego
Daszyńskiego 65

20-07

Herbena

ul. Prusicka 1

21-07

DOZ
Świętej
Jadwigi

ul. Świętej
Jadwigi 13A

22-07

Pod
Bazyliką

ul. Kościelna 6

23-07

Herbena

ul. Prusicka 1

24-07

Lege Artis

ul. Tadeusza
Kościuszki 10

25-07

Panaceum

ul. Ignacego
Daszyńskiego 65

26-07

DOZ
Świętej
Jadwigi

ul. Świętej
Jadwigi 13A

27-07

Przy
Ratuszu

ul. Obornicka 1

28-07

Lege Artis

ul. Ks. Dziekana
W. Bochenka 49

29-07

Lege Artis

ul. Tadeusza
Kościuszki 10

30-07

Panaceum

ul. Ignacego
Daszyńskiego 65

lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

GINEKOLOG
Janina Aleksandra Miturska

APTEKI

gabinet numer 6 / 1 piętro

godziny przyjęć

gabinet
ortodontyczny

33
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TERAPEUTA MANUALNY

USG NARZĄDU RUCHU
• iniekcje okołostawowe
kolagenem medycznym
• konsultacje
fizjoterapeutyczne
• terapia manualna
• chiropraktyka
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1/2
www.aktiv-reahabilitacja.pl
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ul. Kościuszki 10

Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki

pon. – czw. 08:30 – 17:00
pt. 08:30 – 16:00
tel. 511 056 459, III piętro p.301

umowa
z Narodowym Funduszem Zdrowia

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

606 882

logospektrum.trzebnica@gmail.com

34
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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@gmail.com
Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 28.07.2020 r.

działce znajduje się domek do kapitalnego
remontu, może służyć jako magazyn, podłączony prąd, woda w trakcie, cena 125 zł/
mkw, tel. 508 080 712, 661 053 856.
.

.

NIERUCHOMOŚCI
Spr zedam
mieszkanie (6) 57 mkw, na 2-piętrze,
w centrum Trzebnicy, tel. 609 293 011.
mieszkanie (3) w Trzebnicy, na osiedlu Panorama, przy ul. Wrocławskiej, powierzchnia
56,6 mkw, drugie piętro, dwa pokoje, osobno kuchnia, balkon, komórka lokatorska,
cena 375 000, tel. 607 700 655.
Mieszkanie (20) lub zamienię, w Trzebnicy
47mkw, na parterze, po remoncie łazienki,
tel. 663 693 795.
dom (6) we Wrocławiu, osiedle Maślice,
120 m; na parterze garaż, pomieszczenia gospodarcze, pralnia, kotłownia; na wyższych
kondygnacjach salon z jadalnią i wyjściem na
taras, kuchnia, 3 sypialnie, 2 łazienki; działka
6,8 a; budynek gospodarczy; cena 700 tys, tel.
512 439 298.
dom (3) szeregowy, (działka skrajna), 160 mkw
użytkowych, w Trzebnicy, tel. 607 431 604.
posiadłość(3) w Ligocie, w pobliżu lasu,
składającą się z 3 budynków, - dom (170 mkw)
5 pokoi, 2 łazienki, kotłownia na ekogroszek,
budynek gospodarczy w którym są dwa samodzielne mieszkania, garaż z użytkowym
poddaszem, piękny ogród, fontanna, kaskada, oczko wodne, strumyk, ogrodzenie z piaskowca i żywopłot z cisów, miejsce na ognisko i grill, parking, tel. 665 886 993.
dom (1) w Trzebnicy na osiedlu domków
jednorodzinnych, blisko centrum, wolnostojący 260mkw ( 7 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie,
kotłownia, garaż) +działka 450m, pomieszczenie do użytku handlowo-usługowego,
możliwość zamieszkania dwóch rodzin, tel.
790 607 745.
pół bliźniaka(16) w Machnicach, zabudowania gospodarcze nadające na mały zakład, garaż, ładna działka, malownicza miejscowość, wyciąg narciarski, tor saneczkowy,
szkółka jazdy konnej, wyjątkowa restauracja,
stawy do łowienia rybek, korty tenisowe, tel.
71 312 41 32, 794 131 037.
lokal(5) handlowo - użytkowy, w centrum
Trzebnicy, tel. 601 733 810.
lokal(6) w Trzebnicy o powierzchni 117
mkw z przynależącą działką 4,4 ar, wewnątrz znajduje się toaleta, pomieszczenie
gospodarcze oraz kotłownia, lokal idealny
na usługi lub gastronomię, tel. 724 820 669.

Lokal(3) lub wynajmę handlowo-usługowy w centrum Trzebnicy w zabudowie
szeregowej o pow. 35 mkw, z możliwością
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym,
klimatyzacja , wszelkie media, na działce
własnościowej z KW o pow. 65 mkw, 20 m
od Urzędu Miejskiego i z parkingiem na 100
samochodów, tel. 798 267 177.
lokal(19) użytkowy w centrum Trzebnicy,
parter, przeznaczenie: usługi, handel, 46
mkw, tel. 601 770 545.
Działka(3) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica – Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja),
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.
działka(8) budowlana w Trzebnicy, 1840
mkw, ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego, znajdująca się na nowym osiedlu
w okolicach stadionu, tel. 505 334 186.
działka(8) budowlana, ogrodzona, w
Złotowie, o powierzchni 20 arów, wszystkie
media (woda, gaz, prąd), tel. 697 416 022.
działka(8) usługowa (46 arów), Wrocław
Nowe Żerniki (w pobliżu stadionu), z możliwością np.: budowy obiektu hotelowego,
gastronomia, usługi zdrowia, parki rozrywki,
obiekty wystawienniczo-targowe, obiekty
kongresowe i konferencyjne, obiekty sakralne, zabudowa zamieszkiwania zbiorowego
i wspólnot religijnych i innych, cena 1 300
000,00 zł, do negocjacji tel. 665 886 993.
działka(8) w Pierwoszowie, 1300 mkw,
nowe osiedle, blisko lasu, tel. 782 532 519.
działki (8) budowlane usytuowane w
centrum Małuszyna o łącznej powierzchni
0,4919 ha. Podzielone na 4 działki: 19/1 o
pow. 1037 mkw, 19/2 o pow. 1130 mkw, 19/3
o pow. 1442 mkw. Media oraz przekształcanie w trakcie, cena 110 zł/mkw. Oraz działka budowlana 19/4 o pow. 1310 mkw, na
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łąka(7) 0,45 h, nadającą się na działkę rekreacyjną, z dala od zabudowań, Kobylice
-Szczytkowice, tel. 726 265 222.
sad(7) wiśniowy, 1h Brzyków, tel. 661 851 943.
Działka(7) budowlana, o pow. 1861 mkw,
w miejscowości Komorowo, oddalona 6 km
od Trzebnicy, położona na nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych,
okolica bardzo piękna i spokojna, w pobliżu
sklep, świetlica wiejska, boisko sportowe,ścieżka rowerowa, prąd, woda, atrakcyjna
cena! Tel. 661254377.

działka(2) budowlana, 29 arów, Trzebnica
ul. Młynarska 16, tel. 608 285 421.
działki (8) budowlane 4 sztuki, w Kałowicach, gmina Zawonia, lub zamienię na
mieszkanie we Wrocławiu lub w Trzebnicy,
tel. 798 263 003.
działka(7) rolno-budowlana, w planie
przestrzennym, Złotów 86a, tel. 783 668 462.
działka(1) z zabudowaniami (budynki gospodarcze), koło Trzebnicy, tel. 780 136 307.
działka(20) budowlana w Mienicach,
pow. 15,80 ara, gmina Wisznia Mała, tel. 728
482 555.
działki (19) budowlane, 10 i 11 arów, Mienice, tel. 506 954 021.
Działka(18) budowlana, 0,5 ha, w dolinie
Baryczy, w starej hucie, przy samym lesie,
blisko drogi asfaltowej, wszystkie media dostępne, tel. 609 936 972.

ziemia(2) 1,5 h, klasa II, III, w miejscowości
Czachowo, Gmina Zawonia, tel. 888 409 049.
działka(18) siedliskowa, w Trzebnicy, o powierzchni 5200 mkw, w okolicy szpitala, tel.
669 351 078.
działka(18) rolna, 5 hektarów, III klasy, 3
km od Trzebnicy, cena do uzgodnienia, tel.
603 673 044.
działka(16) siedliskowa, o powierzchni 39
arów, w miejscowości Raszów, tel. 785 807 160.
działka(16) budowlana w Małuszynie, 21
Arów, tel. 508 845 375.

kupię

działka(7) tanio, ogrodowa o powierzchni
5 arów w Nowym Dworze, cena do uzgodnienia, tel. 713 120 303 lub 608 434 616.
Działka(6) budowlana o powierzchni 1080
metrów przy ul. Ogrodowej z bezpośrednim
dostępem do drogi gminnej, usytuowana na
wzgórzu, z pięknym widokiem na Trzebnice,
wśród nowo, powstającego osiedla domków
jednorodzinnych, w pięknym słonecznym
miejscu, cena 230 tys. zł, tel. 535 432 495.
.

sad(5) około 1ha, chętnie z wodą i prądem,
tel. 601 711 262.
Przyjmę działkę(3) ogrodową z wymurowaną altanką, studnią, za opłatą do uzgodnienia, tel. 781 652 205.
mieszkanie (2) w Trzebnicy, do 48 mkw,
może być do remontu, najlepiej w bloku nie
starszym niż lata 80-te, tel. 607 982 007.
mieszkanie (6) w Trzebnicy, w cenie do 170
tyś, może być do remontu, tel. 785 799 380.
sad(1) do 1ha, chętnie z wodą i prądem, tel.
601 711 262.
ziemie (20) rolną, do 1,5 hektara, okolice
Trzebnicy i Obornik, tel. 502 483 031.

z amienię
kawalera(2) w Trzebnicy (2 pokoje), Rynek, IV piętro, wyremontowana - zamienie
na większe na niższym piętrze, może być
do remontu, tel. 693 539 079

Mam do wynajęcia
Działka(5) jest 25 km od Wrocławia, 6 km
od Trzebnicy, przy drodze asfaltowej, chodnik, ścieżka rowerowa, tel. 501 722 594.

działka(5) budowlana, 12 arów, w Komorowie, położona na nowo-powstającym
osiedlu domków jednorodzinnych, okolica
bardzo piękna i spokojna w pobliżu sklep,
świetlica wiejska, boisko sportowe, ścieżka
rowerowa i atrakcyjna cena, tel.607 907 344.
działka(5) budowlana, Gmina Wisznia
Mała, pow. 15,80 ara, tel. 728 482 555.
działka(4) budowlana w Trzebnicy, atrakcyjna, 1600 mkw, decyzja o warunkach zabudowy, media obok, tel. 798 283 228.
działka(4) o pow. 1,14 Ha, 3 km od Trzebnicy, uzbrojona z budynkiem mieszkalnymi
i budynkami gospodarczymi, tel. 798 283 228.
działka(4) 10 ar, w Piotrkoawiczach,
gm.Wisznia Mała, przy ul. Akacjowej 16 lub
18 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową w MPZP. Media w drodze. Droga
utwardzona oświetlona.103 zł/mkw -do negocjacji, tel. 785 233 402.
działka(4) budowlana, o powierzchni 11,5
ara w Brzykowie, wydane warunki zabudowy z niezbędną infrastrukturą, położone
bezpośrednio przy drodze asfaltowej, tel.
601 708 438.
działka(3) 0,85 h, w Morzęcinie Wielkim,
ul. z Obornikami Śląskimi, tel. 713 125 560.
działki (3) budowlane, nie daleko centrum
Trzebnicy, wjazd od ulicy Piskowskiego oraz
od ulicy Marcinkowskiej, tel. 602 761 832.
działka(2) budowlana, w gminie Wisznia Mała, miejscowość Piotrkowiczki
o pow.1900 mkw, cena za 1 mkw -115 zł, do
negocjacji, tel. 883 179 735.
Działka(3) przemysłowa, 46 a, leżąca
w kompleksie terenów przeznaczonych na
cele przemysłowe, bazy budowlane, składy
itp. Wrocław, ul. Białogardzka, cena 1.300
000 zł. do negocjacji, tel. 665 886 993.
działki (3) budowlane, po 1801 i 1759
m, ostatnie dwie, bliźniaczo położone, na
nowo wybudowanym osiedlu graniczące
ze ścianą lasu, Ligota Trzebnicka 80 zł/mkw,
tel. 665 886 993.

domek (8) mały 1,5 km od Trzebnicy w miejscowości Sulisławice, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, tel. 698 421 772.
mieszkanie (8) 48 mkw, w Trzebnicy, ul.
Korczaka, przy stawach, dwa pokoje umeblowane w bloku z windą, cena 1500 zł +
opłaty, wymagana dwumiesięczna kaucja,
tel. 693 220 512.
garaż(8) w zabudowie szeregowej, w
Trzebnicy, przy ul. Wałowej, tel. 607 816 936.
pole campingowe (7) w Sianożętach,
150 m od morza, toalety, natryski, zmywalnia naczyń, do wynajęcia również przyczepa
campingowa, w terminach lipiec i wrzesień
2020, informacja i tel. 609 884 881.
Mieszkanie (7) w Trzebnicy o pow. 60
mkw - 2 pokoje, kuchnia, łazienka, tel. 695
572 672.
lokal(5) handlowo – użytkowy, w centrum Trzebnicy, tel. 601 733 810.
pokój(5) w Księginicach, przy ul. Trzebnickiej 58, tel. 536 259 231, 536 429 363.
Kawalerka(4) w Trzebnicy, dla jednej
osoby lub pary bez dzieci i zwierząt, dzwonić po 15.00, tel. 605 881 897.
kawalerka(4) w Księginicach, pokój,
kuchnia, łazienka, cena 300 zł / tydzień, tel.
536 429 363.
lokal(4) usługowy, 9 mkw, w centrum
Trzebnicy, przy Deptaku, cena 650 zł + opłaty za prąd, kaucja zwrotna 1200 zł, dzwonić
po godz. 16-ej, tel. 692 681 305.
lokal(4) handlowo - biurowy w Trzebnicy,
centrum Rynek 18, 35 mkw; WC; CO; 2 witryny, parking przed lokalem, tel. 604 210 198.
garaż(3) przy ul. Żeromskiego, w Trzebnicy, tel. 601 580 579.
Pokój(2) z osobną łazienką w domku jednorodzinnym, od 01 marca w Obornikach
Śląskich, miejsce parkingowe, blisko wyjazdu na Trzebnicę w przyjemnym standardzie,
w rodzinnej, przyjacielskiej atmosferze, ilość
domowników 2 osoby, do dyspozycji ogródek oraz części wspólne, 2 pokoje: jeden na
parterze drugi na piętrze, tel. 732 244 683.
mieszkanie (3) 80 mkw, k/Trzebnicy, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, osobne wejście.
Parking, miejsce na grill i ognisko, cena najmu 2000,00 zł + licznik prądu ( ogrzewanie
w cenie), kaucja 2400,00 zł. (traktowana jest
jako zapłata za ostatni miesiąc wynajmu),
tel. 665 886 993.
kawalerka(3) W Ligocie k/Trzebnicy,
pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście,
parking, miejsce na grill i ognisko, cena najmu 1300,00 zł ( ogrzewanie w cenie), kaucja

PRACE REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE
NA TERENIE NIEMIEC
Zatrudnię do pracy przy remontach w Berlinie i Magdeburgu.
Zapewniamy dojazd oraz nocleg. Zjazdy do Polski co tydzień lub
dwa. Umowa o pracę lub działalność. Zarobki od 5500 do 9000
tyś w zależności od przepracowanych godzin i umiejętności.

dio z odtwarzaczem CD, elektryczne szyby
przednie, oryginalne koło zapasowe, poduszka powietrzna, ABS, wspomaganie kierownicy, Zakupiony w salonie w 2010 roku,
jedyny kierowca, cena do uzgodnienia, tel.
663 280 261.

butle (8) gazowe, 2 sztuki, turystyczne, 2
kg, Trzebnica, cena 45 zł za sztukę, tel. 603
283 075.
.

wyciskarka(7) wolnoobrotowa, HUROM
HU200, cena 700 zł, tel 534 666 552.
.

1300,00 zł. (traktowana jest jako zapłata za
ostatni miesiąc wynajmu), tel. 665 886 993.
mieszkanie (1) w centrum Trzebnicy, 2
pokoje, tel. 609 498 676.
mieszkanie (1) w Trzebnicy , 52 mkw, częściowo umeblowane, czynsz + kaucja, tel.
609 293 011.
Powierzchnie biurowo(3) – usługowe, w centrum Trzebnicy, przy ul. Solna
6, w bezpośrednim sąsiedztwie deptaku,
w budynku znajdują się lokale o pow. 10 - 40
mkw, teren biurowca jest ogrodzony i posiada własny parking, tel. 663 844 847.

drobne prace ogólnobudowlane, czy przy
domowe jak „złota rączka”, tel. 883 753 474.
opiekunka(7) niania do dziecka z doświadczeniem, dorywczo lub na pół etatu
od 1 września w trzebnicy, tel. 724 139 529
sprzątanie (3) posprzątam ogród, tel. 669
526 136.
praca na weekend(2) uczennica LO, 17
lat - szuka pracy, np.: opieka nad dzieckiem,
sprzątanie, sprzedawca, itp. tel. 519 185 795.
Sprzątanie (6) domów i mieszkań, mycie
okien, tel. 510 773 825.
Sprzątanie (16) posprzątam mieszkanie
i dom, tel. 662 985 388.
Skoszę trawę(7) o dużych powierzchniach, wywiozę pokost, tel. 726
626 423.

KOREPETYCJE
Lokal(3) biurowo – usługowy (13) o pow.
54 mkw, w Trzebnicy przy ul. Obrońców
Pokoju , Lokal znajduje się na parterze
nowo wybudowanego budynku na rogu
ul. Obrońców Pokoju i Kolejowej, wejście
od głównej ulicy, duże okna witrynowe,
ogrzewanie gazowe, tel. 663 844 847.

lokal(19) 52 mkw, w Trzebnicy, przy ul. Św.
Jadwigi ( budynek TRIADY, obok Zoologicznego), tel. 882 353 301.
mieszkanie (19) Biedaszków Wielki i Milicz,
umeblowane, kominek, tel. 793 595 390, 791
248 399.
mieszkanie (19) 57 mkw, w nowym budownictwie, centrum miasta, Obrońców
Pokoju, dwa pokoje, umeblowane, w bloku
winda, cena 1500 zł +opłaty, wymagana
dwumiesięczna kaucja, tel. 693 223 802.

szukam do wynajęcia
mieszkanie (6) niedrogiego w Trzebnicy,
tel. 730 777 907
pokój(2) w Trzebnicy dla jednej osoby, tel.
575 167 257.
pokój(18) szukam pokoju do wynajęcia, tel.
603 719 748.

matematyka (6) Jestem studentem
Politechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej,
gimnazjów a także szkól ponadgimnazjalnych przygotowujących się do matury, tel. 792 429 119.
wypracowania(19) Oferuję pomoc
w pisaniu oraz korekcie prac pisemnych
od podstaw aż po efekt końcowy. Preferuję prace z dziedzin humanistycznych, tel.
691 853 068.
język angielski (13) z dojazdem do
ucznia, tel. 537 771 707.
gra na skrzypcach i fortepianie(11)
Dyplomowany muzyk udziela lekcji gry na
skrzypcach i fortepianie a także śpiewu i prowadzi zajęcia z muzykoterapią dla dorosłych
i dzieci, kontakt po uprzednim wysłaniu sms
-a, tel. 509 170 171.
Matematyka(12) szkoła średnia, matura,
tel. 603 548 603.
Język niemiecki (11) nauczycielka pomoże w nauce języka niemieckiego, tanio już
od 20 zł, tel. 783 164 357.
Nauka komputera(11) dla osób starszych i nie tylko, tel. 663 799 153.

16 ipca do 28 lipca 2020

pracownik budowlany(7) wykonam

fiat(2) punto, l 1999 rokm, przegląd do
maja, OC do lipca, nowy akumulator, chłodnica, po remoncie blacharki, sprawny, tel.
795 140 830.
fiat(2) Bravo II, rok 2007/08, 1,4 benzyna, 90
km, 128 tyś przebiegu, brązowy, cena 17500
zł, do negocjacji lub zamienię na Berlingo,
Doblo, Kongo, tel. 887 775 727.
BMW(7) czarne, rok 2003, diesel, 2L, tel. 792
409 540.
Przyczepka(8) rolnicza jednoosiowa,
resorowana do ciągnika, paka i oś z kołami
Żuka 650/16, sprawna, stan dobry, tel. 781
839 841.
.

volkswagen (8) passat B7, w pełni wyposażony, tel. 531 303 316.
.

volkswagen (7) Turan 1,6 benzyna; 102KM,
rok 2004, hak + koła zimowe, cena 9900 zł do
negocjacji, tel. 697 290 885.
.

Kelnerka/kierowca(7) 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.

SZUKAM PRACY

samochód(4) KIA Venga, 1,4, benzyna, rok
2010, tel. 607 214 965
citroen (3) Xsara, 1,6 benzyna + LPG, rok
2001, w ciągłej eksploatacji, tel. 723 270 982.
Renault(3) Megane Scenic, rok prod. 1998,
poj. 1,6, moc 90 KM, kolor granat/metalic,
cena do uzgodnienia, tel. 713 120 193.
Passat(3) B7, rok 2011, kolor czekolada
Mocca, stan bardzo dobry, tel. 531 303 316.
VW GOLF(3) 5 r-line 2008 1.4 Tsi 122 km
przebieg 199000 ubezp. +Przeglad ważne,
po wymianie świec, akumulatora, rozrządu,
nowe opony letnie na 18" alufelgach cena
18200 do negocjacji, tel. 690 932 719.

Spr zedam

DAM PRACĘ
zbiór porzeczek (8) przyjmę do zbioru
porzeczek, tel. 604 236 690.
pracownik (8) ogólnobudowlany, wymagana sumienność i rzetelność, tel. 667 362 909.
murarz(8) może być do przyuczenia, wymagana sumienność i rzetelność, tel. 667
362 909.
do zbioru śliwek (8) zatrudnię w Nowym Dworze od około 5 lipca, płacę codziennie, zapewniam transport, tel. 690 949
293, 607 307 669.
do zbioru(7) wiśni – przyjmę, Brzyków,
tel. 661 851 943.
osoby do pracy przy elewacji (6)
praca na terenie Trzebnicy i okolic, dobre
zarobki, tel. 539 928 352.
do zbioru(6) truskawek, zatrudnię osoby,
tel. 661 556 464.
do sprzedaży(6) truskawek , zatrudnię
osoby, tel. 661 556 464.
opiekunka(4) poszukuję opiekunki do
ośmiomiesięcznego dziecka, praca dorywcza - 3 lub 4 dni w tygodniu po ok. 5 godzin,
tel. 504 173 792.
Pracownicy budowlani (4) 1) Instalator podziemnych sieci wod-kan, 2) do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 3)
operator minikoparki. Stawki dla pracowników z doświadczeniem: 18-22 zł, umowa
o pracę, wymagania: prawo jazdy kat. B + E
lub B, doświadczenie w pracy na budowie,
niekarany, sumienny, tel. 603 953 707.

Daewoo(6) Nexia, rok 1996, cena: 1500 zł
(do negocjacji), tel. 723 538 238.
Renault(5) Twingo, rok 1995, przebieg 18
tyś, pierwszy właściciel, blacharka idealna, szyberdach, szyby elektryczne, komplet kół letnich, ubezpieczenie do 20 maja br., przegląd
do 20 kwietnia br., cena 1500 zł, 734 302 552.
Renault(3) 1995 r. przebieg 180 tys,
pierwszy właściciel, blacharka idealna, szyberdach, szyby elektryczne, komplet opon
letnich, ubezpieczenie do 20 maja, przegląd
do 20 kwietnia, cena 1500 zł, tel. 734 302 552
Toyota(4) Corolla, rok prod. 1998, pojemność 1,4 benzyna, przebieg 190 tyś. przegląd ważny do 22.01.2021, dobra cena, opony zimowe gratis, tel. 503 032 094.
honda(6) Shadow 600, przebieg 25 tyś, rok
1998, opony nowe, łańcuch nowy, zębatka
nowa, świece nowe, cena 11 tyś zł, tel. 601
426 609.

MOTORYZACJA / rolnicze
yamaha(8) motor SR 125, rok 1991, czarny
czoper, nowe kufry, roczny akumulator, kask,
cena 3100 zł do uzgodnienia, Koniowo, tel,
535 686 279.
Volkswagen (7) Polo 1.2 benzyna, rok
2004, serwisowany na bieżąco, bardzo
oszczędny, stan dobry, cena 5500 zł do negocjacji, tel. 508 193 070.

Renault(6) OKAZJA!!! Modus, rok 2008,
benzyna, 75 KM, pojemność silnika 1149
cm3, przebieg 206000 km, w pełni sprawny, w bardzo dobrym stanie, oryginalne ra-

Kolonia
w Jarosławcu

tel. 530 494 646 email: mk@trzebnica.net

przyczepa(3) Piława, drewniana, zarejestrowana, tel. 668 302 127.
koła(3) 4 sztuki, letnie, w bardzo dobrym
stanie, z głębokim bieżnikiem. Zestaw jeździł z Peugeotem 206, alufelgi rial Germany
6J x14H2 ET 25, opony Firestone Multihawk
2 175/65 R14, tel. 607 816 936.
Alufelgi (3) 4 szt., 15 na oponach zimowych, 195 x 65, z Mazdy 3, sprzedam lub
zamienię na 4 szt.,do Dacii 4 otwory 15, tel.
697 120 620.
koła(3) wraz z oponami i felgami stalowymi 175 / 13, cena 150 zł, tel. 723 538 107.
koła(3) 2 szt, do rozsiewacza obornika , tel.
723 270 982.
błotnik (3) + maska do Traktor URSUS
C360 + koła przednie „18” kompletne, tel.
723 270 982.
przyczepa(2) drewniana Piława Górna
D44B, w pełni sprawna, ważne dokumenty,
tel. 723 270 982.
alufelgi (1) „15” szt 4, do Mazdy 3, na zimowych oponach, 195 x 65, cena 550 zł, tel.
697 120 620.

orzechy(7) włoskie, nie łuskane, ok. 25 kg,
cena 5 zł/1 kg, tel. 502 433 986.
rozsiewacz (7) nawozów, VICON B75
- kompletny, sprawny, z wałkiem napędowym, cena: 700 zł, tel. 603 629 727.
działka(7) 0,85 h, Morzęcin Wielki, k.
Obornik Śląskich, tel. 71 312 55 60.
Pralka(7) Amica, z funkcją Aqua Stay, 800
obr., elektr. wyświetlacz, cena 50 zł, tel. 697
730 903.
golarka(7) z wyświetlaczem, LE Philips
RQ 1175/16, Senso Touch 2D, komplet wraz
z trymerem, cena 130 zł, tel. 534 666 552.
.
kojec(7) z siatki tkanej dla psa o wymiarach:
szerokość – 2 m, długość - 3 m, wysokość - 2
m, oraz budę ocieplaną, kojec jest zadaszony, cena do uzgodnienia, tel. 713 120 303 lub
608 434 616.
butle (7) na wino, tel. 883 394 355.
słoma(7) w kostakach, cena 3,5 zł / szt, Biedaszków Wielki, tel. 697 489 139, 605 322 201.
króliki (6) do dalszego chowu, tel. 721 900 693.
sieczkarnia(8) ręczna antyk, sprawna,
tel. 798 263 003.
drzewo(6) kominkowe oraz do wędzenia
jak śliwka, czereśnia, tel. 605 451 032.
ziemniaki (6) sadzeniaki, tel. 507 834 555.
drzewo(5) śliwkowe, pocięte na 30 cm, kominkowe lub di wędzenia, tel. 605 451 032.
drewno(3) opałowe, pocięte z palet, dowiozę na miejsce, tel. 669 526 136.
pług (3) dwuskibowy do ciągnika , tel. 668
302 127.
obsypnik (3) do ziemniaków, brony trójki,
kultywator, tel. 668 302 127.
ciągnik (3) T 25, zarejestrowany, tel. 668
302 127.
sadzarka(2) do kapusty, tel. 574 259 133.
kultywator(2) tel. 723 270 982.
obsypnik (2) do ziemniaków, tel. 723 270 982.
brony(2) piątki lekkie, 2 sztuki, po remoncie, tel. 723 270 982.
pszenżyto(2) tel. 795 140 830.
pszenica(2) tel. 795 140 830.
ziemniaki (1) odpadowe, Raszów, tel. 785
724 406.
siano(1) mała kostka, tel. 507 834 555.
pierze (1) gęsie na pierzyny lub poduszki,
na kilogramy, tel. 668 302 127.
Maszyna(20) do siekania kapusty, elektryczna /szczotkownica/, tel. 713 123 677.
orkan (8) II, maszyna rolnicza, tel. 500
326 862.
pszenżyto(20) rzepa, okolice Zawoni, tel.
692 618 067.
łuparka(4) do drzewa, tel. 607 214 965.
króliki (19) miniaturki, odchowane, 6-tygodniowe, tel. 721 900 693.
kosiarka(18) rotacyjna, produkcji niemieckiej, szerokość robocza 1,8 m, tel. 723
270 982.
rozsiewacz (18) nawozu typu LEY, po remoncie, tel. 723 270 982.
słoma(8) w kostkach, pszenna, tel. 500
326 862.
drewno(8) z rozbiórki stodoły, tel. 500
326 862.
dmuchawa(7) do zboża z silnikiem KW +
rury, tel. 792 409 540.
opielacz(7) 5 rzędowy, Wisznia Mała, tel.
792 409 540.
siewnik (8) do nawozu KOS, zawieszany,
tel. 500 326 862.
narzędzia(8) rożnego rodzaju, do tokarek, frezarek, do metalu, tel. 500 326 862.
Pług (8) pięcio-skibowy do podorywki, tel.
500 326 862.
przyczepy(8) rolnicze: wywrotka i skrzyniowa, tel. 500 326 862.
sortownik (8) napędzany silnikiem elektrycznym, tel. 500 326 862.
ciągniki (8) ZETOR, 4 cylindrowy, tel. 500
326 862.

BUDOWLANE / agd, rtv
Spr zedam
cegła(8) klinkierowa, 1000 sztuk., maszyna Cyklop oraz żmijka do zboża, 5 m, tel. 71 310 75 14.
termomix(7) TM31, wraz z kompletnym
dodatkowym naczyniem, tel. 534 666 552.
.

szczoteczka(7) elektryczna, marki
BRAUN, wraz z timerem, cena 65 zł, tel. 534
666 552.
.
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Wczasy
Rodzinne
w Jarosławcu
16 lipca -22 lipca 2020
22lipca – 28 lipca 2020

• domki 4 osobowe (w warunkach reżimu sanitarnego)
z łazienką
• opieka kadry pedagogicznej,
pielęgniarki i ratownika
• wyżywienie 3 x dziennie i deser
• ciekawy program kolonijny,
plażowanie, wycieczki piesze,
podchody, gry terenowe,
• programowanie i kodowanie,
ognisko, zajęcia sportowe na
Orliku, zajęcia taneczne
• spacery z psem OZZY
• Ubezpieczenie od NNW
• Mała kolonia, własciwa opieka nad dziećmi.
• Koszt wraz z dojazdem 1830 zł

• Zakwaterowanie: Ośrodek
„Barka” - Jarosławiec – drewniane domki 4-5 osobowe
z pełnym węzłem sanitarnym
(toaleta, prysznic, umywalka), w domku telewizor, mała
lodówka.
• Śniadanie i kolacja w postaci
szwedzkiego stołu
• Dodatkowo dla dzieci od 6
lat do 15 lat zajęcia bez rodziców
• Ceny od 900 zł do 2100 zł
w zależności od ilości posiłków i długości pobytu

Alditur-Aldona Komur
tel. 600 655 033

Alditur-Aldona Komur
tel. 600 655 033

mail: alditurwycieczki@gmail.com

mail: alditurwycieczki@gmail.com

816 936.
kabina(5) prysznicowa z hydromasażem, 2
-letnia, stan dobry, Trzebnica , tel. 504 310 914.
telewizor(6) Sony Bravia 43 KDL-40EX720
cal 3D, plus okulary x 1, stan bdb, cena 500 zł
do negocjacji, tel. 733 801 544.
.

kominek (3) żeliwny 9 KW, tel. 514 399 495.

Laptop(2) sprawny, cena 150 zł, tel. 732 190 033.
łyżka(6) do minikoparki, cena 550 zł, tel. 609
341 999.
.

wanna(7) żeliwna na wodę na działkę, tel.
883 394 355.
palenisko(7) kowalskie, tel. 883 394 355.
stoły(7) robocze nadające się do garaży,
szafy metalowe, rożne średnice rur, kątownika prętów oraz kształtownika, tel. 883 394
355.
wieszaczki (8) nadają się np. na witrynę
do sklepu, regulowana wysokość, cena 14
zł /szt, przy zakupie większej ilości cena do
uzgodnienia, tel. 691 141 985.

pralka(8) Frania , tel. 798 263 003.
okap(3) Amica OSC521, srebrny, niezniszczony, podszafkowy, szer.: 50 cm,
gł.: 47 cm, tryb pracy: pochłaniacz/
wyciąg, wydajność [m3/h]: 181, poziom
hałasu [dB]: 51, oświetlenie: tradycyjne,
Sterowanie: mechaniczne, cena 100 zł,
tel. 693 790 106.
stemple (3) budowlane, sosnowe w ilości
ok 120 szt, Trzebnica, tel. 601 377 892.
Ościeżnica(3) drewniana, „90”, prawa,
nieużywana, tel. 660 440 377.
pralka(3) wirnikowa, Frania, stan bdb,
cena 110 zł, tel. 502 677 578.

klosze (3) szklane, trzy sztuki, do żyrandola, cena 10 zł /sztuka, tel. 501 956 199.

wiata(7) drewniana, skręcona, tel. 883 394 355.
krajzega(7) tel. 883 394 355.
kosiarka(7) czołowa, tel. 883 394 355.
płachta(7) z plandeki TIRA, tel. 883 394 355.
narzędzia(7) rolnicze: płuszki, śrutownik,
glebogryzarka i inne, tel. 883 394 355.
kostka(7) brukowa, około 32 mkw, z rozbiórki oraz 25 szt krawężników- stan bardzo
dobry, cena 750 zł, tel. 795 256 489.
kocioł(7) na ekogroszek, marki STALMARK
z 2008r, wraz ze sterownikiem, pierwszy
właściciel, zadbany i w ciągłym użytku, cena
1000 zł, tel. 600 232 545.

radio(3) lampowe, Rumba, odbiera na falach długich, cena 100 zł, tel. 502 677 578.

betoniarka(2) poj.150 L, 3-fazowa, stan
bardzo dobry, cena 1000 zł, tel. 662 956 114.
okno(8) plastikowe 157 x 67 cm i drzwi balkonowe plastikowe 242 x 67 cm Trzebnica,
tel. 603 283 075.

gazówka(1) na butlę, cena 50 zł, Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.
pralka(1) automat, Bosch, tel. 668 302 127.
kino(8) domowe Philips, cena 280 zł, Trzebnica, tel. 603 283 075.

cegła(8) rozbiórkowa, około 1500 sztuk,
cena 1 zł / sztukę, tel. 500 326 862.

ROWERY / WÓZKI
Spr zedam
wózek (7) dziecięcy, gondola + spacerówka, stan dobry, tel. 502 433 986.

radio(3) lampowe, Olympia, cena 170 zł,
tel. 502 677 578.

Profile (5) stalowe 25 x 25 x 1,5 mm; o długości 2 m, cena 18 zł/szt, oraz 20 x 20 x 1,5
mm o długości 2 m, cena 15 zł/szt, tel. 607

wózek (6) bliźniaczy, spacerowy, firmy baby
jogger city mini, cena 200 zł, odbiór osobisty trzebnica, tel. 733 801 544.
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kufer(8) antyk, tel. 798 263 003.
regał(6) cena do uzgodnienia, tel 514 399 495.

meble (7) komplet stylowych mebli, kupione w salonie mebli Gawin, kolor orzech
ciemny 5 elementów, cena 1200 zł, do negocjacji, tel. tel. 505 831 848.

ważne telefony

Urząd Skarbowy
w Trzebnicy

URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45
Burmistrz przyjmuje
w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę
w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:
w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00

meble (8) ogrodowe, świeżo odmalowane,
wyglądają jak nowe, Trzebnica, cena 950 zł,
tel. 603 283 075.
.

Klatka(7) fantastyczna klatka na chomiki,
drewniana dla gryzoni, wysuwane dno ułatwiające czyszczenie, można zdemontować,
szerokość 125 cm, cena 200 zł, do odebrania
w Obornikach Śląskich, tel. 732 244 683.

przewodniczący rady miejskiej
dyżur w każdą środę
w godz. 13:00 – 16:00
w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę
w godz. od 15:30 – 16:00
WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281
WYDZIAŁ GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
71 388 81 42 wew 242 lub 243

Rower(4) Giant split, cena 600 zł, tel. 577
757 184.

rowerek (3) dziecięcy cena 30 zł, tel. 501
956 199.

stół(4) + cztery krzesła, do pokoju, tel. 607
214 965.
stół(4) +cztery krzesła do kuchni, tel. 607
214 965.
szafa(4) do pokoju 2- drzwiowa, tel. 607
214 965.
ŁÓŻKO(4) sypialniane, dwuosobowe, 200
x140, z pojemnikiem na pościel, cena do negocjacji, tel. 604 259 577.
STÓŁ(4) brązowy, do kuchni, 75 x 75 + dwa
krzesła, cena do negocjacji, tel. 604 259 577.
meble (3) kuchenne i pokojowe, tel. 607
214 965.
Meble (3) BRW Tip Top, kolor klon Nida, używane, w bardzo dobrym stanie :szafa, dwa
regały wysokie, jeden niski, dwie komody
dwudrzwiowe i biurko. Cena 650 zł, tel. 505
526 895.

rower(2) koła 24 cale, cena 250 zł, Trzebnica, tel. 603 283 075.
wózek (4) inwalidzki, wykonany ze stali
stoo lekkich, VCWK 9AM, tel. 667 320 349.
wózek (1) inwalidzki, sterowany ręcznie,
stan bardzo dobry, tel. 783 445 614.
Rower(20) męski nowy z przekładnią, wiatrówko+lornetka,tel. 713 123 677.
rower(20) młodzieżowy, tanio, plus hulajnoga, tel. 723 538 107.
ROWER(4) DZIECIĘCY, MUDDY FOX AVENGER, koła "20", przednie teleskopy, shimano
equipped, cena 150 zł., tel. 604 259 577.
Rower (4) turystyczny, męski czarny, błotnik,
bagażnik, cena 70 zł,tel. 604 259 577.

MEBLE

meble (8) tanio, holenderskie, tel. 798 263 003.
materac(4) piankowy do łózka LUNA2 RG
35, francuski, na gwarancji, tel. 667 320 349.
Łóżko(4) rehabilitacyjne LUNA 2, VERMEIREN, rude, tel. 667 320 349.

DLA DZIECI / różne
Spr zedam
Rolki (6) dla dziecka, rozmiar 31-34, cena
550zł tel. 732 244 683..

Spr zedam

rower(3) damski, fioletowy, Peugeot, przerzutki, hamulce, koszyk, cena 490 zł, tel. 660
440 377.
fotelik(3) na rower, cena 40 zł, tel. 501 956 199.

kanapa(8) skórzana w kolorze kremowym,
bez funkcji spania, cena: 220 zł, tel. 602 605 666.
witryna(8) narożna z litego drewna sosnowego, cena 220 zł, tel. 602 605 666.
meble (8) komplet, PRL, stan bardzo dobry,
cena 1000 zł, tel. 607 431604.
wózek inwalidzki (8) skuter, dziecięcy,
elektryczny, cena 1000 zł, Trzebnica, tel. 662
992 226.
starocie (8) książki z przed 1900 r, może
ktoś potrzebuje dodatkowej gotówki, rozważę każdą propozycję, tel. 884 706 610.
stoliki (6) 2 sztuki, nocne w bardzo dobrym
stanie, ikea, hemnes, 90 zł/szt. Do obejrzenia
w Trzebnicy, tel. 669 399 579.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
71 387 15 92
Ośrodek Pomocy Społecznej
71 312 05 27
Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej Trzebnica Ergo
71 310 99 56, 71 310 99 92
Straż Miejska w Trzebnicy
71 388 81 14
Gminne Centrum Kultury i Sportu
785 922 332
Biblioteka Miejska 669 767 871
Hala Sportowa 71 312 11 71

zegar (3) stary, ścienny, cena 40 zł, tel. 502
677 578.

Ochraniacze (7) dla dziecka, rozmiar XS
25-40 kg, łokieć 17-21, nadgarstek 12-14, kolano 25-31, cena 30 zł, tel. 732 244 683.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
71 388 75 00, 71 388 75 80
Sąd Rejonowy 71 312 12 13
Powiatowy Urząd Pracy
71 312 11 54 , 71 387 11 38
Szpital św. Jadwigi Śląskiej
71 312 09 20, 71 312 09 13
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica–zdrój 71 387 28 38
Pogotowie Wodno-Kan.
71 310 12 16

• Od 1 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące kas wirtualnych
• Używanie kas wirtualnych nie jest obowiązkowe. To jedynie alternatywa dla wskazanych branż korzystających z kas rejestrujących.
• Każda kasa wirtualna musi przejść proces certyfikacji realizowany przez Główny
Urząd Miar.
W zakresie kas wirtualnych rejestrujących, które mają postać oprogramowania Minister Finansów podpisał dwa rozporządzenia:
• rozporządzenie MF z 29.05.2020 r., w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. z 2020 r., poz.957),
• rozporządzenie MF z dnia 30.05.2020 r., w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać
oprogramowania (Dz.U. z 2020 r., poz. 965),
Wirtualne kasy fiskalne może stosować branża transportowa oraz branże, które najwcześniej
były objęte obowiązkiem posiadania kas on-line ( pierwotnie od 1 lipca 2020 r.) mi. in. gastronomia i hotelarstwo.
Rozporządzenia przewidują i opisują certyfikowanie kas wirtualnych przez Główny Urząd Miar.
Wydanie certyfikatu dla kasy wirtualnej potwierdza zgodność działania kasy zgodnie z wymogami, w szczególności dot. bezpieczeństwa.
Kasy wirtualne czyli kasy mające postać oprogramowania są kolejnym działaniem obok JPK
VAT i kas online wspierającym uszczelnienie systemu podatku VAT.
Kluczowym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie kosztów wywiązywania się z obowiązku
rejestracji sprzedaży (ewidencji wartości sprzedaży i kwot podatku VAT) dla wybranych grup
przedsiębiorców oraz dalsze ograniczenie szarej strefy poprzez dostarczenie z jednej strony
atrakcyjnego cenowo rozwiązania rejestracji sprzedaży detalicznej (tzw. kasy wirtualnej będącej aplikacją mobilną), a z drugiej wzmacniającą element kontrolny poprzez dostarczanie danych o transakcjach w czasie rzeczywistym oraz możliwość ich weryfikacji przez kupujących.
Ministerstwo Finansów postanowiło wdrożyć tzw. model otwarty tj. model implementacji architektury (kasy wirtualnej w postaci aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców) oparty o publicznie dostępną specyfikację wymagań, nie ograniczający potencjalnych dostawców rozwiązań,
platform systemowo-sprzętowych, języków programowania itd., który umożliwia dodawanie
nowych funkcji lub integrację rozwiązania z innymi usługami dostarczanymi przez niezależne
podmioty.
Kasy wirtualne, tak jak kasy on-line, będą posiadały funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.
Pozwoli to na ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas z prowadzonej
ewidencji oraz o zdarzeniach fiskalnych, które zaistniały podczas ich użytkowania. Kasy te mają
stanowić alternatywę dla użytkowanych dotychczas przez podatników kas rejestrujących.

karuzela(8) do kołyski, nie używana, przyjemna, duża ilość melodyjek, efekt świetlny,
Trzebnica, cena 55 zł, tel. 691 141 985.

łóżeczko(6) w bardzo dobrym stanie,
cena 150 zł, do negocjacji, tel. 733 801 544.
.

KASK (7) dla dziecka, rozmiar M, cena 30 zł
tel. 732 244 683.

Rower(8) koła 24 cale, Trzebnica, tel. 6032
83 075.

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

tel. 697 011 953
609 514 915

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

Kasy wirtualne

Rolki (6) dla dziecka, rozmiar 30-32, cena 50
zł tel. 732 244 683..

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

KASK (7) dla dziecka, rozmiar M, cena 15 zł
tel. 732 244 683.

Trzebnica ul. Chrobrego 26
R
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Huśtawka(5) dziecięca, w bardzo dobrym
stanie, cena 100 zł, (dodam folię p.deszczową
na wózek, 2 nocniki,ortalionową podkładkę
do przewijania), tel. 696 304 043.

M

A

wanienka(8) stojak oraz wkład do wanienki, używane, Trzebnica, cena 55 zł, tel.
691 141 985.

Kupię / ODDAM / przyjmę
ODDAM złom (6) tel. 607 817 909.
Kupię motocykl(19) Simson, WSK, SHL,
Motorynka, Romet itp, tel. 600 340 996.
nieodpł atnie pole (1) wydzierżawię
nieodpłatnie! w Kałowicach, gmina Zawonia o pow, 0,5 h, tel. 798 263 003.
Kupię rzutnik (12) Anna lub Jacek z filmami lub osobno, tel. 604 259 577.
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Przedłużony termin dla płatników podatku PIT
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy informuje, że Rozporządzeniem z dnia 1 czerwca
2020 r. Minister Finansów przedłużył termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na
podatek PIT i zryczałtowanego podatku PIT.
Płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych został wydłużony termin przekazania
do urzędu skarbowego pobranych w marcu i kwietniu od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych: zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego.
Obowiązek przekazania tych środków do urzędu skarbowego będzie podlegał wykonaniu w
odniesieniu do zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych w:
• marcu – do 20 sierpnia 2020 r.
• kwietniu – do 20 października 2020 r.
Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje związane z epidemią, środki z majowych zaliczek i zryczałtowanego podatku będą mogli przekazać do urzędu skarbowego do 20 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego zostało opublikowane 1 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 972.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem publikacji, czyli 1 czerwca 2020 r.

W kontaktach z Krajową Administracją
Skarbową korzystaj z elektronicznych form
obsługi Klienta.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy zachęca do korzystania z elektronicznych form
rozliczeń i zdalnego kontaktu z urzędem.
W wyjątkowych sprawach, których nie można załatwić elektronicznie, podatnicy są obsługiwani w urzędzie skarbowym w Trzebnicy przed trzy dni w tygodniu (poniedziałek, środa i
piątek):
• poniedziałek od 12:00 do 18:00
• środa od 9:00 do 15:00
• piątek od 9:00 do 13:00
W pozostałe dni obsługa podatników odbywa się w jednostkach KAS poprzez e-usługi, e-PUAP i telefonicznie.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług i kontaktu z urzędem skarbowym poprzez e-PUAP i infolinie.
Usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, dostępne na stronie podatki.gov.pl, pozwalają na sprawne
rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej urzędu skarbowego w Trzebnicy:
www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-trzebnicy oraz na stronie podatki.
gov.pl
Natomiast w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych
przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach
celnych lub stwierdzające stan zaległości.
Krajowa Informacja Skarbowa udziela informacji podatkowych i celnych przez telefon:
• 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
• 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
• +48 22 330 03 30 (z zagranicy)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
Zachęcamy również do zadawania pytań drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny
na Portalu Podatkowym. Aby otrzymać informację na temat cła lub podatków na adres e-mail, na stronie Portalu Podatkowego należy wybrać pozycję Skontaktuj się z nami, a następnie opcję „Pytanie e-mail”.
Czat z konsultantem KIS dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do
16:;00. Rozmowa odbywa się z wykorzystaniem specjalnego formularza na Portalu Podatkowym w zakładce Skontaktuj się z nami – chat z konsultantem.
We wszystkich jednostkach KAS klienci są przyjmowani z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Prosimy o stosowanie się do zaleceń wywieszonych w siedzibach urzędów.
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Bar przy Witosa 2 w Trzebnicy
codziennie pyszne obiady / czynne: pon.-pt. 10-17
potrawy na zamówienie: wesela, urodziny, komunie, święta
telefon

601 333 148

NR 8 / 178

serwis olejowy
naprawa
skrzyń biegów

Paweł Miklas

automatycznych i manualych

pmserwis90@gmail.com

czynne: pon - pt 9 - 17 Księginice, ul. Trzebnicka 67
Maciej Nowak

SALON MEBLOWY

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

883 38 03 96

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

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

zapraszamy pon.-pt. 9-17 sob. 9-14
rzasa-meble@wp.pl / tel. 71 714 24 56

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

oczyszczalnia
Ścieków

– Kompleksowe wykonanie mebli do domów i mieszkań
– Bezpłatny pomiar i wycena
– Możliwość wykonania projektu wraz z wizualizacją

726 444 224

Gwar anc ja
na zbiornik
i montaż

Zbiorniki
na deszczówkę
piwniczki betonowe
odwodnienia
i drena ż
paweł madaliński
sk arsz yn 48 trzebnica

szamba
betonowe

605 331 903

w w w.o c z ys zc z a ln i e- s z a m b a .co m . pl

Luzem lub w workach

trzebnica ul. Chrobrego 26
nowa lokalizacja – dawny araj
tel. 609

514 915 / 697 011 953

TAXI 1
TRZEBNICA

przewóz 6 osób

telefon

601 270 514

Auto

DETAILING

spa dla Twojego samochodu

czyszczenie skóry / polerowanie
lakieru / odświeżanie i zabezpieczanie lakieru / odświeżanie
i zabezpieczanie plastików / polerowanie reflektorów / czyszczenie aut do sprzedaży / usuwanie
naklejek reklamowych
/ pranie tapicerki samochodowej

600 588 484

Księginice, ul. Łabędzia 30

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO

WULKANIZACJA SERWIS OPON

Krzysztof Kawecki

� Komputerowe wyważanie kół
� Wymiana opon

BĘDKOWO 166

Serwis klimatyzacji

TEREN SKŁADU WĘGLA

SPAWANIE
-aluminium
-stopów aluminiowych
-stali, stali nierdzewnej
-stali miekkich

Wycena usługi bezpłatna

także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

OBNIŻYMY RATY
TWOICH KREDYTÓW
NAWET o 30%

gwarantujemy terminowość,
profesjonalizm i dyskrecję
tel.

•
•
•
•
•

malowanie
tapetowanie
zabudowy karton-gips
układanie glazury i paneli
wykonywanie drewnianych
tarasów, pergoli, konstrukcji
z drewna
tel.

605 432 606

telefon:

Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE

metali kolorowych	makulatury	wywóz gruzu budowlanego

podstawiamy kontenery | transport gratis | najlepsze ceny w mieście

Milicka 32 tel. 71 312 05 03
godziny otwarcia skupu
poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00
sobota 8:00 – 13:00

CZYSZCZENIE
- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Nakład 8 000 egzemplarzy
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PRĄD
ZE SŁOŃCA
ZA DARMO

elektryk
drobne
prace

Fotowoltaika dla Ciebie

Konkurencyjne ceny!
tel. 693 431 523

do domu lub firmy
instalacje wyspowe oraz
z przyłączeniem do sieci

elektryczne
i elektroniczne

w w w. p r a d z e s l o n c a . e u

tel. 693 925 835
513 986 986

tel. 513

986 986

Szczytkowice 91
tel.

785 233 408

pon-Pt 8-17 / SOBOTA 8-14

SERWIS OPON

TYLKO U NAS
SZYBKO
TANIO
I SOLIDNIE

PROSTOWANIE I REGENERACJA FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
W SPRZEDAŻY OPONY NOWE I UŻYWANE
Geometria 3D

TRZEBNICA

GODZINY PRACY:

206 280

poniedziałek – piątek 8 – 20
sobota 8 – 14

SERWIS KLIMATYZACJI
SAMOCHODOWEJ już od 249zł

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA

FHU

602 523 956 / 713 870 407

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408

Piotr Jankowski

Jakub

godz pracy: pon.-pt. 8:00-17:00 sob. 8:00-14:00

ANGIELSKI

tel. 669

781 608 200

TRZEBNICA

REMONTOWO
BUDOWL ANE

• nauka dzieci, młodzieży
i dorosłych
• pomoc w odrabianiu lekcji
• konwersacje
• gramatyka

Kredyty | ubezpieczenia | nieruchomości | inwestycje

atrakcyjne cenY!

pełna obsługa firm,
pośrednictwo kredytowe

US ŁU G I

taekwondopolska.pl

Trzebnica

Tr zebnic a
ul. Prusicka 39

taekwon-do

tel. 535 788 141

Skup złomu

883 485 324

694-057-540

Szkoła Pod. nr 3 w Trzebnicy

obrońców pokoju 18 b
trzebnica

tel.

713 870 274
502 749 540
602 571 613

dzieci 6-12 godz 18-19
młodzież-dorośli godz 19-20
cena za miesiąc 50 zł

zapraszamy
do nowo
otwartego
biura

721 767 978
505 719 540

tel.

602 728 266

treningi w piątki

697 689 359

Kostka / Orzech / Ekogroszek
drewno rozpałkowe

www.schodex.net

• docieplanie budynków
• malowanie elewacji i wnętrz
• gładzie
• płyty kartonowo-gipsowe
• podwieszanie sufitów

Rachunkowe

- wykonujemy usługi w zakresie termoizolacji i hydroizolacji
budynków mieszkalnych, przemysłowych i gospodarczych
- docieplamy i wygłuszamy poddasza, stropy płaskie i skośne
pianką PUR
- wykonujemy również elewacje budynków

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

DĄB JESION
BUK SOSNA

Biuro

OCIEPLANIE PIANKĄ PUR

Sprzedaż Węgla

DREWNIANE

REMONTOWO
BUDOWL ANE

BEZPŁ ATNA
w ycena
profesjonalne
dor adztwo

Firma DOM-BUD oferuje

tel

100 %

usługi

TOLL-SPAW

Firma świadczy usługi:

Trzebnica ul. Wrocławska 3

Kuchnie
Szafy
garderoby
Meble łazienkowe

Firma

e-mail: firmablyskmn@wp.pl

wyprzedaż mebli
kuchennych z ekspozycji

biuro@gluszek-meble.pl tel.

693 749 567

SCHODY
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Gabinet
Medycyny Estetycznej
lek. med.

Anna Paleczek – Różewicz
• toksyna botulinowa
• powiększanie ust kwasem hialuronowym
• wolumetria twarzy, nici liftingujące
tel. 690

931 579

meble ogrodowe
donice , huśtawki, piaskownice ,
stojaki na rowery, lampiony,
warzywniaki, kompostowniki,
TANI OPAŁ
polski tani węgiel - od 770 zł
ekogroszek - od 800
pellet / miał / koks / brykiet / drewno
kominkowe i opałowe / kruszywo / kora sosnowa
i dębowa / ziemia do kwiatów / zrębka kolorowa
tel.

695 934 148 ◆ 663 693 820
GŁUCHÓW GÓRNY 1

TARTAK

