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Inwestycje
w sołectwach
Zapraszamy na przegląd bieżących inwestycji w sołectwach
Gminy Trzebnica.
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Sportowe talenty
z Trzebnicy
Bartosz Lorek drugim
wicemistrzem świata w tańcach
latynoamerykańskich, a Julia
Obroca wicemistrzynią Polski
w bowlingu. Zapraszamy do
przeczytania o sportowych
talentach z Gminy Trzebnica.

Str. 17

Zwycięski chór
str. 10-15
35. Trzebnicki Uliczny Bieg Sylwestrowy za nami. Entuzjaści aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz pogodnej atmosfery ostatniego dnia roku mieli sposobność uczestniczyć w Biegu Sylwestrowym ulicami Trzebnicy. Punktualnie o 12:00 Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima dał sygnał do startu dla ponad tysiąca zawodników, którzy corocznie chętnie wracają do malowniczej Krainy Wzgórz
Trzebnickich, by oddać się sportowej rywalizacji. Tradycyjnie już część opłaty startowej przekazana została na cel charytatywny. W tej
edycji wspieraliśmy dzielną 9-letnią Roksanę Siódmak, która mierzy się z chorobą nowotworową nerwów wzrokowych. Już dziś wiemy też,
że decyzją burmistrza kolejna edycja akcji charytatywnej poświęcona będzie małemu bohaterowi z Trzebnicy – Frankowi Kowalczykowi.
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Chór Gminnej Szkoły
Muzycznej zwyciężył na
międzynarodowym festiwalu
chóralnym w Cieszynie. To
kolejny sukces utalentowanego
zespołu wokalnego.
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noworoczny wywiad z burmistrzem
Zapra szamy do zapoznania się z w y wiadem jakiego na szej redakcji udzielił burmistrz Marek D ługozima
Tradycyjnie – w Trzebnicy – rozpoczęliśmy nowy rok na sportowo poprzez organizację kolejnej edycji Ulicznego Biegu
Sylwestrowego. Jak Pan ocenia
tegoroczną edycję biegu?
Tegoroczną edycję biegu oceniam
bardzo dobrze. Była to jubileuszowa
– 35. edycja naszego wydarzenia.
Jest to jedna z najstarszych imprez
biegowych w naszym kraju. Jej wypracowana i rozpoznawalna marka
ściąga do nas w ostatnim dniu roku
miłośników biegania z całej Polski
oraz gości z zagranicy. W tej edycji wprowadziliśmy dwie istotne
nowości, które zostały pozytywnie
przyjęte przez biegaczy. Do tradycyjnego dystansu 10 km wprowadziliśmy dodatkowo dystans 5 km,
dzięki czemu biegacze rozpoczynający swoją przygodę z tym sportem
lub ci, którzy nie czuli się jeszcze
na siłach, by naszą zróżnicowaną
i wymagającą trasę pokonać dwa
razy, mogli pobiec tylko jedną pętlę i również wyjechać z Trzebnicy
z medalem. Kolejną nowością była
lokalizacja startu oraz ceremonii
medalowej, która odbyła się przy
nowej Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr
2. Cieszę się również z tego, że po
raz kolejny mogliśmy przekazać
na cel charytatywny część opłaty
wpisowej. W tym roku zbieraliśmy pieniądze na pomoc w leczeniu mieszkanki ziemi trzebnickiej
– małej Roksanki, która zmaga się
z nowotworem nerwów wzrokowych. Z opłat wpisowych udało się
przekazać 10 340,00 zł, a kolejne
10 000,00 zł przekazał sponsor –
bank PKO BP. Korzystając z okazji
chciałbym w tym miejscu jeszcze
raz podziękować wszystkim biegaczom, organizatorom, obsłudze
technicznej oraz sponsorom, bez
których ta impreza nie mogłaby
się odbyć w tak pięknej i atrakcyjnej oprawie. Szczególne podziękowania kieruję do Państwa Elżbiety
i Jacka Tarczyńskich z firmy Tarczyński S.A – sponsora strategicznego oraz Pana Andrzeja Łoposzko
– dyrektora trzebnickiej placówki
banku PKO BP – sponsora głównego naszego biegu. Dziękuję również
Panu Jackowi Jackowiakowi – prezesowi stowarzyszenia Pro-Run,
które jest współorganizatorem biegu i odpowiada za przygotowanie
i przeprowadzenie części sportowej. Jednocześnie już dziś pragnę
poinformować, że kolejna zbiórka
na cel charytatywny dedykowana
będzie naszemu małemu bohaterowi z Trzebnicy – Frankowi Kowalczykowi – synkowi Karoliny
Brzozy-Kowalczyk. Wcześniej jednak – już 25 stycznia w hali sportowej przy ul. Kościelnej – odbędzie
się charytatywny turniej siatkówki
dedykowany również Franiowi,
współorganizowany razem z Panią
Brygidą Afet-Lenart, na który serdecznie wszystkich zapraszam.
Wspomniał Pan o nowym miejscu startu zlokalizowanym przy
nowej Hali Sportowo-Widowi-

skowej? Kiedy możemy spodziewać się otwarcia tej wielkiej
i długo oczekiwanej inwestycji?
Specjalnie przenieśliśmy start biegu, w okolice nowej hali sportowej,
ponieważ ta arena stanie się nowym centrum sportowym miasta.
Jest tam bezpiecznie oraz jest dużo
przestrzeni, nie brakuje miejsc parkingowych w pobliżu oraz mamy do
dyspozycji infrastrukturę sportową
w postaci boiska szkolnego, które
w tym roku posłużyło nam za centralne miejsce wydarzenia. W wariancie optymistycznym zakładaliśmy, że uda się doprowadzić do
uruchomienia hali przed biegiem,
jednak formalne i proceduralne
opóźnianie momentu oddania do
użytku hali przez moich oponentów spowodowało, że musieliśmy
ugościć biegaczy w sąsiedniej Szkole Podstawowej nr 2 oraz na terenie
przy szkole. Wracając do pytania
– kiedy możemy spodziewać się
otwarcia hali – odpowiem, że z naszej strony zrobiliśmy wszystko co
konieczne i możliwe, by nastąpiło
to jak najszybciej. Jednak spółka
ARHAT wniosła właśnie kolejne
odwołanie od decyzji przybliżającej nas do momentu otwarcia,
co znów opóźni oddanie hali do
użytku. Mimo tej nieuzasadnionej
złośliwości jestem jednak dobrej
myśli i wierzę, że wczesną wiosną
hala będzie już mogła służyć mieszkańcom. Szkoda mi jedynie dzieci,
które przez tak nieodpowiedzialne
i złośliwe działanie wciąż muszą
czekać na otwarcie gotowej, pięknej
hali.
Gdy jesteśmy przy temacie
Szkoły Podstawowej nr 2 – proszę powiedzieć czytelnikom coś
na temat planowanej rozbudowy tej placówki.
Z końcem 2019 roku podpisałem
umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły
wraz z budową podziemnego łącznika z halą widowiskowo-sportową. Docierające do mnie sygnały
ze strony rodziców oraz dyrekcji
szkoły o konieczności dostosowania części pomieszczeń szkoły muzycznej na potrzeby szkoły podstawowej utwierdziły mnie w przekonaniu, że dotarliśmy do momentu

konieczności rozbudowy tej popularnej placówki. Jest to szczególnie
ważne w kontekście nowego dużego osiedla, które powstaje przy ul.
Czereśniowej i Oleśnickiej, przy
Lesie Bukowym. Nasza gmina na
przestrzeni ostatnich lat stała się
bardzo atrakcyjnym miejscem zamieszkania. Oferujemy o wiele
więcej niż tylko „przenocowanie”.
Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą sportową, edukacyjną
i kulturalną, mieszkańcy czują się
tu dobrze i bezpiecznie, a droga
ekspresowa S-5 radykalnie zmniejszyła czas potrzebny na dotarcie
do stolicy Dolnego Śląska. Dlatego właśnie Trzebnica jest bardziej
atrakcyjna do zamieszkania niż
oddalone od centrum Wrocławia
nowe wrocławskie osiedla, z których czas dojazdu do rogatek miasta był niejednokrotnie dłuższy od
przebycia trasy Trzebnica-Wrocław.
Szczególnie dobrze czują się u nas
młode rodziny z dziećmi, dlatego
obserwujemy znaczny wzrost nowych mieszkańców. Rozwój wymaga poszerzania oferty, w tym także
oferty edukacyjnej. Dlatego też
podjąłem decyzję o budowie hali,
która pozwoli w komfortowych
warunkach przeprowadzić lekcje
wychowana fizycznego równolegle dla 4 klas. Zapotrzebowanie na
miejsca w szkołach jest tak duże, że
po konsultacji z dyrektor Grażyną
Kantecką zdecydowałem się na dobudowanie nowego skrzydła szkoły,
które pomieści aż 9 nowych klas.
Przy okazji budowy nowego skrzydła, powstanie też wcześniej zapowiadany łącznik z halą sportową.
Mam także dobrą wiadomość dla
rodziców i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Wspólnie z dyrektor
Elżbietą Nowak również planujemy rozbudowę placówki. Dobudowa piętra i kolejne klasy, pozwolą
zwiększyć komfort nauczania również w tej szkole.
Jakich jeszcze inwestycji mogą
spodziewać się mieszkańcy
gminy w bieżącym roku?
Mając na uwadze zrównoważony
rozwój gminy nie zapominamy
oczywiście o terenach wiejskich.
Przypomnę, że trwa realizacja długo oczekiwanej inwestycji jaką jest
budowa drogi łączącej Cerekwicę

nowe skrzydło Szkoły Podstawowej nr 2

z Masłowem oraz drogi Jaźwiny –
Koczurki. Planowana jest również
budowa nowej świetlicy w Skarszynie. Wykonamy projekt boiska
w Komorówku. Istotną kwestią jest
także wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kuźniczysku – tym
również planujemy się zająć w tym
roku. W Taczowie Wielkim powstało nowe boisko sportowe, planujemy wyposażyć OSP w Cerekwicy
w nowy wóz strażacki oraz pracować nad dalszą rozbudową sieci
ścieżek rowerowych. Zakończył się
I etap budowy Parku Kulturowego Winna Góra, dlatego będziemy
szukać możliwości pozyskania dofinansowania na realizację kolejnego etapu tego projektu. Oczywiście
to tylko część planowanych inwestycji. Rok zaczynamy planując
kilkanaście inwestycji, a w trakcie
upływu czasu stopniowo dokładamy nowe inwestycje. Dzięki takiej
strategii udaje nam się od ponad 12
lat realizować około 80 inwestycji
rocznie. Powiem szczerze, że ciężko
znaleźć drugą gminę, w której dzieje się tyle co u nas. Wystarczy przypomnieć, że w ubiegłym roku zrealizowaliśmy dwa ronda, kompleksowy remont ul. Obornickiej, drogę
łączącą Komorówko z Brzykowem
i Domanowicami, a także otwarte
zostały kolejne świetlice w Ligocie
Trzebnickiej oraz Kuźniczysku.
Wiemy, że ma Pan również pomysł na salę koncertową przy
Szkole Muzycznej. Może nam
Pan zdradzić szczegóły tego pomysłu?
Tak, mam taki pomysł, by utworzyć
przy Szkole Muzycznej prawdziwą
salę koncertową na ok. 600 miejsc.
Wynika to m.in. z faktu, że w samej
Szkole Muzycznej – z racji zabytkowej siedziby – brakuje profesjonalnej sali koncertowej. Z drugiej
strony widzę takie zapotrzebowanie po bardzo dużym zainteresowaniu wydarzeniami kulturalnymi
organizowanymi dotąd w sali kinowo-widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Po
utworzeniu takiej sali koncertowej,
sala kinowa służyłaby głównie do
projekcji filmowych w ramach bardzo dobrze funkcjonującego Kina
Polonia 3D, a sala koncertowa by-

łaby profesjonalnym miejscem do
organizacji różnego rodzaju wydarzeń, koncertów i spektakli teatralnych. Pomieściłaby również dwa
razy więcej osób niż dotychczasowa
sala kinowa.
Czy podjął już Pan jakieś działanie w tym zakresie?
Tak. Zwróciłem się z pismem do Powiatu Trzebnickiego o nieodpłatne
przekazanie gruntu będącego ich
własnością, przylegającego do działki, na której zlokalizowana jest nasza
Szkoła Muzyczna. Zachęcony deklaracjami pani Starosty Małgorzaty
Matusiak o rozwoju współpracy
i o równomiernym rozwoju powiatu, zdecydowałem się o wystąpienie
z takim wnioskiem, tym bardziej,
że w naszej szkole uczą się również
dzieci z terenu Powiatu Trzebnickiego, więc taka sala koncertowa
służyłaby wszystkim mieszkańcom
powiatu. W geście dobrej woli z mojej strony oraz w ramach wyrażenia
gotowości do podjęcia konstruktywnej współpracy, na prośbę pani
Starosty Małgorzaty Matusiak oraz
Burmistrza Żmigrodu – pana Roberta Lewandowskiego, zdecydowałem wcześniej o nieodpłatnym użyczeniu działki pod budowę ścieżki
rowerowej przebiegającej po granicy
Gminy Trzebnica i Gminy Żmigród.
Chodzi o odcinek w lesie między
Książęcą Wsią a Gruszeczką. Niestety jednak mój wniosek – z niezrozumiałych dla mnie przyczyn – spotkał
się z odmową. Jest to teren za Wydziałem Komunikacji, na którym
obecnie rosną krzaki, a teren ten idealnie nadaje się na tego typu obiekt.
Mimo odmowy mam nadzieję, że
pani Starosta Małgorzata Matusiak
przemyśli jeszcze tę decyzję i w imię
dobrej współpracy oraz z uwagi na
wzajemny szacunek i nasze bardzo
dobre relacje, a także z uwagi na cel
publiczny służący całemu Powiatowi
Trzebnickiemu – zmieni tę decyzję.
Moim marzeniem jest, by do końca
mojej kadencji zrealizować ten kolejny ambitny i potrzebny obiekt, który
mógłby stać się wymiernym symbolem wzajemnej współpracy gminy
i powiatu oraz który pozwoliłby na
długo pozostawić nasz wspólny ślad
w historii rozwoju gminy i powiatu.
Dziękujemy za rozmowę

Hala Widowiskowo-Sportowa

podziemny łącznik

▶ Przekrój inwest ycji nowego skrzydła Szko ł y Podstawowej nr 2 oraz podziemnego łącznika, k tór y po łączy szko łę z halą
sportową.
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Cz y Powiatowi Trzebnickiemu z ależ y na rozwoju Gminy Trzebnica?
Z pewnością pamiętają Państwo historię współpracy pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Gminą
Trzebnica w poprzednich kadencjach lokalnego
samorządu. W przeciągu ostatnich 15 lat relacje
te kształtowały się bardzo różnie.
W okresie pierwszych dwóch
kadencji, kiedy funkcję Starosty
Trzebnickiego sprawował Pan Robert Adach, współpracy tej niestety nie było. Była za to niezdrowa rywalizacja a niejednokrotnie
podkładanie kłód pod nogi i blokowanie rozwoju Gminy Trzebnica. W tym kontekście wspomnieć
należy chociażby zeznawanie pracowników Starostwa Powiatowego
w Trzebnicy przeciwko Gminie
Trzebnica w sprawie stawu przy
ul. Leśnej, czy pisma wysyłane
przez ówczesnego starostę do Ministerstwa Zdrowia przeciwko
przywróceniu w Trzebnicy funkcji uzdrowiska. Mimo przyjaznych gestów ze strony Burmistrza
Gminy Trzebnica (jak chociażby
coroczne umarzanie zaległości
podatkowych wobec gminy, które
generował powiatowy Szpital im.
Św. Jadwigi), Powiat Trzebnicki
w ciągu dwóch kadencji Starosty
Roberta Adacha (lata 2006-2014)
nie chciał współpracować z Gminą
Trzebnica. Sytuacja ta odwróciła
się o 180 stopni w latach 2014-2018,
kiedy Starostą Trzebnickim był
pan Waldemar Wysocki. Wówczas
Gmina Trzebnica wraz z Powiatem
Trzebnickim zrealizowała szereg potrzebnych projektów z korzyścią dla mieszkańców gminy
i powiatu. Dzięki tej współpracy
udało się nie tylko uratować od
zamknięcia Powiatowy Szpital im.
Św. Jadwigi, który znajdował się na
progu upadku, ale również wykonać szereg niezbędnych inwestycji
drogowych, takich jak: przebudowa drogi z Trzebnicy do Ujeźdźca
Wielkiego wraz z budową ścieżki
rowerowej, remonty dróg do Węgrzynowa, Taczowa Wielkiego
i Brochocina, czy remont drogi
do Malczowa. Decyzją mieszkańców Powiatu Trzebnickiego w wyborach samorządowych jesienią
2018 roku, wybrane zostały nowe
władze Powiatu Trzebnickiego
z panią Małgorzatą Matusiak jako
Starostą Trzebnickim. Burmistrz
Marek Długozima liczył na dalszą
konstruktywną współpracę władz
Powiatu Trzebnickiego i Gminy
Trzebnica. Dlatego też burmistrz
przychylnie odnosił się do próśb
i inicjatyw kierowanych do niego
przez władze Powiatu Trzebnickiego. Przykładem takiej współpracy
i otwartości na prośby Powiatu
Trzebnickiego była sprawa budowy ścieżki rowerowej z Książęcej
Wsi do Gruszeczki. Ścieżka ta,
zaprojektowana po terenie Gminy Trzebnica bez wiedzy i zgody władz Gminy Trzebnica, była
przedmiotem sporu z Powiatem
Trzebnickim jeszcze za czasów,
gdy Starostą Trzebnickim był pan
Robert Adach. Nowe władze Powiatu Trzebnickiego postanowiły
rozwiązać problem braku ciągłości
powstałych już ścieżek rowero-

wych trasą dawnej kolei wąskotorowej i zwróciły się do Burmistrza
Gminy Trzebnica o użyczenie terenu będącego własnością Gminy
Trzebnica, aby móc wybudować na
niej brakujący odcinek ścieżki rowerowej. Burmistrz Gminy Trzebnica nie tylko użyczył Powiatowi
Trzebnickiemu nieruchomość należącą do Gminy Trzebnica o powierzchni 3,4 hektara (działka nr
342 AM 1 w Koniowie), ale przystał na kolejne prośby władz Powiatu Trzebnickiego: przekazania
dokumentacji projektowej ścieżki
rowerowej na omawianym odcinku, zapłaty za projekt techniczny
ścieżki oraz możliwości wycięcia
i pozyskania przez Powiat Trzebnicki drzewa znajdującego się na
omawianej działce. Decyzja Burmistrza podyktowana była dbałością o dobro mieszkańców Gminy
Trzebnica i Powiatu Trzebnickiego, którzy w przyszłości korzystać
będą z omawianej ścieżki rowerowej.
Kilka miesięcy temu Burmistrz
Gminy Trzebnica postanowił
sprawdzić, czy również władze
Powiatu Trzebnickiego są otwarte na potrzeby rozwojowe Gminy Trzebnica. Taką potrzebą jest
niewątpliwie konieczność wybudowania nowej sali do ćwiczeń
dla uczniów Gminnej Szkoły Muzycznej połączonej z salą koncertową, na której uczniowie Szkoły
Muzycznej mogliby organizować
koncerty dla mieszkańców całego
Powiatu Trzebnickiego. Niestety
Gmina Trzebnica nie dysponuje
wystarczającą powierzchnią terenu w sąsiedztwie Szkoły Muzycznej, aby móc wybudować zaplanowany obiekt. W tym celu w dniu
12.09.2019 roku Burmistrz Gminy Trzebnica zwrócił się pisemnie do pani Starosty Małgorzaty
Matusiak z prośbą o wydzielenie
niewielkiej części działki z nieruchomości należącej do Powiatu
Trzebnickiego
(niezabudowany
teren za Wydziałem Komunikacji
Starostwa Powiatowego przy ul.
Leśnej w Trzebnicy). Prośba Burmistrza dotyczyła części działki
o powierzchni jedynie około 0,2
ha, a więc terenu stanowiącego
jedynie około 5% terenu, który
Gmina Trzebnica użyczyła Powiatowi Trzebnickiemu pod budowę
ścieżki rowerowej z Gruszeczki do
Książęcej Wsi. Co więcej, podczas
bezpośredniego spotkania wnioskodawcy – Burmistrza Gminy
Trzebnica, z Zarządem Powiatu
Trzebnickiego na jednym z posiedzeń Zarządu, Burmistrz złożył
propozycję odpłatnego odkupienia części nieużytkowanej obecnie
przez Powiat nieruchomości przy
ul. Leśnej na potrzeby sali prób
dla Szkoły Muzycznej w Trzebnicy.
Niestety pismem z dnia 28.11.2019
roku Zarząd Powiatu Trzebnic-

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u goz im a z w ró c i ł s i ę p ise m nie do pani St arost y M a ł go r z at y M at u s iak
z p roś bą o w yd z ie l e nie niew ie lk iej c z ę śc i d z ia ł k i z nie ruc ho m oś c i nal e ż ącej do Pow iat u
Tr z e b nic k ie go (z a z nac z o na na p ow y ż s z y m z dj ę c iu). S ąs iaduj e o na z G m inną Sz ko ł ą
M u z yc z ną i m o g ł aby p os ł u ż yć j ako miej sce do b u dow y s ali konce r towej d l a uc z niów w y ż ej
w y mie nionej s z ko ł y. N ie ste t y z ar z ąd p ow iat u w yd a ł de c y zj ę o d m ow ną.

kiego w osobach pani Starosty
Małgorzaty Matusiak, Grzegorza
Terebuna, Pawła Olesia, Sławomiry Misiury – Herman i Stanisława Hurkasiewicza odmówił
przychylenia się do prośby Gminy Trzebnica. Swoje stanowisko
Zarząd Powiatu argumentował
m.in. zobowiązaniem nałożonym
na Powiat przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków do rekonstrukcji na omawianej działce zabytkowej drewnianej wiaty,
którą Powiat Trzebnicki rozebrał
jeszcze za czasów Starosty Roberta
Adacha. Nie wydaje nam się, by był
to jedyny powód decyzji odmownej, tym bardziej, że burmistrz
Marek Długozima zobowiązał
się również wykonać zalecenia
konserwatorskie po przekazaniu
wspomnianej działki. Cóż pozostaje mieć nadzieję, że Zarząd
Powiatu Trzebnickiego nie wraca
do starych nawyków ograniczających możliwości rozwoju Gminy
Trzebnica, które obowiązywały za
czasów słusznie minionych. Swego rodzaju testem na prawdziwe
intencje Zarządu Powiatu będzie
z pewnością sprawdzenie czy Powiat Trzebnicki odbuduje na omawianej nieruchomości wyburzoną
wiatę drewnianą, na którą powołał
się uzasadniając odmowę udostępnienia Gminie Trzebnica niewielkiej nieruchomości o powierzchni
około 0,2 hektara (200 m²). Mimo
wszystko mamy nadzieję, że władze Powiatu Trzebnickiego jeszcze
raz przemyślą swoją decyzję i dadzą szanse Burmistrzowi Markowi Długozimie na wybudowanie
sali prób z salą koncertową dla
uczniów Gminnej Szkoły Muzycznej z terenu Powiatu Trzebnickiego, którą obiecał uczniom, ich rodzicom i mieszkańcom.
[red]

▶ D z ia ł k a ob e c nie z arast a nie u ż y wana , c ho ć m o g ł aby s ł u ż yć
d z ie c iom z te re nu Pow iat u Tr ze b nic k ie go.

źródło: mojegizycko.pl/
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▶ N owa s al a ko nce r towa p oz wo li ł aby uc z nio m G m innej
Sz ko ł y M u z yc z nej , ic h b lis k im oraz ws z yst k im mie s z k ań com na p r ze ż y wanie w yd ar ze ń k u l t u ralnyc h w now y m w ymiar ze. D o d at kowo j ej p owst anie uwo lni ł oby s al ę K ina
Po l onia 3D, k tóra w p e ł ni m o g ł aby być p oś w ię cona se an som f ilm ow y m .
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Krystyna Haładaj nominowana
na stanowisko zastępcy burmistrza

Sam burmistrz tak komentuje
wspomnianą nominację: – Pani
Krystyna Haładaj od dłuższego
czasu pełniła nieformalnie rolę
zastępcy burmistrza wspierając
mnie w wielopłaszczyznowym
rozwoju Gminy Trzebnica, który
jest bardzo dynamiczny. Nowe
inwestycje i podejmowane przez
nas zadania generują jednocześnie więcej pracy. Dlatego zdecydowałem, że od 16 grudnia 2019
r. Pani Krystyna będzie pełniła
funkcję zastępcy burmistrza na
pełny etat. W pewnych obszarach
wsparcie Pani Krystyny Haładaj
będzie bardzo pomocne.
Przypomnę jednocześnie, że
przez ostatnie 5 lata nie posiadałem żadnego zastępcy, co również
generowało duże oszczędności finansowe dla Gminy. Pani Krystyna Haładaj zdobywała doświadczenie w pracy samorządowej
m.in. jako radna Rady Miejskiej
w Trzebnicy. Jako Naczelnik
Wydziału Oświaty potwierdziła
swoje kompetencje będąc nieocenionym źródłem wiedzy, spokoju
i doświadczenia. Jestem przekonany, że pani Krystyna Haładaj
będzie wspierać moje dążenia do

dalszego rozwoju Gminy Trzebnica – zakończył burmistrz.
– Chcę serdecznie podziękować
burmistrzowi Markowi Długozimie, za nominację oraz zaufanie
jakim mnie obdarzył. Zapewniam
o swoim wielkim zaangażowaniu
w sprawy ważne dla Gminy Trzebnica służąc swoją radą i wiedzą.
Chcę również czerpać jak najwięcej ze współpracy z jednym z najskuteczniejszych samorządowców
w Polsce – powiedziała Krystyna
Haładaj.
Poniżej przedstawiamy krótką
notkę biograficzną pani Krystyny Haładaj: Bezpartyjna z dużym
doświadczeniem pracy na rzecz
społeczeństwa. Wcześniej była
dyrektorem SP nr 3 w Obornikach Śląskich, również wizytatorem Dolnośląskiego Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu. Przez
wiele lat współpracowała z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli, instytucjami społecznymi i kulturotwórczymi. Pełniła
rolę eksperta w zakresie awansu
zawodowego nauczycieli, konsultanta oraz kierownika konsultantów w projektach europejskich. Za
swoją działalność uhonorowana

5

Taczów z nowym boiskiem
Nowe boisko wielofunkcyjne już służy mieszkańcom Taczowa Wielkiego. – Naprawdę miło
się patrzy, jak zmieniła się ta niecka przy naszej świetlicy – mówią zadowoleni mieszkańcy.
Przypomnijmy, że wcześniej powstał tu nowy
plac zabaw. Boisko to zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego 2018.

Burmistrz Marek Długozima powołał na stanowisko zastępcy burmistrza panią Krystynę
Haładaj pełniącą wcześniej rolę Naczelnika Wydziału Oświaty.

17.01.2020

Projekt zdobył 1463 głosy
mieszkańców, którzy na jego powstanie pozyskali tym samym 100
tys. zł przewidzianych w Budżecie

Obywatelskim. Burmistrz Marek
Długozima postanowił podwoić
tę sumę, tak aby zadanie zostało
wykonane w sposób kompleksowy

i mogło służyć mieszkańcom na
lata. – To boisko, będzie terenem
rekreacji i sportowej rywalizacji
dla mieszkańców trzech pobliskich
sołectw – Taczowa Wielkiego, Taczowa Małego, jak i Brochocina.
Dlatego też postanowiłem podwoić sumę przeznaczoną z Budżetu
Obywatelskiego na to zadanie, oddając w ręce mieszkańców miejsce
kompletne i służące dobrej integracji – powiedział burmistrz i dodał:
– Gratuluję mieszkańcom, którzy wraz z sołtys Renatą Bisikiewicz zmobilizowali się do udziału

w głosowaniu, a ich ciężka praca
przyniosła świetne efekty i dziś
zostaje wynagrodzona – zakończył
burmistrz. Sołtys Renata Bisikiewicz rozmawiając z burmistrzem
podkreśliła zadowolenie mieszkańców: – Mamy świadomość, że
w naszej gminie znajduje się ponad
40 sołectw, dlatego też czasami
warto brać sprawy w swoje ręce,
tym bardziej, że burmistrz powołując Budżet Obywatelski, dał nam
ku temu świetne narzędzie. Dziękuję mu za to, a także za pamięć
i rozwój wszystkich wiosek naszej

gminy. Widać to szczególnie podczas różnego rodzaju uroczystości
czy dożynek gminnych, których
nasza barwna reprezentacja jest
prawdziwą ozdobą.
Przypomnijmy także, że decyzją mieszkańców, w tegorocznej
6. edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica na 2019 rok
wybrany został projekt nr 1 pod
nazwą: "Chodnik dla pieszych
w Ujeźdźcu Małym". Zdobył on
łącznie 1666 głosów.
[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 r a z z m i a n ow a n ą n a s t a n ow i s ko z a s t ę p c y b u r m i s t r z a
K r y s t y n ą H a ł a d aj .

została Złotym Krzyżem Zasługi,
nagrodą Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej oraz
licznymi wyróżnieniami. Szczególne doświadczenie w pracy samorządowej zdobyła jako radna
Rady Miejskiej w Trzebnicy i przewodnicząca komisji zajmującej się

sprawami oświaty, kultury i współpracy międzynarodowej.
Jako nowo powołany zastępca
pani Krystyna odpowiadać będzie
m.in. za Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego, Stanowisko ds. Działalności
Gospodarczej, Wydział Oświaty,

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Ośrodek Pomocy Społecznej, pobierając pobory w wysokości 8440 zł brutto miesięcznie.
Jednocześnie burmistrz informuje,
że nie planuje zatrudniać nowego
Naczelnika Wydziału Oświaty.
[sh]

▶ Bu rmist r z wi z y towa ł te r e n nowe g o b o is k a w ie l o fu nkc yj ne go p owst a ł e go
w Tac zowie Wie lk im .
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▶ B ois ko war te p onad 20 0 t ys . z ł. p owst a ł o w ram ac h Bu d ż e t u O by wate ls k ie go
2018 .
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Szybciej z Cerekwicy do Masłowa

z burmistrzem, nasza miejscowość
wciąż się rozwija – zakończył.
W ramach prac wykonana zostanie m.in. wycinka drzew i karczowanie pni, roboty ziemne, montaż
krawężników na zjeździe z drogi
wojewódzkiej, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
jezdni i zjazdów, przestawienie kolidującego ogrodzenia, wykonanie
oznakowania docelowego.
– Dobra komunikacja pomiędzy poszczególnymi sołectwami
Gminy Trzebnica to podstawa budowania komfortu życia ich mieszkańców. Wierzę, że kolejne kilometry dróg i chodników pomogą
w zapewnieniu bezpieczeństwa,
a także staną się żywą tkanką spajającą naszą lokalną społeczność

Tylko w ostatnich dniach na terenie gminy
Trzebnica i Oborniki Śląskie oszuści wyłudzili
od osób starszych pieniądze podając się za policjanta lub oficera ABW. Pamiętajmy, że nigdy
nie wiemy, kiedy oszuści zaatakują, dlatego Policja apeluje o ostrożność, zasadę ograniczonego
zaufania i otoczenie troską przez rodzinę i przyjaciół swoich bliskich oraz osób samotnych z sąsiedztwa. Dzięki czujności i wiedzy o sposobach
działania przestępców, seniorzy mogą nie tracić
swoich oszczędności.

▶ Bu rmist r z wsp ó lnie z so ł t yse m i rad ny m R ad y M iej s k iej Edwar de m Sikorą wi z y towa ł te r e n
inwe st ycj i.

– powiedział burmistrz i dodał: –
Cieszę się również, że dzięki mojemu skutecznemu działaniu udało
mi się pozyskać na tę inwestycję
środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 800 188,00 zł
– zakończył.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie zakończyła się również budowa
drogi łączącej Jaźwiny z Koczurkami. Powstały także drogi łączące Szczytkowice z Brzykowem,
Komorówko z Domanowicami
i Brzykowem, ul. Łabędzia w Księ-

ginicach, nowa droga w Głuchowie
Górnym. Wyremontowane zostały
także drogi prowadzące do Węgrzynowa, Malczowa oraz pomiędzy Taczowem Wielkim i Brochocinem.
[sh]

2 stycznia br. 79-letnia mieszkanka Trzebnicy zawiadomiła
Policję, że sprawca podający się
za funkcjonariusza ABW podczas
rozmowy telefonicznej pod legendą zagrożenia wyczyszczenia jej
konta bankowego, wyłudził od
pokrzywdzonej pieniądze w kwocie 15350 zł. Mieszkanka uwierzyła, że ma do czynienia z prawdziwym oficerem ABW i obawiając
się że jej konto bankowe zostanie
wyczyszczone wypłaciła z konta pieniądze i pozostawiła je we

wskazanym miejscu przez sprawcę licząc, że bierze udział w prawdziwej akcji ABW i sprawca zostanie zatrzymany.
7 stycznia br. 64-letnia mieszkanka Obornik Śląskich w rozmowie telefonicznej została oszukana, w ten sposób, że rozmówca
podawał się za funkcjonariusza
Centralnego Biura Śledczego Policji i przekonał ją o tym, że posiada
informacje o zagrożeniu utraty jej
pieniędzy i aby tego uniknąć posiadane pieniądze musi przekazać

R

▶ Ponad 2 , 5 - k il o m e t r ow y o d c ine k p o ł ąc z y Ce r e k wicę z M as ł owe m .
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UWAGA – POLICJA ostrzega

Rozpoczęły się prace budowlane związane z powstaniem drogi, która już niebawem połączy
Cerekwicę i Masłów. Ponad 2,5-kilometrowy
odcinek warty 2 336 629, 30 zł wykona firma
Eurovia Polska z Kobierzyc. Budowa potrwa do
września 2020 roku. Inwestycję wizytował burmistrz wraz z sołtysem i radnym Rady Miejskiej
Edwardem Sikorą.
– Ta inwestycja pozwoli nam
lepiej zintegrować miejscowości,
które tworzą naszą parafię i od zawsze są ze sobą ściśle powiązane.
Dziękuję w imieniu mieszkańców
Panu burmistrzowi za dostrzeżenie problemu, jakim były odległości pomiędzy naszymi sołectwami,
teraz ten dystans skróci się o ponad połowę. Pomoże to też nam
podejmować wspólne działania,
czy to na rzecz naszej parafii czy
też Gminy Trzebnica – powiedział
sołtys i dodał: – Cieszyć możemy
się także z remontu remizy strażackiej, a jak zapewnił mnie burmistrz, wkrótce nasze szeregi zasili
także nowy wóz bojowy. Wcześniej
wyremontowaliśmy również świetlicę, powstały nowe drogi, oświetlenie. Dzięki dobrej współpracy

17.01.2020

E

mu na przechowanie, po czym zostaną jej zwrócone. Pokrzywdzona spakowała do torby posiadane
w miejscu zamieszkania pieniądze w kwocie 116064 zł i zgodnie
z poleceniem torbę pozostawiła
na zewnątrz swojego miejsca zamieszkania. Sprawca zabrał pozostawioną kwotę.
Powyższe sytuacje mogą przydarzyć się naszym bliskim lub
sąsiadom. Dlatego niezbędne jest
pobudzenie czujności rodzinnej
oraz sąsiedzkiej w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych, samotnych.
Reagujmy, kiedy widzimy lub
mamy sygnały, że ktoś podejrzany „kręci” się w pobliżu naszego
krewnego, sąsiada albo miejsca
jego zamieszkania.
Zapamiętajmy jak najwięcej
szczegółów dotyczących wyglądu
i zachowania osoby, która wzbudza niepokój.
Zapiszmy numer rejestracyjny
pojazdu, którym się taka osoba
porusza. Podzielmy się wiedzą
o sposobie działania sprawców

K

L

A

z osobami najbardziej zagrożonymi – seniorami. Ostrzeżmy ich,
nim będzie za późno.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo apelujemy, aby nie przekazywać żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają
się za członków Waszej rodziny
lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące.
Nie reagujmy pochopnie na
hasło: syn, wnuczek, siostrzenica potrzebują pomocy, gdy tylko
usłyszymy głos w słuchawce. Należy sprawdzić czy jest to prawdziwy krewny, np. poprzez skontaktowanie się z innymi członkami
rodziny.
Bliscy, z którymi utrzymywany jest codzienny kontakt, mogą
pomóc potwierdzić, że jest to ta
osoba, za którą się podaje oraz
czy rzeczywiście potrzebuje pomocy, o jaką prosi. Pamiętajmy,
że sami również możemy zweryfikować dzwoniącego. Warto
zadzwonić bezpośrednio do tych
osób i sprawdzić. W większości
przypadków mamy numer tele-

M

A

fonu do syna, córki czy wnuczka.
Nie bójmy się do nich zadzwonić
i ustalić, czy przedstawiona sytuacja ma miejsce. Lepiej wykonać
jeden telefon więcej, niż stracić
swoje oszczędności i przekazać je
przestępcom.
W związku z powyższym zalecamy stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec nieznajomych – lepiej wyglądać
na człowieka podejrzliwego niż
stracić dorobek życia. Pamiętajmy także, aby nie udzielać przez
telefon żadnych informacji dotyczących danych personalnych,
numerów kont bankowych i haseł
do nich. Nie opowiadajmy nieznajomym o swoich planach życiowych, czy o członkach rodziny.
O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast
poinformujmy Policję, korzystając z numeru alarmowego 997 lub
112. Nie obawiajmy się, że alarm
może okazać się fałszywy. Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo!

Podkomisarz Piotr Dwojak
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Trzebnicki finał WOŚP
Wiatr podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Trzebnicy sprzyjał i dął
w żagle z niesamowicie pozytywną siłą. Dobiliśmy do portu z rekordową kwotą 52 879,06 zł,
z czego 8190,79 zł pochodziło z licytacji, a 410,62 zł ze stacjonarnej puszki artKawiarni. Wszystko to dla zapewnienia najwyższych standardów
diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.
28. Finał rozpoczął się oficjalnie o godzinie 15:00 w sali kinowo
-widowiskowej GCKiS występem
sekcji tańca nowoczesnego. Pod
okiem Justyny Łukasiewicz trzy
grupy dzieci i młodzieży wykonały
po dwa układy taneczne. Po występie artystycznym na scenie pojawił
się zespół NO IDEA, który gościł
już w Trzebnicy podczas 26. Finału. Trio zagrało energetycznego,
dynamicznego rocka alternatywnego, rozpoczynając tym samym
muzyczną część programu.
Kolejnym koncertowym kąskiem był lokalny zespół Ktoś
Gdzieś Kiedyś Coś, który zabrał
publiczność w świat rocka i bluesa, kończąc swój występ coverem
Mroza „Jak nie my, to kto”.
Na scenie pojawiła się także bluesowa formacja WCW Trio, która
przypadła do gustu szczególnie
starszemu pokoleniu trzebniczan.

Gwiazdą wieczoru tegorocznego
Finału WOŚP był wrocławski zespół Tumblin’ Flash, grający covery The Rolling Stones.
Występy muzyczne przeplatane
były licytacjami, w których można było stać się właścicielem różnych ciekawych i niecodziennych
przedmiotów bądź usług: treningi
personalne, masaże, zabiegi rehabilitacyjne, treningi EMS, vouchery do lokalnych restauracji,
vouchery na basen, kręgielnię i do
kina, vouchery do salonów fryzjerskich, kosmetycznych i na sesje fotograficzne. Należy również
wspomnieć o wyjątkowych przedmiotach przekazanych na licytacje
m.in.: szklane serce WOŚP od pana
Bartosza Adamczyka, lot samolotem czy przejażdżka wojskowym
motocyklem. W pakietach przeznaczonych do licytacji znalazły
się również gadżety od Fundacji

WOŚP, m.in. w postaci kalendarzy,
zegarków, koszulek.
Prowadząca imprezę i licytacje
Aleksandra Kuriata była nieustępliwa, dzięki czemu łączna kwota uzyskana z licytacji to 8190,79
zł. Tegoroczny wynik całkowity
zbiórki w Trzebnicy nie byłby jednak tak wysoki, gdyby nie 50 wolontariuszy, którzy kwestowali na
ulicach miasta od godziny 10:00.
Można było ich również spotkać
w okolicach lodowiska miejskiego, hali sportowej i gminnego
obiektu sportowo-rekreacyjnego,
gdzie odbywały się dodatkowe
WOŚP-owe wydarzenia: turniej
piłki nożnej, treningi tabata czy
nauka gry w squasha. Ostatnie
puszki przywędrowały do siedziby sztabu około godziny 20:00.
Dzięki wytrwałości młodych ludzi, wynik był rekordowy i wyniósł 52 879,06 zł.

▶ Re kor dow y w y nik by ł m oż liw y d z ię k i c ię ż k iej p rac y t r ze b nic k ic h wo l ont ariu s z y.

▶ Sz k l ane se rce WOŚP w y konane p r ze z B ar tos z a Ad am c z y k a
p o raz ko l ej ny by ł o naj ce nniej s z ą z r ze c z y dostę p nyc h
p o dc z as lic y t acj i.

28. Finał WOŚP zakończył się
symbolicznym światełkiem do nieba. Mając na uwadze dobro zwierząt, dzieci i osób starszych, przed
GCKiS rozjaśniały cichutko zimne
ognie.
Organizatorzy, z szefową sztabu Sandrą Korczak na czele, dziękują za pomoc wszystkim, którzy
bezinteresownie wsparli tegoroczny finał Orkiestry: Burmistrzowi
Markowi Długozimie, Gminnemu
Centrum Kultury i Sportu wraz
z Kinem Polonia 3D i artKawiarnią, Gminnemu Pakowi Wodnemu

Trzebnica-ZDRÓJ, firmom: Travart, Issmen, Ceska Beseda, Diamond, Plejada, Black Barbell, Dodolandia, Passion, Reh4U, Chicken
World, Show Design, Sady Celmerów, Bazarek Pchli Targ, BSC, Ceramex, O’Włos, Markiza, Krowa
Burgers, On the Way, Brave Design
oraz Zakładowi Wodociągowemu
Związku Gmin Bychowo w Prusicach, Szkole Top Cios, pani Edycie
Kozickiej i panu Abdulwahab Alkebsi.
Do zobaczenia za rok!
[kkoc]

▶ S al a k inowa G m inne g o Ce nt ru m Ku l t u r y w y p e ł ni ł a się p o b r ze g i

▶ N a sce nie z ap re ze ntowa ł y się m . in . d z ie c i z se kcji t ańc a nowo c ze s ne go

▶ Sz t ab p racowa ł do p óź nyc h g o d z in w ie c z ornyc h .

▶ Ł ąc z na k wot a u z ys k ana z lic y t acj i to 819 0,79 z ł.

mie s z k ańc am i , k tór z y te g o d nia c hc ie li p om ó c p ot r ze b uj ąc y m .

G minne g o Ce nt ru m Ku l t u r y.

▶ Pu nk t u alnie o 20. 0 0 r oz b ł ys ł o s y m b o lic z ne
ś w iate ł ko do nie ba .

Zebraliśmy rekordową kwotą 52 879,06 zł

Świąteczny koncert charytatywny
"Bądź ludzki dla Lucka" – takie hasło przewodziło
w piątek 13 grudnia w trzebnickiej artKawiarni,
którą wypełniły dźwięki z różnych muzycznych
półek. Country, blues, rock, punk, funk – każdy
znalazł coś dla siebie! Wystąpili: Paweł Sroga
& Country Blues Band, Trio Funk & Blues, Ktoś
Gdzieś Kiedyś Coś, IM Fanki Tim, Cran, Tomek
"Kowal" Kowalski, Hawk, Suchy Pion.
Całe to muzyczne zamieszanie
powstało za sprawą Lucjana Piętki,
dla którego wszystkie zespoły zagrały koncert charytatywny. Lucek
od wielu lat uczestniczy we wszystkich kulturalnych wydarzeniach
w naszym mieście jako odbiorca
i fotograf jednocześnie. Postępująca choroba, jaką jest zanik mięśni,
nie powstrzymuje go przed realizowaniem swojego hobby – fotografowania. Wernisaże, koncerty,
spotkania, imprezy plenerowe
– Lucek zawsze tam jest! Podczas
koncertu, dzięki licytacjom i życz-

liwości ludzkich serc udało się zebrać 3 616.75 zł. Przypominamy,
że do 1.01.2020 r. trwała zbiórka
na https://zrzutka.pl/5h52rz, gdzie
uzbierano 906 zł. Zebrana kwota pozwoli zrealizować marzenia
komunikacyjne Lucka, aby miał
mniej schodów do pokonania na
co dzień. W imieniu Burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimy serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom oraz osobom, które
chciały wesprzeć tę akcję charytatywną i włączyły się w zbiórkę.

▶ W c har y t at y w ny m konce rc ie z ag rali m . in . I M Fank i Tim .

▶ Te go d nia Lucj an Pię t k a by ł g ł ów ny m b o hate re m i p o raz p ie r ws z y z nal az ł się p o d ru g iej
st r onie aparat u .

▶ Ko nce r t p r z yc i ąg ną ł t ł u my m ie s z k ań ców, k tó r z y c hc ie li p o m ó c Lucj an ow i.
D z ię k i nim u d a ł o się ze b rać 3 616 ,75 z ł.
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Zgodnie z wieloletnią tradycją 35. raz entuzjaści
aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz
pogodnej atmosfery ostatniego dnia roku mieli sposobność uczestniczyć w Biegu Sylwestrowym ulicami Trzebnicy. Punktualnie o 12:00
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima
dał sygnał do startu dla ponad tysiąca zawodników, którzy corocznie chętnie wracają do malowniczej Krainy Wzgórz Trzebnickich, by oddać się sportowej rywalizacji.
To już ósma edycja biegu, którego wartość dodaną stanowi pomoc
drugiemu człowiekowi – część
opłaty startowej przekazana była
na cel charytatywny. W tej edycji wspieraliśmy dzielną, zaledwie
9-letnią Roksanę Siódmak, która
mierzy się z chorobą nowotworową nerwów wzrokowych. – Jestem
dumny, że w tym roku wspólnie
wsparliśmy mieszkankę ziemi
trzebnickiej – małą Roksankę. Zebrana kwota 10 340,00 zł pozwoli
jej pomóc w codziennej walce z nowotworem. Dodatkowe 10 000,00
zł na jej leczenie w imieniu Banku
PKO BP przekazał dyrektor trzebnickiego oddziału banku – Andrzej Łoposzko. Przypomnijmy,
że 11 maja na rzecz Roksany odbył
się charytatywny turniej piłki siatkowej, podczas którego udało się
nam zebrać 3800 zł. Cieszę się, że
osobiście mogłem poznać pogodną, energiczną, miłą dziewczynkę,
która tak dzielnie walczy z napotkanymi przeciwnościami. Mam
nadzieję, że dzięki naszej pomocy
uda jej się pokonać bariery życia
codziennego oraz spełnić chociażby część marzeń – podkreślił Burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima i dodał: – Jednocześnie
już dziś pragnę poinformować, że
kolejna zbiórka na cel charytatywny dedykowana będzie naszemu
małemu bohaterowi z Trzebnicy
– Frankowi Kowalczykowi – synkowi Karoliny Brzozy-Kowalczyk.
Wcześniej jednak – już 25 stycznia
w hali sportowej przy ul. Kościelnej – odbędzie się charytatywny
turniej siatkówki dedykowany
również Franiowi, współorganizo-

wany razem z Panią Brygidą Afet
-Lenart, na który serdecznie
wszystkich zapraszam – zakończył
burmistrz.
Bieg Sylwestrowy to wydarzenie sportowe cieszące się od ponad trzech dekad ogromnym zainteresowaniem sympatyków tej
konkurencji – od przedszkolaków
do seniorów. Obok głównego biegu na dystansie 10 km odbył się
również bieg, w którym zawodnicy mieli możliwość pokonać pętlę
5 km. Dzieciom w wieku przedszkolnym i uczęszczającym do klas
początkowych dedykowany był
„Bieg Rodzinny” na dystansie 100
metrów w towarzystwie trenera,
opiekunów oraz maskotki Super
Kota. Z kolei dzieci starsze i młodzież pobiegli w przeddzień głównej imprezy tj. 30 grudnia na dystansie 1000 i 1250 metrów. Gmina
Trzebnica od wielu lat wspiera
sport i wszelkie inicjatywy związane z aktywnością fizyczną, stąd
tak duże zróżnicowanie tras biegowych, dające możliwość wzięcia
udziału zarówno początkującym
biegaczom, jak i doświadczonym
maratończykom. Pieczę nad sportową częścią wydarzenia, podobnie
jak w latach, minionych trzymało
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław.
Dla wszystkich uczestników organizatorzy przewidzieli pakiety
startowe i medale, natomiast na
najlepszych zawodników zarezerwowane było miejsce na podium
oraz nagrody finansowe. W 2019
roku pierwsze miejsce w kategorii OPEN zajął Kamil Karbowiak
(Kotwica Brzeg) pokonując linię
mety z czasem 00:33:57, natomiast

▶ Jeden z najtrudniejszych podbiegów znajdował się na
u l . M ostowej .

▶ Wś r ó d

uc ze st ników nie b rakowa ł o
p omys ł ów na s y lwe st r owe p r ze b ranie.

c ie k aw yc h
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▶ W t y m r o k u st ar t i m e t a zost a ł y u l o kowane p r z y nowej G minnej H ali Widow is kowo -Sp or towej na
u lic y 3 M aj a .

▶ Pu nk t u alnie o go d z inie 12: 0 0 b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a d a ł s yg na ł do st ar t u . N a t rasę
w y ru s z y ł o p onad t ysiąc b ie g ac z y.

wśród kobiet zwyciężyła obywatelka Białorusi Katsiaryna Ptashuk
(Achilles Leszno) osiągając czas
00:36:48. Wśród trzebniczan najlepsi okazali się: Damian Jarecki
z czasem 00:36:30 oraz Katarzyna
Chryczyk 00:37:04. Jak podkreślił
jeden z zawodników: – Bieg Sylwestrowy to kombinacja wspaniałej
atmosfery, profesjonalnej organizacji, zdrowej, sportowej rywalizacji na malowniczej, a zarazem
trudnej trasie podkreślającej walory regionu.
Od kilku lat zawodnicy, którzy
biorą udział w biegu, żegnają stary
rok i witają nowy w przebraniach,
wywołując tym samym entuzjazm
wśród licznie zgromadzonych kibiców. Głosowanie internetowe
wyłania zwycięzcę w tej nietypowej konkurencji. W tym roku była
to pani Weronika, która wcieliła
się w jedną z postaci bajkowych
– Myszkę Miki. Kreatywność laureatki docenili również sponsorzy
przewidując dla niej nagrodę rzeczową – zegarek Samsung oraz Voucher na start w 13. Półmaratonie
Ślężańskim.
Ponadto, podobnie jak w latach
minionych, wśród uczestników
biegu rozlosowano nagrodę Volvo
V-Motors: „Samochód na weekend”. Szczęśliwcem, do którego
trafiły kluczyki, była trzebniczan-

▶ Trad yc yj nie t ras a b ie gu w y t yc zona by ł a r ów nie ż p r ze z de p t ak oraz Tr ze b nic k i R y ne k .

▶ W b ie gu uc ze st nic z y ł r ów nie ż p r o f. Jan Chmu ra z Ak ade m ii
W yc howania Fi z yc z ne go we Wro c ł aw iu .

▶ W t y m r o ku p om ag aliś my m a ł ej mie s z k ance z ie mi

t r ze b nic k iej
Ro k s anie
Sió d miak .
Bu rmist r z
M are k
D ł u goz im a p r ze k az a ł na r ę ce m amy Ro k s any c ze k o war tośc i
10 34 0,0 0 z ł. D o d at kowo 10 0 0 0,0 0 z ł na j ej l e c ze nie
w imie niu B anku PKO B P p r ze k a z a ł d y r e k tor t r ze b nic k ie go
o d d z ia ł u – And r zej Łop os z ko.

ka Dorota Trzaskacz. Nagrodę
ufundowaną przez Bricomarche
Trzebnica – odkurzacz samojezdny – wygrał prof. Jan Chmura z wrocławskiego AWF. Z kolei
najszybsi trzebniczanie otrzymali
nagrody finansowe od trzebnickiej
firmy ELMAR.
Wszystkim szczodrym sponsorom za zaangażowanie i wkład
finansowy podziękował gospodarz

Gminy Trzebnica Marek Długozima, szczególnie sponsorowi
głównemu Bankowi PKO BP oraz
sponsorowi strategicznemu firmie
Tarczyński S.A.
Zainteresowanych precyzyjnymi wynikami oraz obszerną fotorelacją zapraszamy na stronę internetową biegsylwestrowy.pro-run.
pl. oraz stronę Facebook „Bieg Sylwestrowy Trzebnica”.
[ap]

▶ B ie g ac ze p r ze b ie g li rów nie ż p r ze z nowe r ondo im . „Unii Eu r op ejs k iej ”.

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u goz im a ot r z y m a ł s p e cj alne

p o d z i ę kowanie z a o k a z ane ws parc ie o d m amy
Ro k s any pani Jo anny Tom ali.

▶ Wsp ó lne

z dj ę c ie b u rmist r z a
z r o d z iną Ro k s any Sió d m ak .
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n ag ro dy

▶ N a j s z y b s z y m i t r z e b n i c z a n k a m i w b i e g u n a d yst ansie p ię c iu k il om e t r ów o k az a ł y się: 1. M ag d a l e na Ke mpa , 2 . M ar t a Z aj ąc-Sob c z ak oraz 3. D or o t a Tr z as k ac z .

▶ Wś r ó d t r ze b nic z an naj l e ps z y o k az a ł się M a riu s z Franc z ak , k tór y na s ku te k b ł ę du s yste mu nie z nal az ł się na p o d iu m . N a z dj . Pawe ł
Skoris ko o d b ie raj ąc y nag r o d ę o d b u rmist r z a
oraz Ark ad iu s z Kom or ows k i.

▶ N aj s z y bs z a w k ate g orii op e n na 5 k m o k az a ł a się
r ów nie ż M ag d al e na Ke mpa , d ru g a by ł a M ar t a Z aj ącSob c z ak , a t r ze c ia Ewe lina Łoz ows k a .

▶ Kamil M ańs kows k i w yg ra ł r y wali z acj ę wś r ó d
panów. D ru g ie miejsce z aj ą ł Ad rian S adows k i ,
a t r ze c ie To m as z O wc z are k .

▶ Uc ze st nik ws z yst k ic h dot yc hc z aso - ▶ Wś ró d panów najs z y bsi na 10 k m o k az ali się Damian Jare c k i ,
w yc h b ie gów s y lwe st r ow yc h C ze s ł aw
Wilk w raz z b u rmist r ze m .

▶ C z war te miej sce z aj ą ł Zb ig niew Kac z m ar e k .

Kar o l Ko m o rows k i o raz I re ne u s z Jare c k i.

▶ Wś r ó d z w yc ię zców w k ate gorii wie kowej
u -70 t r ze c ie miej sce z aj ą ł p r o f. Jan Chmu ra .

▶ D l a naj s z y bs z yc h t r ze b nic z an sp e cj alne nag r o -

d y u fu ndowa ł a t r ze b nic k a f irm a E LM AR . Wś r ó d
kob ie t ot r z y m a ł y j e Kat ar z y na Chr yc z y k , Anna
Z aj ąc z kows k a oraz Anna C ze r w.

▶ W k ate gorii op e n wś r ó d pań na 10 k m naj s z y bs z a

o k az a ł a si ę re p re z e nt ant k a B ia ł oru s i Kat siar y na
P t as hu k . N a ko l ej nyc h miej sc ac h z nal az ł y się re p re ze nt uj ące Tr ze b nicę Kat ar z y na Chr yc z y k o raz
Anna Z aj ąc z kows k a .

▶ Wśró d panów naj l e psi by li Kamil Karb ow iak , Rob e r t
Wilkow ie c k i i Piot r Ł awic k i.

▶ Pami ąt kowe m e d al e.

17.01.2020
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b i eg sylwe strow y dzi ec i
Blisko trzystu uczestników stanęło
na starcie biegów Dzieci i Młodzieży
35. Ulicznego Biegu Sylwestrowego rywalizując w pięciu kategoriach wiekowych
dla dziewcząt i chłopców. Wszyscy uho-

norowani zostali pamiątkowym medalem za udział w biegu, każdy uczestnik
otrzymał także pakiet startowy przygotowany przez organizatora i sponsora strategicznego biegu firmę Tarczyński S.A.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych uhonorowani zostali dyplomami
oraz upominkami rzeczowymi.

klasyfikacja
Dziewczęta rocznik 2009 i młodsze
1. Głód Maria

SP 21 W-aw / MKS Parasol Wrocław

2. Cisak Zuzanna

SP 1 Ząbkowice Śląskie/ Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein

3. Ziembińska Agata

SP nr 3 Trzebnica

Chłopcy rocznik 2009 i młodsi
1. Budnik Paweł
2. Urbański Nikodem
3. Jana Igor

Budnik Team
SP Sułów
ULKS „Młodzik” Ziemia Oławska

Dziewczęta rocznik 2008
1. Brodala Zuzanna
UKS Sokół Żmigród
2. Miksiewicz Martyna MKS Parasol Wrocław
3. Wolska Zuzanna
ULKS „Młodzik” Ziemia Oławska

Chłopcy rocznik 2008
1. Sądkiewicz Oliwier
2. Góralczyk Marcel

SP 1 Trzebnica
MKS Parasol Wrocław

3. Kornaś Franciszek

SP Bardo / Ząbkowicka Grupa
Biegowa Frankenstein

Dziewczęta rocznik 2007

▶ D z ie ń wc ze ś niej w yst ar towa ł Tr ze b nic k i B ie g Sy lwe st r ow y D z ie c i i M ł o d z ie ż y.

1. Dragundowicz
Maria

MKS Parasol Wrocław

2. Zaremba Zuzanna

SP Borek Wielkopolski / UKS
Jedynka Gostyń

3. Gorielańczyk Hanna MKS Parasol Wrocław

Chłopcy rocznik 2007
1.
2..
3.
3.

Mańkiewicz Kacper
Wrzesiński Mikołaj
Świderski Jakub
Gancarz Tymon

Luks Podium
MKS Parasol Wrocław
SP 2 Trzebnica
SP 2 Trzebnica

Dziewczęta rocznik 2006
1. Świegot Julia
ULKS „Młodzik” Ziemia Oławska
2. Popławska Kornelia MKS Parasol Wrocław
3. Sipurzyńska Hanna SP Mąkoszyce

Dziewczęta rocznik 2005
1. Buk Matylda
2. Dutka Julia
3. Jakubczak Julia

MKS Parasol Wrocław
Astromal Krokus Leszno
SP Mąkoszyce

Chłopcy rocznik 2006

▶ Tł u m d z ie c i ru s z y ł na m al ow nic z ą t rasę wo kó ł St awów Tr ze b nic k ic h .

1. Przybylok Kajetan
2. Poczęty Kamil
3. Pierzchała Adam

SMS Legnica
SP 2 Trzebnica
SP 2 Trzebnica

Chłopcy rocznik 2005
1. Jaworski Oliwier
2. Mykita Adam
3. Poprawa Marek

MKS Parasol Wrocław
ULKS „Młodzik” Ziemia Oławska
SP 3 Trzebnica

Punktacja zespołowa szkół

▶ Każ d y ze z w yc i ę zców ot r z y m a ł p ami ąt kowe m e d al e i p uc har y.

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

Szkoła Podstawowa nr 2 Trzebnica
Szkoła Podstawowa nr 3 Trzebnica
Szkoła Podstawowa nr 1 Trzebnica
Szkoła Podstawowa Mąkoszyce
Szkoła Podstawowa nr 21 Wrocław
Szkoła Podstawowa Sułów
Szkoła Podstawowa Bardo
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego
Szkoła Podstawowa nr 1 Ząbkowice Śląskie
Szkoła Podstawowa Borek Wielkopolski
Szkoła Podstawowa w Długołęce
Szkoła Podstawowa Masłów
Szkoła Podstawowa Wąsosz
Szkoła Podstawowa Gdańsk
Szkoła Św. Jakuba w Londynie
Szkoła Podstawowa Językowa Integracyjna

Wśród klubów sportowych

▶ D e koracj a o d by ł a się na now y m b ois k u w ie l o fu nkc yj ny m p r z y Sz ko l e Po d st awowej nr 2 .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MKS Parasol Wrocław
ULKS „Młodzik” Ziemia Oławska
UKS Sokół Żmigród
Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein
Budnik Team
SMS Legnica
Luks Podium Kup
Astromal Krokus Leszno
UKS Jedynka Gostyń
Polonia Trzebnica
Borek Wielkopolski
KS Łozina

17.01.2020
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Kolegium Dyrektorów

Międzynarodowy sukces trzebniczanina
Dnia 14 grudnia 2019 r. mieszkaniec Gminy
Trzebnica Bartek Lorek wraz ze swoją partnerką
Natalią Karpińską zajęli III miejsce na Mistrzostwach Świata WDO w Neapolu w kategorii U21
w tańcach latynoamerykańskich i zostali II Wicemistrzami Świata. Jest to podsumowanie ich
fantastycznego roku ciężkiej pracy i mnóstwa
wyrzeczeń.

W piątek 10 stycznia odbyło się pierwsze w Nowym
Roku 2020 spotkanie w ramach Kolegium Dyrektorów. Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy,
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego zjawiła się
kadra kierownicza gminnych placówek oświatowych. Wszystkich dyrektorów burmistrz przywitał
wspólnie z Krystyną Haładaj, pełniącą funkcję zastępcy Burmistrza Gminy Trzebnica.
Korzystając z okazji burmistrz
złożył życzenia pomyślności oraz
samych sukcesów z okazji nowego roku. Życzył także owocnej
kontynuacji pracy na rzecz dzieci i młodzieży, która od lat wyróżnia pozytywnie gminę na tle
całego powiatu. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spotkania dyrektorzy gminnych szkół
podstawowych, Gminnej Szkoły
Muzycznej oraz placówek przedszkolnych, mieli okazję omówić
w ramach spotkania bieżące sprawy powiązane z edukacją, jak
również wstępnie zaplanować wydarzenia w ramach tegorocznej
gminnej działalności oświatowej.
Z racji tego, że Kolegium Dyrektorów od lat stanowi okazję do
wręczania nominacji oraz wszelkich nagród dla pracowników
oświaty. W obecności dyrektorów
burmistrz Marek Długozima powierzył pełnienie obowiązków

Dyrektora Gminnego Przedszkola nr 1 pani Dorocie Grabowskiej.
Wręczył również awans zawodowy
pracownikowi Szkoły Podstawowej nr 2 – Joannie LaskowskiejWnęk. Nadając jej stopień nauczyciela mianowanego, pogratulował
zdanych pomyślnie egzaminów.
Burmistrz życzył nominowanym
samych sukcesów na dalszej drodze zawodowej oraz satysfakcji
z pracy z dziećmi. Podkreślił przy
tym, jak ważna dla rozwoju całej
gminy jest edukacja i profesjonalna, nieustająca w samokształceniu
się kadra pedagogiczna. – Wyższe
kwalifikacje to większa satysfakcja
z pracy i większe możliwości edukowania nowych pokoleń. Cieszę
się, że Gmina Trzebnica może pochwalić się wyśmienitą kadrą pedagogiczną – zakończył burmistrz,
wysłuchując słów ślubowania od
świeżo mianowanej nauczycielki.
[ksz]

▶ N a z ap r os ze nie b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy o d by ł o się p ie r ws ze w 2020 r o ku ko l e g iu m
d y re k to rów.

▶ Bu rmist r z

p owie r z y ł p e ł nie nie
o b owiąz ków d y re k to ra G minne g o
Pr ze d s z ko l a nr 1 D or o c ie G rab ows k iej .

Ciężkie i zanieczyszczone powietrze, a zdrowie psychiczne
z kolei może prowadzić do rozwoju
chorób neurodegeneracyjnych oraz
o podłożu psychiatrycznym. Ciągłe narażenie na zanieczyszczone
powietrze wpływa na zadowolenie
mieszkańców i ich samopoczucie,
które jest związane ze zdrowiem
psychicznym.
Zanieczyszczenie cząsteczkowe
powietrza, analizowane w badaniach, powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych w pojazdach,
domach i przemyśle. Cząsteczki
zawieszone w powietrzu są często
określane według rozmiaru i przedstawiane są jako PM2,5 (cząstki
mniejsze od 2,5 mikrometra) oraz
PM10 (cząstki mniejsze od 10 mikrometrów). Dane analizowane
w badaniach, które wiązały depresję z cząstkami zawieszonymi w powietrzu są zatrważające. Okazuje
się, że osoby narażone na wzrost
o 10 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3) poziomu PM2,5
przez rok lub dłużej miały 10%
większe ryzyko wystąpienia depresji. Poziomy PM2,5 w miastach wahają się od nawet 114 µg/m3 w Delhi w Indiach do zaledwie 6 µg/m3
w Ottawie w Kanadzie. W miastach
w Wielkiej Brytanii w 2017r. średni
poziom PM2,5 wyniósł 13 µg/m3.
Naukowcy oszacowali, że obniże-

Na Imperial Championships w Gatwick dostali się do ścisłego finału
i ostatecznie zajęli 6 miejsce w kategorii Youth Latin pokonując ponad 120 par z całego świata.
Na najważniejszym turnieju
dla każdego tancerza WDC AL
European Championships w Blackpool w Anglii, Bartek i Natalia
osiągnęli fantastyczny rezultat
i zatańczyli półfinał w kategorii do
21 lat. Przypomnijmy, że Bartosz
Lorek w ubiegłym roku z rąk burmistrza Marka Długozimy odebrał
stypendium sportowe dla młodych
talentów pochodzących z Gminy
Trzebnica. – Z ogromną przyjemnością składam serdeczne gratulacje. Sukcesy Bartka i Natalii świadczą o ogromnym zaangażowaniu
i zamiłowaniu do tańca oraz ciężkiej pracy. Życzę kolejnych suk-

▶ B ar tos z Lore k w u b ie g ł y m r o k u z rąk b u rmist r z a M ark a

D ł u goz imy o de b ra ł st y p e n d iu m d l a naj z do lniej s z yc h
m ł o d yc h m ie s z k ań ców G m iny Tr z e b nic a .

cesów i niegasnącej pasji w tym
co robicie – powiedział burmistrz
Marek Długozima i dodał – Jestem

▶ B ar tos z w raz ze s woj ą par t-

dumny, że w Trzebnicy mamy tak
uzdolnioną młodzież. Cieszę się
również, że już od kilku lat mogę

ne rk ą N at ali ą Karp i ńs k ą t u ż
p o z do byc iu d ru g ie go w ice m i st r z ost wa ś w iat a .

wspierać Bartka w jego rozwoju –
zakończył.
[mw]

nie p r ze d b u rmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą ora z
j e go z astę p c ą K r yst y ną H a ł ad aj .

Bowlingowy talent z Trzebnicy

promujemy osiągnięcia trzebnickich naukowców

dowanych złą jakością powietrza,
dotyczy chorób sercowo-naczyniowych, chorób układu oddechowego
i infekcji dolnych dróg oddechowych. Od 2016 roku, naukowcy
badają wpływ zanieczyszczenia
powietrza na zdrowie psychiczne,
okazuje się bowiem, że smog sprzyja rozwojowi depresji…
Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego depresja
charakteryzuje się utrzymującym
się złym nastrojem, zmniejszonym
zainteresowaniem
aktywnością,
wyczerpaniem i niską energią, i jest
jednym z najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń psychicznych.
Depresja związana jest ze zmniejszoną produktywnością pracy, niższą jakością życia i zwiększonym
ryzykiem śmiertelności bez jakiejkolwiek przyczyny. Rozpowszechnienie depresji rośnie, a dostęp do
skutecznych metod leczenia pozostaje ograniczony. Dlatego też identyfikacja czynników ryzyka depresji i wynikające z niej opracowanie
strategii prewencyjnych ma znaczenie dla zdrowia publicznego.
Badania przeprowadzone przez
naukowców na całym świecie wskazują, że wdychanie zanieczyszczeń
powietrza może wywołać zapalenie nerwów i stres oksydacyjny, co

17 listopada na turnieju Be Ready Cup w Zielonej Górze zdobyli tytuł Wicemistrzów Polski
w kategorii do 21 lat jednocześnie
obronili swój tytuł sprzed roku.
W Polsce reprezentując Wrocławską Akademię Tańca brali udział
w turniejach z cyklu Grand Prix,
Polish Cup oraz Puchar Europy,
które pozwalają uzyskać klasyfikację do Mistrzostw Polski PTT.
Przez cały rok wielokrotnie reprezentowali Polskę na turniejach
zagranicznych również zdobywając wysokie lokaty: Festival Danza
Cervia we Włoszech w kategorii
U19 – 2 miejsce, Kuala Lumpur
City Dance Championship w Malezji w kategorii U21 – 2 miejsce,
w kategorii Amateur Open 3 miejsce, Roma Dance Cup we Włoszech w kategorii U21 – 2 miejsce.

▶ Joanna L as kows k a -Wn ę k s k ł ad a o f icj alne ś lu b owa -

kącik naukowy

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego stało się poważnym
globalnym problemem środowiskowym. Według ostatniego raportu
Global Burden of Diseases (GBD)
zanieczyszczenie powietrza było
odpowiedzialne za 4,90 miliona
zgonów i „stracenia” około 1,47 miliarda lat życia populacji (wg wskaźnika DALY) w 2017 r.
Wskaźnik DALY służy do pomiaru
obciążenia
chorobami
w badanej populacji. Jeden DALY
oznacza utratę jednego roku
w zdrowiu. Przyczyną tej utraty
może być przedwczesna umieralność lub inwalidztwo. Wskaźnik
DALY pozwala dokładnie śledzić
i rejestrować skutki chorób (upośledzenie, inwalidztwo) bądź okaleczeń wskutek urazów. Analizy
z użyciem DALY ujawniają również
informacje o niezdrowych nawykach (palenie tytoniu, brak ruchu
itd.) i to, jakim są one obciążeniem
dla społeczeństwa. Wskaźnik wykorzystywany jest przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO) i inne
instytucje zajmujące się zdrowiem
publicznym do określenia wpływu
stanu zdrowia obywateli na sytuację społeczną i gospodarczą społeczeństwa.
Większość obciążeń, spowo-
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nie tego do zalecanego przez WHO
limitu 10 µg/m3 może zmniejszyć
depresję mieszkańców miast o około 2,5%.
Analizy wskazują, że grupą
szczególnie narażoną na skutki
zanieczyszczeń dla zdrowia psychicznego są dzieci i młodzież. Do
takich wniosków doszli naukowcy
z Uniwersytetu Umeå w północnej
Szwecji. Zbadali oni poziom narażenia ponad 500 tys. Szwedów
przed osiemnastym rokiem życia
na pyły zawieszone PM10 i PM2.5
oraz tlenki azotu. Następnie porównali te wyniki z danymi na
temat przepisywanych leków psychiatrycznych: od środków uspokajających po psychotropowe. Uczeni
prowadzili obserwację przez trzy
i pół roku – i ustalili, że istnieje
prawdopodobny związek między
ekspozycją na wyższe stężenia
toksyn i zwiększonym przyjmowaniem tego typu medykamentów
przez dzieci i młodzież. W miejscach bardziej zanieczyszczonych
i okresach wzrostu stężenia smogu
lekarze wystawiali więcej recept na
leki psychiatryczne.
Kompleksowy przegląd globalny stopnia zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na ludzki
organizm przeprowadzony w 2019

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.
r. wykazał, że zanieczyszczenie powietrza może uszkadzać każdy narząd i praktycznie każdą komórkę
w ludzkim ciele.
Cytując Antoine de Saint-Exupéry, autora Małego Księcia:
„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od
naszych dzieci” i w świetle powyższych rozważań, pamiętajmy więc
o toksycznym wpływie smogu na
nasze zdrowie i starajmy się dbać
o nasze środowisko, by nie truć siebie nawzajem.

Trzebniczanka Julia Obroca zdobyła tytuł Indywidualnego Wicemistrza
Polski Juniorów Bowlingu U-15 w kategorii Junior Młodszy w sezonie
2019/2020. Z tej okazji burmistrz Marek Długozima spotkał się w Urzędzie Miejskim z Julią oraz jej rodzicami, by wręczyć jej list gratulacyjny
i porozmawiać o sukcesach młodej utalentowanej mieszkanki Trzebnicy.
Mistrzostwa odbyły się 23 listopada w Łodzi w Kręgielni „Król Kul”.
Były to Otwarte Mistrzostwa Juniorów Młodszych U-15. W eliminacjach Julia osiągnęła najwięcej
punktów wygrywając je, niestety
w samej konkurencji zdobyła drugie miejsce.
Burmistrz Marek Długozima pogratulował miłośniczce bowlingu
dotychczasowych osiągnięć i życzył kolejnych sukcesów. – Wynik
Julii tylko potwierdza, że powstanie Gminnej Strefy Aktywności
wraz z jedyną w Powiecie Trzebnickim kręgielnią było moją słuszną decyzją. Od momentu otwarcia
zauważalnie wzrosło zainteresowanie tym sportem wśród mieszkańców naszej gminy. W organizowanej lidze bowlingowej bierze
udział ponad trzydziestu zawodników, którzy dwa razy w tygodniu
rywalizują rozwijając swoje umiejętności, a także zarażając tą pasją
całe rodziny. Gratuluję tego sukcesu i życzę kolejnych na wszystkich
bowlingowych torach – powiedział

burmistrz, który oprócz listu gratulacyjnego, wręczył młodej zawodniczce drobne upominki oraz
specjalną kulę do gry w kręgle.

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem bowlingowej przygody
zapraszamy do rezerwacji torów
pod numerem 603 152 780.

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p o g rat u l owa ł J u lii O b r o c y
t y t u ł u I n d y w idu alne go Wice mist r z a Po ls k i J u nior ów.
W p re z e nc ie p r z e k a z a ł m ł o dej z awo d nic z ce rów nie ż
sp e cj alną ku l ę.

▶ N a z dj ę c iu J u lia O b r o c a wsp ó lnie z b u rm ist r z e m o ra z
r o d z ic ami.

▶ Zdj ę c ie z z awo dów mist r zows k ic h w Ło d z i.

18

NR 1 / 171

NR 1 / 171

17.01.2020

Seniorzy z wizytą

O św. Ojcu Pio. Seans dla Seniorów

W piątek 20 grudnia podopieczni i pracownicy Dziennego Domu Pobytu
Osób Starszych „Senior-Wigor” jak co roku zjawili się w Urzędzie Miejskim,
aby złożyć na ręce burmistrza Marka Długozimy życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło pięknych słów i wzruszających podziękowań za to, że gospodarzowi Gminy Trzebnica nie jest
obojętny los osób starszych i z myślą o nich stworzył to wspaniałe miejsce.

Na specjalne zaproszenie burmistrza Marka Długozimy 19 grudnia do Kina Polonia 3D
przybyli seniorzy z terenu Gminy Trzebnica.
Tym razem na ekranie mogli obejrzeć najnowszy film o świętym z San Giovanni Rotondo –
„Tajemnica Ojca Pio”.
Ten piękny, zainicjowany przez
burmistrza Marka Długozimę
zwyczaj uhonorowania seniorów
nieodpłatnym pokazem filmowym
wpisał się już w kalendarz imprez
gminnych. Każdorazowo wyświetlany jest starannie dobrany film,
poruszający głębsze tematy z zakresu etyki i duchowego wymiaru życia, a zarazem spełniający wysokie
wymogi pod względem artystycznym. Podczas ostatniego seansu
seniorom z Trzebnicy i okolicznych
miejscowości wyświetlono film
z 2018 roku wyreżyserowany przez
José Maríę Zavalę pod tytułem
„Tajemnica Ojca Pio”. Hiszpański
reżyser podjął się ukazania prawdziwego oblicza słynnego stygmatyka oraz bardzo trudnej drogi,
jaką przeszedł, by na końcu stać się
jednym z największych świętych
kościoła. Wybór, by ukazać tego
charyzmatycznego świętego, nie
był kwestią przypadkową. Jak podkreśla reżyser, pragnął w ten sposób
złożyć świadectwo wiary w kontekście swojego osobistego nawrócenia

i powrotu do kościoła katolickiego
dokładnie 10 lat temu, właśnie dzięki osobie Ojca Pio.
Burmistrz, zapraszając gości
do obejrzenia filmu, podkreślił, że
istnieje wiele ekranizacji biografii św. Ojca Pio, jednak najnowszy
film jest wybitnie ciekawy, ponieważ przedstawia nieznane fakty
i niepublikowane dotąd zeznania
świadków. W tym świadectwa
osób, które doświadczyły nawrócenia i uzdrowienia właśnie za
wstawiennictwem św. Ojca Pio.
Ponadto, w filmie zgromadzono
nieznane zdjęcia, nagrania i wypowiedzi współbraci z San Giovanni
Rotondo. – Zawsze, kiedy myślę
o Ojcu Pio, spośród wielu historii
uzdrowień i cudów, w pierwszej
kolejności przychodzi mi na myśl
ta związana z nami – Polakami,
właśnie przez osobę wielkiego
Jana Pawła II. Jako kardynał Wojtyła poprosił Ojca Pio o modlitwę
o uzdrowienie dla swojej przyjaciółki jeszcze z lat młodzieńczych,
Wandy Pułtawskiej, mamy czwór-

▶ Bu rmist r z p r z y wit a ł ws z yst k ic h se nior ów p o dc z as sp e cj alne go ś wi ąte c z ne go se ansu . Ty m
raze m m o g li o ni o b ej r ze ć p o k az f ilmu „Taje mnic a Ojc a Pio”

ki dzieci, która przeżyła niemiecki
obóz koncentracyjny. W momencie, w którym ojciec Pio dostał liścik z prośbą od Karola Wojtyły,
miał proroczo powiedzieć: „Jemu
nie można odmówić”. Jeszcze
przed operacją okazało się, że guz,
który zdiagnozowano wcześniej
u Wandy Pułtawskiej, zniknął…
A po latach ten, któremu „nie
można odmówić” został Papieżem

– przytoczył prawdziwą anegdotę
na temat Ojca Pio burmistrz.
Na zakończenie złożył wszystkim obecnym na sali życzenia,
aby zbliżające się Boże Narodzenie
było czasem spędzonym w gronie
bliskich, w życzliwości i doświadczaniu troski ze strony dzieci
i wnuków. A w nowym 2020 roku
życzył zdrowia, Bożego Błogosławieństwa, spokoju i spełnienia

najskrytszych marzeń. „Aby Boża
Dziecina sprawiła, że w naszych
sercach zadzieją się cuda – zapanuje w nich miłość, dobro, przebaczenie, pokój i radość”. Wyświetlony
film, jak zawsze w ramach ww. pokazów, wywarł na widzach bardzo
głębokie wrażenie i pięknie wpisał
się duchowy wymiar oczekiwania
na Święta Bożego Narodzenia.
[ksz]

– Niech Boże Dziecię przyniesie Panu i naszej Gminie wszelki
dostatek i pomoże odsunąć codzienne troski w dal. Życzymy
także, aby nadchodzący Nowy Rok
2020 wypełniony był spełnionymi
marzeniami oraz sukcesami we
wszystkich przedsięwzięciach –
życzyli Seniorzy i pracownicy, którzy są zgodni, że to najwspanialsze – zaraz po domu rodzinnym,
miejsce nie tylko rehabilitacji, ale
też integracji. A wspólna wigilia
podopiecznych z pracownikami
to jedno z najważniejszych wydarzeń w funkcjonowaniu domu
Senior-Wigor. Ten wspaniały projekt znacząco odmienił życie wielu
starszych osób z obszaru Gminy
Trzebnica. Goście do pięknej kartki bożonarodzeniowej dołączyli
świąteczne wypieki oraz stroik,
a wszystko to wykonane własnoręcznie. Seniorzy chcieli w ten
sposób odwdzięczyć się za troskę
i starania burmistrza.
Dzienny Dom Pobytu Osób
Starszych „Senior-Wigor” powstał

▶ Podopieczni Dziennego Domu Pobytu Osób Starszych „Senior

-Wigor” zjawili się u burmistrza, by złożyć świąteczne życzenia.

w styczniu 2017 roku z inicjatywy
burmistrza Marka Długozimy. Po
licznych rozmowach przeprowadzonych zarówno z seniorami, jak
i ich rodzinami z terenu Gminy
Trzebnica, burmistrz podjął decyzję o utworzeniu specjalnego
miejsca, w którym osoby starsze
R

▶ B y ł a to ju ż ko l ej na e d ycj a imp r e z y or g ani zowanej p r ze z b u rmist r z a M ark a D ł u goz im ę dwa raz y w r o ku k al e nd ar zow y m .

E

będą miały nie tylko zapewnioną opiekę 5 dni w tygodniu, ale
także zadbają o zdrowie, skorzystają z bogatej oferty kulturalnej
i edukacyjnej dostosowanej do
ich zainteresowań i wieku.
[ksz]
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W piątkowe przedpołudnie 13 grudnia 2019 r.
dyrekcja SP nr 1 wraz z uczniami i pedagogami
zaprosiła gości na Jasełka, przygotowane przez
uczniów pod bacznym okiem Joanny Wojciechowskiej i Agnieszki Wałejko.

▶ Ws z yst k ic h

ze b ra nyc h p r z y w it a ł a d yr e k tor E l ż b ie t a N o wak .

Dyrektor podziękowała wszystkim
osobom zaangażowanym w zainscenizowanie jasełek, nie tylko
uczniom i pedagogom, ale właśnie
także rodzicom, za pomoc przy inscenizacji muzycznej, przygotowaniu ciekawej scenografii i charakteryzacji postaci. Uczniowie ujawnili
niezwykły talent sceniczny, a także
muzyczny akompaniując śpiewom,
dlatego całość przedstawienia nagrodzono zasłużonymi brawami.
W bieżącym roku jasełka przybrały bardziej kameralny charakter, gdyż zarówno dzieci jak i zaproszeni dorośli wspólnie zasiedli
przy stole nakrytym do wieczerzy
wigilijnej, w przepięknie przy-

Chór Gminnej Szkoły Muzycznej – Cantores Minores – zwyciężył na międzynarodowym festiwalu chóralnym.

▶ D z ie c i w raz z w yc howawc ami p r z ygotowa ł y b o g at y p r o g ram ar t yst yc z ny.
strojonej na tę okoliczność sali.
Zgodnie z intencją organizatorów,
spotkanie było radosnym oderwaniem od codziennych obowiązków i podkreśleniem radości życia

i uczenia się z dala od wojen, w czasie pokoju. Po części artystycznej
Księdza proboszcza Piotra Filasa
SDS poproszono o odmówienie
modlitwy, a następnie wszyscy

▶ W au li s z ko lnej op r ó c z uc z niów, ob e c ni by li r ów nie ż r o d z ice oraz p r z yj ac ie l e
s z ko ł y.
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Jasełka w SP nr 1 w Trzebnicy

Dyrektor Elżbieta Nowak skierowała ciepłe słowa powitania
do wszystkich zebranych gości –
przedstawicieli lokalnego środowiska oświatowego na czele z wiceburmistrz Krystyną Haładaj, księży,
radnych, byłych już dyrektorów
i pierwszych absolwentów ww.
szkoły oraz lokalnych kombatantów i weteranów. Zaproszono także przedstawicieli Rady Rodziców
i uczniów wyróżniających się działalnością charytatywną, aby w właśnie w ten sposób uhonorować ich
bezinteresowne działania na rzecz
innych. Pod sceną zebrali się także
rodzice, pragnący zobaczyć pociechy niejednokrotnie pierwszym
w ich życiu występie artystycznym.

17.01.2020

K

L

A

M

goście podzielili się opłatkiem
i skosztowali przygotowanego poczęstunku w radosnej atmosferze,
w której czuć już było ducha Świąt
Bożego Narodzenia. [ksz]

▶ Je d ny m z wa ż niej s z yc h p u nk tów u r o c z ystośc i
by ł o z ł oże nie ś wiąte c z nyc h ż yc ze ń .

A

W dniach 6-8 grudnia 2019
roku Chór CANTORES MINORES Gminnej Szkoły Muzycznej im. prof. Edmunda Kajdasza
w Trzebnicy wziął udział w V Międzynarodowym Festiwalu Muzyki
im. Prof. Józefa Świdra w Cieszynie. Młodzi chórzyści przygotowali niezwykle ambitny i wymagający
program:
1. Nieście chwałę, mocarze, panu
mocniejszemu (Psalm 29) – muzyka M. Gomółka, opr. W. Sołtysik
2. Pater Noster – ar. N. Blacha
3. Modlitwa do Bogarodzicy – sł.
K. K. Baczyński, muz. J. Świder
4. Zahuczały góry (śląska melodia
ludowa) – J. Hadyna
5. W mojem ogródecku (pieśń ludowa z Lubelskiego) – opr. T.
Szeligowski
6. Proszę pani – sł. E. JażdżewskaGoldsteinowa, muz. A. Hundziak
7. Don’t Stop Me Now (z rep. zespołu Queen/Freddie Mercury)
– ar. M. A. Brymer
W skład jury festiwalu wchodzili
wybitni muzycy oraz dyrygenci:
– prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski – Akademia Muzyczna
w Łodzi
– prof. dr hab. Zoran Stanisavjlević – Professor at Faculty of Arts
in Niš, University of Niš (Serbia)
– prof. dr hab. Dariusz Dyczewski –
Akademia Sztuki w Szczecinie
– prof. dr hab. Marcin Wawruk
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
– dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek – Uniwersytet Śląski
w Katowicach
Przesłuchania konkursowe odbywały się w Sali Cieszyńskiego
Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie.
Jury, po wysłuchaniu około 400
chórzystów, ogłosiło wyniki prze-

słuchań podczas Koncertu Laureatów, w którym chór naszej szkoły
miał zaszczy wystąpić!
Chór Gminnej Szkoły Muzycznej CANTORES MINORES
z Trzebnicy został doceniony i nagrodzony aż trzeba nagrodami:
1. Został ogłoszony zwycięzcą
w kategorii chórów dziecięcych!!!
2. Nagrodą specjalną, za radość
muzykowania – pucharem prezesa oddziału bielskiego polskiego związku chórów i orkiestr
3. Złotym dyplomem
Koncert laureatów miał miejsce
w Kościele Jezusowym w Cieszynie.
Podczas zmagań konkursowych
chórowi akompaniowała pani
Małgorzata Romanek-Pęciak.
Poza zobowiązaniami festiwalowymi odbyły się również warsztaty chóralne z prof. dr hab. Aleksandrą Paszek-Trefon z Akademii
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Pod okiem pani
Profesor kształciła się dyrygent
chóru naszej szkoły – Beata Krzenciessa.
pani Aleksandra przeprowadziła z młodymi chórzystami zajęcia
– przekazała im swoje wskazówki
oraz ciekawe pomysły. Pogratulowała również zespołowi oraz jego
dyrygentce niezwykle wysokiego
poziomu artystycznego.
– Gratuluję chórowi i jego dyrygentce ogromnego sukcesu i życzę
kolejnych, równie prestiżowych
osiągnięć! Takie sukcesy tylko
utwierdzają mnie w przekonaniu,
że powołanie do życia pierwszej
w Powiecie Trzebnickim Szkoły
Muzycznej, było konieczną decyzją. Dzięki niej dzieci mogą rozwijać swoje pasje, talenty i zainteresowania – powiedział burmistrz
Marek Długozima.
[muz]

▶ Chó r G m innej Sz ko ł y M u z yc z nej t u ż p o z w yc i ę st w ie na M i ę d z y naro dow y m Fe st iwalu
Chóralny m .

▶ M ł o d z i c hór z yśc i p r z ygotowali nie z w y k l e w y m ag aj ąc y
i am b it ny p r o g ram , k tór y m o c z ar owali fe st iwal owe ju r y.

▶ Ws z ysc y re p re z e nt anc i G m innej Sz ko ł y M u z yc z nej z doby li nag r o d y i w y r óż nie nia p o d c z as VI I I D o lnoś l ąs k ie go Konk u r su Pie ś ni Art yst yc z nej .

Konkurs Pieśni Artystycznej
29 listopada 2019 r. w Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odbył się VIII
Dolnośląski Konkurs Pieśni Artystycznej. Myślą przewodnią konkursu była 200. rocznica urodzin
Stanisława Moniuszki, jednym
z utworów obowiązkowych była
pieśń tego kompozytora. W Jury
konkursu zasiedli wykładowcy
akademiccy: dr Iwona Polak, dr
Małgorzata Szymańska oraz dr
Maria Zawartko. Gminną Szkołę Muzyczną reprezentowało

czterech uczniów – wokalistów
„Trzebnickich Kajdaszków”, których do konkursu przygotowała dr
Monika Gruszczyńska. Wszyscy
uczniowie naszej szkoły zdobyli
w swoich kategoriach wiekowych
nagrody i wyróżnienia: Diana Cel
oraz Jan Czarnik zostali laureatami II nagrody, Zuzanna Tass
przywiozła III nagrodę, natomiast
Kalina Krzemianowska otrzymała
wyróżnienie. W konkursie wzięła również udział absolwentka
– wielokrotna laureatka różnych

konkursów wokalnych – Hanna
Pluta. W swojej kategorii wiekowej
otrzymała II miejsce. Nasi młodzi
wokaliści wykonywali pieśni Stanisława Moniuszki , m.in. „Złota
Rybka”, „Chochlik”, „Prząśniczka”, „Kotek”. Uczniów przygotowały też akompaniatorki, pani
Agata Grudzień i pani Sonia Markiewicz. Serdecznie gratulujemy
ogromnego sukcesu pani dr Monice Gruszczyńskiej i jej uczniom.
[muz]
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Z wizytą u Sokoła
Na zaproszenie Sebastiana Gajdy – prezesa klubu
Sokół Ujeździec Wielki, burmistrz Marek Długozima
odwiedził drużynę w Ujeźdźcu tuż przed meczem
z Olimpią Bukowinka.
– Spotkanie było okazją do rozmowy o najbliższej przyszłości drużyny, m.in. o nowych strojach i planach rozwoju. Kibicuję wszystkim
drużynom z naszej gminy i na bieżąco śledzę wyniki poszczególnych
zespołów. Cieszę się również, że
w niższych ligach mamy tak mocną
reprezentację klubów, które aktywizują lokalną społeczność do aktywności fizycznej, a także kibicowania
i wspólnych spotkań na stadionie
– powiedział burmistrz Marek Długozima. Z wizyty cieszył się prezes
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Sebastian Gajda: – To dla nas zawsze
duże wyróżnienie, gdy z wysokości
trybun kibicuje nam sam gospodarz gminy. Cieszę się, że burmistrz
znalazł czas, by się z nami spotkać
i porozmawiać. Mam nadzieję, że już
niebawem będziemy mogli zaprezentować się naszym kibicom w nowych strojach, o których projekcie
rozmawialiśmy – powiedział.
Obecnie drużyna Sokoła zajmuje
9. miejsce w II Grupie Wrocławskiej
rozgrywek „B” klasy.
[sh]

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie b u rmist r z a z d ru ż y ną So ko ł a Uj e ź d z ie c Wie lk i.

▶ „ So kó ł ” z aj muj e ob e c nie 9. miej sce w I I G ru p ie Wr o c ł aws k iej r ozg r y we k „ B ” k l as y.

A

▶ Burmistrz Marek D ługozima wspólnie z prezesem „Soko ła” Sebastianem Gajdą rozmawiali o prz ysz łości druż yny.

Pobiegajmy razem!
W poniedziałek 16 grudnia br. w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Trzebnicy odbyło się pierwsze
spotkanie informacyjne w sprawie powołania Grupy
Biegowej Trzebnica. Blisko czterdziestu amatorów
i pasjonatów tego sportu w świetnej atmosferze
dyskutowało nad zasadami funkcjonowania grupy
oraz zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia
każdego biegacza.
Pierwsi członkowie grupy

Apel do darczyńców
Serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom za przekazanie

1 % na moje leczenie

Moja choroba wymaga ciągłej rehabilitacji i przyjmowania drogich leków. Ośmielam się prosić o dalszą pomoc w formie ofiarowania mi 1% podatku. To dla mnie
ogromna pomoc. Liczę na Państwa dalszą życzliwość i bardzo za te ofiary dziękuję.
Fundacja „Dobro powraca"
dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane
ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław, KRS 0000338878,
NIP 8942986057, REGON 021085595
Numer konta: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
z dopiskiem – leczenie Irena Bałaga (siostra Zdzisława)
Już teraz za okazaną życzliwość i pomoc serdecznie dziękuję. Szczęść Boże!
Siostra Zdzisław Irena Bałaga

Na spotkaniu deklarację przystąpienia do Grupy Biegowej złożyło
32 biegaczek i biegaczy, którzy
będą reprezentować Gminę Trzebnica na zawodach w kraju i za granicą. Był to pierwszy nabór, który
umożliwił formalne powołanie
sekcji przy GCKiS oraz rozpoczęcie jej działalności. Jednakże do
Grupy Biegowej Trzebnica można
dołączyć w dowolnym momencie
poprzez wypełnienie deklaracji
dostępnej na stronie GCKiS i złożenie jej w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury i Sportu przy
ul. Prusickiej lub w Referacie Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
przy Pl. Piłsudskiego 1.

Zapisać może się każdy

Grupa Biegowa Trzebnica będzie
posiadać trenera, który każdą

nową osobę na podstawie ankiety zakwalifikuje do jednej z trzech
podgrup o odpowiednim stopniu
zaawansowania. Dlatego też do
grupy może przystąpić każdy kto
chce stać się częścią biegowej rodziny – od tych, którzy chcą przebiec swój pierwszy kilometr po zaawansowanych amatorów, którzy
mają na swoim koncie królewskie
dystanse maratonów.

▶ W sp ot k aniu or g ani z a -

c yj ny m u d z ia ł w z ię ł o
t r z yd z ie st u dwó c h o c hotników, k tó r z y c hc ą re p re ze ntować bar w y G ru py
B ie gowej Tr z e b nic a .

Wspólne treningi i wyjazdy
Grupa Biegowa Trzebnica będzie
prowadziła wspólne treningi pod
okiem doświadczonych biegaczy.
Do dyspozycji będą plany treningowe dla osób chcących dodatkowo trenować indywidualnie.
W założeniu są wspólne wyjazdy
i reprezentowanie Gminy Trzebnica na zawodach lokalnych, krajowych a także zagranicznych.

Grupa biegowa dla dzieci

W zależności od tego jakie będzie
zainteresowanie, planowane jest
utworzenie Juniorskiej Grupy Biegowej Trzebnica dla dzieci i młodzieży. Grupa taka, podobnie jak
dorośli pasjonaci, również będzie
miała swoje koszulki reprezentacyjne.
Więcej na – https://www.facebook.
com/GrupaBiegowaTrzebnica

▶Ka ż d y, k to z ap is ze się do se kcj i , ot r z y m a sp e cj alną kos z u lkę.
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H A R M O N O G R A M ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH TRZEBNICA

Trener Akademii GKS Polonia Trzebnica Kacper Belica w dniach od 9 do
13 grudnia przebywał w Lizbonie,
w klubie S.L.B. Benfica, gdzie poznawał od podszewki, funkcjonowanie
jednej z najlepszych akademii na
świecie. Zaznajamiał się z modelem
gry piłki młodzieżowej w klubie
z Lizbony, brał udział w treningach
drużyn U10/11, U16/17, U18/19 oraz
gościł na meczu młodzieżowej jak
i pierwszej drużyny w Lidze Mistrzów. Oprócz tego uczestniczył
w wykładach: – Tamary Despot –
Trenera przygotowania motorycznego w Dinamie Zagrzeb (spod jej

skrzydeł na głębokie wody wypłynęli między innymi Luka Modrić czy
Mateo Kovacić). – Gerarda Bigasa –
Trenera Barcelony Pro Soccer School,
gdzie zaznajamiał się z modelem
szkolenia w FC Barcelona. – Krzysztofa Paluszka oraz Pawła Grycmana,
którzy przedstawili identyfikację talentu oraz jego rozwój. – Czesława
Michniewicza, który omawiał przygotowania do Mistrzostw Europy we
Włoszech. Wiedza zdobyta w tak topowym klubie na pewno przyda się
w funkcjonowaniu naszej Akademii
jak i podczas treningu.

zmieszanych i selektywnie zebranych w okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Siatkarski raport

W

SM

śląskiej Ligii Kadetek. Nasze starsze
siatkarki przegrały z zespołem z Oławy 3:1. Ostatni mecz ligi odbędzie
się w sobotę 18.01.2020 o godzi-

nie 16:00 w hali przy ul. Kościelnej.
Trzebniczanki zmierzą się kolejny raz
z zespołem z Oławy. Zapraszamy do
kibicowania!

1

Marek Nowicki
trenerem Polonii
2 stycznia nowym szkoleniowcem
pierwszej drużyny został Marek Nowicki. Podczas swojej kariery trenerskiej prowadził między innymi Ostrovia Ostrów Wielkopolski (II liga), Piast
Żmigród (III liga) oraz Reprezentacje
WZPN Regions Cup. W ostatnim
czasie pracował w Orli Wąsosz. – Witamy na pokładzie i wspólnie z prezesem Andrzejem Traczykiem życzymy powodzenia w prowadzeniu
i rozwijaniu pierwszej drużyny! Mam
nadzieję, że trener Nowicki doskonale odnajdzie się w Polonii i poprowadzi ją do dobrych wyników. Celem
długofalowym jest odzyskanie przez
Polonię pozycji lidera wśród drużyn
powiatowych. Trzymam kciuki za
ten cel – powiedział burmistrz Marek
Długozima.
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www.autocraft.net.pl

części samochodowe

3

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

Budynki powyżej
7 lokali

Budynki SMLW
Trzebnica
Alpejska
Bolesława Chrobrego
Miodowa
Na Wzgórzach
Jarzębinowa
Kolejowa
Kwiatowa
Łączna
Marii Leszczyńskiej
Mostowa
Ogrodowa
Owocowa
Parkowa
Sportowa
Stefana Żeromskiego
Św. Jadwigi
Węgrzynowska
Wrocławska
Przemysłowa
Widokowa
Żołnierzy Września
Aleksandry
Borówkowa
Czereśniowa
Poziomkowa
Porzeczkowa
Malinowa
Fryderyka Chopina
Grunwaldzka
Harcerska
Henryka Brodatego
Ignacego Paderewskiego
Jagodowa
Kazimierza Wielkiego
Oleśnicka
Piastowska
Samarytańska
Stanisława Moniuszki
Truskawkowa
Wesoła
Winna
Władysława Jagiełły
Władysława Łokietka
Elizy Orzeszkowej
gen. Grota-Roweckiego
gen. Leopolda Okulickiego
gen. Władysława Sikorskiego
Janusza Korczaka
Łąkowa
Nowa
Szarych Szeregów
1 Maja
3 Maja
Armii Krajowej
Henryka Pobożnego
Jana Pawła II
Świętojańska
Jana Kilińskiego
Olszewskiego Jana
Krakowska
Wincentego Witosa
Władysława S. Reymonta

GRUDZIEŃ

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ

SIERPIEŃ

LIPIEC

CZERWIEC

MAJ

KWIECIEŃ

MARZEC

ULICA

LUTY

W niedzielę 12 stycznia odbył się
w Miękinii ostatni turniej półfinałowy grupy "S" w ramach Dolnośląskiej Ligi Młodziczek. Siatkarki Gminnego Klubu Sportowego przegrały
pierwszy mecz z gospodarzami turnieju – UKS Gmina Miękinia 0:2 (była
to pierwsza przegrana w tej fazie
rozgrywek), a zaraz potem gładko
wygrały z zespołem KS Sudety Kamienna Góra 2:0. Po 3 turniejach
półfinałowych nasze siatkarki zajęły
ostatecznie pierwsze miejsce w grupie. W ostatniej fazie finałowej Ligi
rozegrają jeszcze 3 turnieje. Pierwszy
odbędzie się w Trzebnicy 19.01.2020
roku od godziny 10 na gminnej
hali przy ul. Kościelnej. W sobotę
11 stycznia odbył się również pierwszy mecz finałowy w ramach Dolno-

ODPADY ZMIESZANE 2020
STYCZEŃ

Kacper Belica
na konferencji
trenerskiej w Lizbonie

Każdy poniedziałek – Wyjątki: 6.01.2020; 13.04.2020 r.
– odbiór odbędzie się 7.01.2020 r. (wtorek); 9.04.2020 r.
(czwartek)
Każdy piątek
Wyjątki: 01.05.2020 r. – odbiór odbędzie się 05.05.2020 r.
(wtorek) i 25.12.2020 r. odbiór odbędzie się w (czwartek)
24.12.2020 r.
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TWORZYWA
SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

KAŻDY
PIĄTEK

PIĄTEK
co 2
miesiąc
nieparzysty

PIĄTEK
co 2
miesiąc parzysty

PIĄTKI

PIĄTKI

10.01, 6.03,
8.05, 10,07,
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7.02, 3.04,
5.06, 7.08
9.10, 4.12

ODPADY
KUCHENNE

ODPADY
ZIELONE

02.01

16.01.

06.02

13.02.

05.03

12.03.

9,23.04

9,23.04

7,21.05

7,21.05

4,18.06

4,18.06

2,16,30.07

2,16,30.07

13,27.08

13,27.08

10,24.09

10,24.09

8,22.10

8,22.10

5,19.11

5,19.11

3.12

10.12

I
PIĄTKI

2
9 6 5 16 14 9* 9 6 3
23 20 19 30 28 25 23 20 17

Ś

2*
15 12 11 8 6
29 26 25 22 20

R

3
17

O

D

1
15 12 10
29 26 23*
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Y
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15 12 9 7
29 26 23 21

2
4 16
18 30

PIĄTKI

PIĄTKI

PIĄTKI

17.01, 14.02,
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17.07, 14.08,
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17.01
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15.05
17.07
11.09
13.11

14.02,
10.04
12.06,
14.08
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11.12

PIĄTKI

PIĄTKI

10.01, 6.03,
8.05, 10,07,
4.09, 6.11

7.02, 3.04,
5.06, 7.08
9.10, 4.12

PIĄTKI

PIĄTKI

17.01, 13.03
15.05, 17.07
11.09,13.11

14.02, 10.04
12.06, 14.08
16.10, 11.12

PIĄTKI
C

Z

2
16 13 12 9 7
30 27 26 23 21

W

A
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T
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I

2
4 16 13 10 8 5
18 30 27 24 22 19

3
17
31

10.01, 7.02,
6.03, 3.04
8.05, 5.06
10.07, 7.08,
4.09, 9.10,
6.11, 4.12

PIĄTKI
17.01, 14.02,
13.03, 10.04
15.05, 12.06
17.07, 14.08,
11.09, 16.10
13.11, 11.12
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PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ

SIERPIEŃ

LIPIEC

CZERWIEC

MAJ

KWIECIEŃ

MARZEC

W

TWORZYWA
SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

ODPADY
KUCHENNE

ODPADY
ZIELONE

I

1
4 15 13 10 8
18 29 27 24 22

PIĄTKI
24.01, 21.02,
20.03, 17.04,
22.05, 19.06
24.07, 21.08,
18.09, 23.10,
20.11,18.12

PIĄTKI
24.01, 20.03,
22.05, 24.07,
18.09, 20.11

PIĄTKI
21.02
17.04
19.06
21.08
23.10
18.12

wszystkie wytworzone przez siebie odpady komunalne, w tym,
plastiki, metale, makulaturę oraz
odpady zielone, kuchenne, itp.,
zostanie wobec niego naliczona
podwyższona opłata miesięczna
w wysokości 44 zł za każdą osobę
zamieszkałą na terenie nieruchomości.
Obowiązek segregacji dotyczy
także właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (czyli np. sklepów,
lokali usługowych, instytucji, itp.).
Od nowego roku oprócz obowiązku segregacji odpadów na
dotychczasowe frakcje, to jest: na
papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady zielone, została wprowadzona nowa frakcja
– odpady kuchenne – które należy

zbierać do worków/pojemników
koloru brązowego z napisem BIO
ODPADY KUCHENNE.

Co należy wrzucać do worków / pojemników przeznaczonych na odpady kuchenne?
• resztki żywności pochodzenia
roślinnego (odpady po owocach
i warzywach, w tym obierki),
• skorupki jaj,
• fusy po herbacie i kawie.

Czego nie należy wrzucać:
• liści, trawy (wrzucamy do worka
na odpady zielone),
• mięsa, wędlin, ryb, kości (wrzucamy do pojemnika na odpady
zmieszane),

• olejów i tłuszczów jadalnych
(przelane do plastikowych butelek) – wrzucamy do pojemnika
na odpady zmieszane,
• niedopałków papierosów (wrzucamy do pojemnika na odpady
zmieszane),
• jednorazowych pieluch (wrzucamy do pojemnika na odpady
zmieszane),
• odchodów zwierzęcych (wrzucamy do pojemnika na odpady
zmieszane),
• sorbentu, trocin, żwirku z kuwety i innych zanieczyszczonych
odchodami zwierzęcymi (wrzucamy do pojemnika na odpady
zmieszane),
• drewna, płyt wiórowych (wrzucamy do pojemnika na odpady
zmieszane).
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20 zł

segreguję + własny kompost

22 zł

segreguję

44 zł

nie segreguję

cena
za
osobę

Mając powyższe na uwadze zachęcamy mieszkańców do zakładania
przydomowych kompostowników
i prowadzenia kompostowania odpadów ulegających biodegradacji
we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach.
Powyższe zmiany w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi są wynikiem wprowadzonych zmian ustawowych, do których zarówno gmina jak również

mieszkańcy muszą się dostosować.
Ponadto, informujemy, że w ramach wnoszonej opłaty mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Trzebnica mogą
przez cały rok bezpłatnie przekazywać odpady selektywnie zebrane
(jak również odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady budowlane) do GPSZOK-u znajdującego się
w Trzebnicy przy ulicy Milickiej 47.

HARMONOGR AM odbioru odpadów komunalnych SO ŁEC T WA
zmieszanych i selektywnej zbiórki w okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
ODPADY SELEKTYWNE
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5 16 14 11 8 6
19 30 28 25 22 20

3
17

1
15
29

PIĄTKI
24.01, 21.02,
20.03, 17.04,
22.05, 19.06
24.07, 21.08,
18.09, 23.10,
20.11,18.12

PIĄTKI
31.01, 28.02,
27.03, 24.04,
29.05, 26.06
31.07, 28.08,
25.09, 30.10
27.11, 22.12*

PIĄTKI
24.01, 20.03,
22.05, 24.07,
18.09, 20.11

PIĄTKI
31.01, 27.03,
29.05, 31.07,
25.09,27.11

2,16.30.04

14,28.05

14,28.05

9*,25.06

9*,25.06

9,23.07

9,23.07

6,20.08

6,20.08

3,17.09

3,17.09

1,15,29.10

1,15,29.10

12,26.11

12,26.11

31.12

17.12

PIĄTKI
21.02
17.04
19.06
21.08
23.10
18.12

1

2

PIĄTKI
28.02
24.04
26.06
28.08
30.10
22.12*

3

czerwonym oznaczono daty odstępstw od wyznaczonych dni tygodnia na wywóz odpadów komunalnych w związku
z przypadającymi w danym tygodniu świętami.
4

ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach i wynikającymi z tego faktu nowymi zadaniami dla gmin, od
1 stycznia 2020 roku, na terenie całego kraju,
zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów od mieszkańców. Miesięczna opłata od każdego mieszkańca,
który posiada kompostownik (tzn.
odpady zielone i kuchenne zagospodarowuje we własnym zakresie
w przydomowym kompostow-

niku) wynosi 20 zł. Miesięczna
opłata dla mieszkańca, który nie
posiada kompostownika i oddaje odpady zielone oraz kuchenne,
wynosi 22 zł.
Ustawa nałożyła na każdego
mieszkańca obowiązek segregowania odpadów. Przestała obo-

wiązywać zasada dobrowolności,
zgodnie z którą właściciel nieruchomości sam mógł zadeklarować
czy będzie segregował odpady czy
nie. Dlatego jeżeli mieszkaniec
nie będzie prowadził segregacji
odpadów tzn. będzie do jednego
worka/pojemnika wrzucał razem
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Masłów
Cerekwica
Sulisławice
Świątniki
Węgrzynów
Droszów
Malczów
Marcinowo
Rzepotowice
Nowy Dwór
Brzezie
Biedaszków Wielki
Janiszów
Ujeździec Mały
Ujeździec Wielki
Koniówko
Koniowo
Domanowice
Brzyków
Piersno
Boleścin
Skarszyn
Głuchów Górny
Taczów Mały
Taczów Wielki
Brochocin
Raszów
Będkowo
Masłowiec
Kuźniczysko
Skoroszów
Koczurki
Biedaszów Mały
Komorówko
Komorowo
Szczytkowice
Blizocin
Jaźwiny
Ligota
Księginice
Kobylice
Jaszyce
Małuszyn

C

Z

W

A

R

T

E

K

2
9 6 5 16 14 12* 9 6
23 20 19 30 28 25 23 20

W

O

R

E

1
15 12 10
29 26 24

TWORZYWA
SZTUCZNE

I PONIEDZIAŁEK
13.01; 3.02; 9.03
6.04; 4.05; 1.06
6.07; 3.08; 7.09
5.10; 2.11; 7.12

PAPIER

SZKŁO

I PONIEDZIAŁEK
M-CE
NIEPARZYSTE
13.01
9.03
4.05
6.07
7.09
2.11

I PONIEDZIAŁEK
M-CE PARZYSTE
3.02
6.04.
1.06
3.08
5.10
7.12

K
II WTOREK M-CE
NIEPARZYSTE
14.01
10.03
12.05
14.07
8.09
10.11

II WTOREK M-CE
PARZYSTE
11.02
14.04
9.06
11.08
13.10
8.12

II PONIEDZIAŁEK
M-CE
II PONIEDZIAŁEK
1
2
NIEPARZYSTE
4 15 13 10 8 5 16 14 12* 9
20.01
20.01; 10.02; 16.03
16.03
18 29 27 24 22 19 30 28 25 23
15.04*; 11.05; 8.06
11.05
13.07; 10.08; 14.09
13.07
12.10; 9.11; 14.12
14.09
9.11

II PONIEDZIAŁEK
M-CE PARZYSTE
10.02
15.04*
8.06
10.08
12.10
14.12

14 11 10 7
28 25 24 21

Ś

8 5
22 19

T

3
17

GRUDZIEŃ

2,16.30.04

LISTOPAD

19.03.

PAŹDZIERNIK

PIĄTKI
31.01, 27.03,
29.05, 31.07,
25.09,27.11

PIĄTKI
28.02,
24.04,
26.06
28.08
30.10
22.12*

26.03

MIEJSCOWOŚĆ

WRZESIEŃ

PIĄTKI
31.01, 28.02,
27.03, 24.04,
29.05, 26.06
31.07, 28.08,
25.09, 30.10
27.11, 22.12*

20.02.

SIERPIEŃ

1
2
4 15 13 10 8 5 16 14 9* 9
18 29 27 24 22 19 30 28 25 23

27.02

LIPIEC

Y

CZERWIEC

D

MAJ

O

KWIECIEŃ

8 5
22 19

R

23.01.

MARZEC

Ś

30.01

LUTY

ODPADY ZMIESZANE

STYCZEŃ

4

Adama Asnyka
Adama Mickiewicza
Chabrowa
Cicha
Cypriana Kamila Norwida
gen. Józefa Bema
Jaśminowa
Jędrzejowska
Juliusza Słowackiego
Krótka
Marii Dąbrowskiej
Marii Konopnickiej
Pogodna
Prusicka
Siostry Hilgi Brzoski
Teatralna
Władysława Broniewskiego
Wrzosowa
Wojska Polskiego
Akacjowa
Brama Trębaczy
Graniczna
Kosmonautów
Lawendowa
Marcinowska
Młynarska
Morelowa
Obornicka
Orzechowa
Polna
Rynek
Sadowa
Słoneczna
Spokojna
Stanisława Piaskowskiego
Wałowa
Wiosenna
Wiśniowa
Zielona
Henryka Sienkiewicza
Ignacego Daszyńskiego
ks. Dziekana W. Bochenka
Milicka
Piwniczna
Pl. M. J. Piłsudskiego
Solna
Stawowa
Tadeusza Kościuszki
Drukarska
Bartosza Głowackiego
Jana Matejki
Kościelna
Leśna
Lipowa
Michała Drzymały
Obrońców Pokoju
UWAGA! Kolorem

LUTY

ULICA

STYCZEŃ

ODPADY ZMIESZANE 2020

REJON
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C

Z

2
5 16 14 11 8 6
19 30 28 25 22 20

R

W

2
16 13 12 9 7
30 27 26 23 21

Ś

O

A

D

R

II WTOREK
1
3 15 14.01; 11.02; 10.03
17 29 14.04; 12.05; 9.06
14.07; 11.08
8.09; 13.10; 10.11
8.12

A

T

E

K

2
4 16 13 10 8 5
18 30 27 24 22 19

R

O

D

A

3*
15 12 11 8 6
29 26 25 22 20

3
17

1
15 12 9 7
29 26 23 21

III PONIEDZIAŁEK
3
17 27.01; 17.02; 23.03
31 20.04; 18.05; 15.06
20.07; 17.08; 21.09
19.10; 16.11; 21.12

III WTOREK
2
21.01; 18.02; 17.03
4 16
21.04; 19.05; 16.06;
18 30 21.07; 18.08; 15.09;
20.10; 17.11; 15.12

III PONIEDZIAŁEK
III PONIEDZIAŁEK
M-CE
M-CE PARZYSTE
NIEPARZYSTE
17.02
27.01
20.04
23.03
15.06
18.05
17.08
20.07
19.10
21.09
21.12
16.11
III WTOREK M-CE III WTOREK M-CE
NIEPARZYSTE
PARZYSTE
21.01
18.02
17.03
21.04
19.05
16.06
18.08
21.07
20.10
15.09
15.12
17.11

ODPADY
KUCHENNE

ODPADY
ZIELONE
(trawa,
liście,
drobne
gałązki)

TAK JAK
REJONY
4i5

TAK JAK
REJONY
4i5

ŚRODY

ŚRODY

29.01
26.02
25.03
1 , 14* ,29.04
13,27.05
10,24.06
8,22.07
5,19.08
2,16,30.09.
14,28.10
10*,25.11
30.12

22.01
19.02
18.03
1 , 14* ,29.04
13,27.05
10,24.06
8,22.07
5,19.08
2,16,30.09.
14,28.10
10*,25.11
16.12

07.01.2020
04.02.2020
03.03.2020
8,22.04
6,20.05
3,17.06
1,15,29.07
12,26.08
9,23.09
7,21.10
4,18.11
01.12

15.01
12.02
11.03
8,22.04
6,20.05
3,17.06
1,15,29.07
12,26.08
9,23.09
7,21.10
4,18.11
09.12

UWAGA ! Kolorem czerwonym * oznaczono daty odstępstw od wyznaczonych dni tygodnia na wywóz odpadów komunalnych w związku z przypadającymi w danym tygodniu świętami.
Pojemniki należy wystawiać przed posesję na dzień przed terminem odbioru. Odbiór odpadów odbywa się od godz 6.00 rano! Pojemniki nie wystawione nie będą opróżniane,
a reklamacje nie będą uwzględniane.
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J a k s e g r e g owa ć ś m i e c i ?
Rodzaj odpadu
Gdzie wrzucamy?

MAKULATURA
Pojemnik
lub worki
– kolor
NIEBIESKI

TWORZYWA
SZTUCZNE
PLASTIK
Pojemniki
lub worki
– kolor
ŻÓ ŁT Y

SZKŁO
Pojemniki
lub worki
– kolor
ZIELONY

BIO ODPADY
ZIELONE
Worki
– kolor
BRĄZOWY

BIO ODPADY
KUCHENNE
Worki
– kolor
BRĄZOWY

Co wrzucamy?

Czego nie wrzucamy?

• każdy rodzaj papieru:
gazetowy
pakowy
kredowy
książki
tektura

• kalka techniczna,
maszynowa
• worki po cementach
i klejach
• tapety
• artykuły higieniczne
pampersy
• zabrudzony i tłusty
papier

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

• opakowania po lekach
• butelki po płynach
chłodniczych
• styropian
• butelki i pojemniki po
olejach niespożywczych,
spożywczych
i samochodowych
• opakowania
po aerozolach

• opakowania szklane
bezbarwne
i kolorowe
po produktach
spożywczych,
kosmetycznych,
chemicznych,
z gospodarstwa
domowego
np. butelki, słoiki

Dodatkowe
zalecenia

Opakowania
muszą
być PUSTE
Nie muszą
być czyste

Rodzaj odpadu
Gdzie wrzucamy?

ZMIESZANE
Pojemnik
czarny
lub srebrny
aluminiowy

• skoszona trawa
• liście
• gałęzie
krzewów
i drzew

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

• odpady po owocach i warzywach
(w tym obierki itp.)
• resztki jedzenia
(bez mięsa)
• skorupki jajek
• fusy po kawie i herbacie

•
•
•
•

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

GPSZOK
Gminny
Punkt
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych
ul. Milicka 47

resztki mięsa
kości zwierząt
olej jadalny
odchody zwierząt

• wszystkie odpady komunalne
niebędące odpadami
niebezpiecznymi
i niepodlegające segregacji
• odpady higieniczne
• popiół
• styropian
• butelki po olejach
• zabrudzone opakowania
po żywności

Gminne Przedszkole nr 1
W grudniu w okresie przedświątecznym w Gminnym Przedszkolu
nr 1 odbywały się Jasełka w grupach: Myszek, Motylków, Żuczków,

Bocianów, Żabek i Kotków. Z tej
okazji zaproszono rodziców dzieci,
by mogli podziwiać dziecięcą interpretację narodzin Jezusa Chrystusa i posłuchać kolęd i pastorałek
w ich wykonaniu. Dzieci wykonały

Dodatkowe
zalecenia

Gminne Przedszkole nr 2

We wtorek – 10 grudnia – do naszego przedszkola zawitali aktorzy

Nazwa
„odpady
zmieszane”
nie oznacza,
że do
pojemnika
wrzucamy
wszystko

• przeterminowane lekarstwa
(bez opakowań)
• zużyte baterie, akumulatory
• świetlówki, żarówki
energooszczędne
artykuły zawierające rtęć
• resztki farb, lakierów, chemikaliów
• środki ochrony roślin
i owadobójcze
• tonery z drukarek i kserokopiarek
• wielogabarytowe AGD
(pralki, zmywarki itp.)
• małogabarytowe AGD
(odkurzacze, żelazka, zegarki,
wagi)
• sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, drukarki)
• sprzęt audiowizualny
(radia, telewizory, kamery)
• sprzęt oświetleniowy
• narzędzia (wiertarki, piły, kosiarki)
• zabawki z mechanizmem
elektrycznym
• odzież, tekstylia
• zużyte opony
(wyłącznie od aut osobowych)
• odpady zielone
(skoszona trawa, gałęzie i liście)
• choinki w okresie poświątecznym
gruz
budowlano• czysty
remontowy
w ilości 1 m3 na gospodarstwo
domowe w roku kalendarzowym
• igły i strzykawki

• Ze względów sanitarnych zaleca się płukanie • Odpady budowlano-remontowe (czysty gruz • Natomiast gruz zmieszany z innymi odpadami bu- • Jeżeli nie mamy własnego transportu a chceopakowań szklanych i plastikowych, ale nie jest
ceglany, betonowy, tynki, gips, cement) mieszkadowlanymi (stolarka budowlana, armatura sanitarna,
my oddać odpady wielkogabarytowe do
to konieczne.
niec przekazuje nieodpłatnie i samodzielnie do
worki po cementach i klejach, drewno itp.) uprawnioPSZOK, można skorzystać z usługi dodatkoGminnego Punktu Odpadów Komunalnych.
nej firmie na podstawie odrębnej umowy.
wej polegającej na transporcie odpadów do

Jasełka

Czego nie
wrzucamy?

Co wrzucamy?

Odpady powstające wyłącznie
w gospodarstwach domowych:

Opakowania
muszą
być
PUSTE
i ZGNIECIONE
Nie muszą
być czyste

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

Tenis stołow y

piękne tańce, recytowały wiersze
i wręczyły rodzicom drobne upominki świąteczne. Wzruszeni rodzice nagrodzili młodych artystów
gromkimi brawami i wszyscy złożyli sobie wzajemnie życzenia Bożonarodzeniowe. A. Kucharska/
A. Łoś-Węgrzynowska/ E. Zawada/ B. Urbanowicz/ B. Wilczek/ M.
Hanke-Gierczak.

Odpady
wielkogabarytowe
I zużyty
sprzęt
elektryczny
i elektroniczny
odbierane
będą
również
przez
uprawniony
podmiot
co najmniej
raz
w roku
w
wyznaczonych
punktach

KOCHANY ŚW. MIKOŁAJ
SP Ujeździec Wielki
Któż z nas nie zna jego imienia? Od
dzieciństwa z utęsknieniem czekamy na jego wizytę. Tak jak w owym
czasie biskup Miry, o imieniu Mikołaj, z wrażliwością serca reagował
na potrzeby biednych i nieszczęśliwych, tak i my współcześni chcemy
podążać jego przykładem. Każdy,
na miarę swoich możliwości, może

swoim uśmiechem, życzliwym
słowem dołączyć do „uczniów”
św. Mikołaja. Chciejmy, aby chęć
przynoszenia radości tym, których
spotykamy, trwała przez cały rok.
Aby godnie świętować dzień św.
Mikołaja, należało odpowiednio
się przygotować. Nastrojową i bajeczną dekorację przygotowała pani
Monika.. (nauczycielka plastyki)
wraz z uczniami klas siódmych.

PSZOK. Wówczas płacimy tylko za transport.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu
530-430-266

KONCERT MONIUSZKOWSKI
Gminna Szkoła Muzyczna
W dniu 27 listopada 2019 roku
w Gminnym Centrum Kultury w Trzebnicy odbył się koncert
z okazji 200. rocznicy urodzin
Stanisława Moniuszki. Na scenie pojawili się młodzi artyści
z Gminnej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Trzebnicy, prezentując
różnorodny repertuar z bogatej
twórczości kompozytora. Przybyli na koncert słuchacze, mieli

okazję wysłuchać pięknych pieśni, które uznawane są za „perły”
polskiej liryki wokalnej, takie jak
„Prząsniczka”, „Pieśń wieczorna”,
„Kozak”, „Kum i kuma”. Pojawiły
się również transkrypcje pieśni,
prezentowane przez różne składy
instrumentalne – orkiestrę dętą,
duet fortepianowy, zespół smyczkowy oraz chór szkolny Cantores
Minores. Różnorodność emocji,
prostota środków muzycznych,
doszukująca się w przekazie artystycznym prawdy i naturalności,

z Teatru ,,Arlekin”, którzy przenieśli nas w magiczny i kolorowy
świat teatru. Tym razem wystawili
oni piękny spektakl bożonarodzeniowy „Świąteczne marzenia”.
Przedszkolaki, podczas przedstawienia, z zapartym tchem śledziły
przygody małej lisiczki, Matyldy,
która zapomniała, że tylko ten, kto
jest grzeczny może dostać prezenty. Konieczna zatem stała się zmiana zachowania głównej bohaterki,
która wspólnie z ,,Małymi widzami” przypomniała sobie znaczenie „magicznych” słów – dziękuję,
przepraszam, proszę oraz dowiedziała się co to znaczy być dobrym
przy jacielem. Przedstaw ienie
,,Świąteczne marzenia” – wniosło
do naszego przedszkola odrobinę
magii Świąt Bożego Narodzenia
a zabawny i pouczający tekst przekonał wszystkich widzów o tym, że
każdy może stać się lepszą osobą./
(Ewa Łopąg)
Nad sprawnym przebiegiem spotkania każdej klasy z niezwykłym
gościem czuwały opiekunki SU:
p. I. Grochownia oraz p. D. Kowal
-Woźniak, którym pomagały rezolutne elfy – Tomasz Dziczek oraz
Alan Zając. Niezwykle odpowiedzialną rolę otrzymały pomocnice
Świętego, które dzielnie dodawały
otuchy tym, którzy obawiali się reprymendy lub rózgi od świętego. Za
tę ciężką pracę dziękujemy uczennicom 8 a: Jagodzie Duni, Martynie Smakowskiej, Hani Kowalik,
Julii Janusz oraz uczennicom 8 b:
Nikoli Skotnicznej, Martynie Plewce oraz Darii Figurze. Niebywałego bałaganu narobiła gosposia św.
Mikołaja, Mikołajowa – tę oskarową rolę odegrał Kuba Łukaszewski z 8 a. Podziękowania należą się
również uczennicom 7 a rzetelnie
pracującym w SU – A. Reptak, A.
Niewiadomskiej, A. Lajcht oraz
niezawodnemu specjaliście od
spraw dźwiękowych – Sz. Szademu.
Zapraszamy do obejrzenia galerii
zdjęć, aby przekonać się, jak wyjątkowy był to dzień. / Danuta Kowal
-Woźniak
za każdym razem przekonywała słuchaczy i małych artystów
o wielkości i nieprzemijalności
muzyki tego wspaniałego kompozytora. Orkiestrę dętą przygotował
pan Wojciech Nycz, Trzebnickie
Kajdaszki pani doktor Monika
Gruszczyńska, zespół smyczkowy
pani Karolina Cel, duet fortepianowy pani Sonia Markiewicz, chór
szkolny Cantores Minores pani
Beata Krzenciessa. Pomysłodawczynią oraz prowadzącą koncert
była pani Anna Łopatka. Zarówno
uczniom jak i nauczycielom dziękujemy i mamy nadzieję na dalsze
spotkania.

29

17.01.2020

Z WIZYTĄ W DOMU OPIEKI
SP Boleścin
12 grudnia uczniowie klasy I i IV
pod opieką pań: Seweryny Janickiej i Dominiki Surmy odwiedzili
osoby przebywające w Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym
p.w.
Św. Jadwigi w Trzebnicy. Celem
spotkania było zaszczepienie

w dzieciach szacunku do osób
starszych. Uczniowie z wielkim
wzruszeniem zaśpiewali kolędy
i wręczyli wcześniej przygotowane
kartki, pierniki, stroiki i ozdoby
świąteczne. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie świątecznych prezentów. / J&S

Szlachetna Paczka
Szkoła Podstawowa nr 3
„Szlachetna Paczka jest jednym
z najbardziej rozpoznawalnych
projektów społecznych w Polsce.
Wbrew pozorom, nie zajmuje się
robieniem paczek. Jest oparta na
pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze
szukają rodzin i pracują z nimi.
darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc.” Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Trzebnicy również zorga-

nizował zbiórkę funduszy na ten
szlachetny cel. Nasi wolontariusze
piekli i sprzedawali różne słodkości, za które zebrali łącznie 560
złotych. Maks i Kuba wyruszyli
z zakupionymi wcześniej artykułami do punktu odbioru paczek, aby
z wielką dawką radości życzliwości
tam również pomagać – zarówno
w pakowaniu, jak i dostarczaniu
innym paczek. Myślimy, że na twarzach obdarowanych będzie gościł
uśmiech, ale wszyscy wolontariusze zgodnie twierdzą, że pomaganie innym sprawia im wielką radość. / Szkolny Klub Wolontariatu

Trzebniczanka w finale konkursu
PZS nr 1
7 grudnia w Warszawie odbyła się

Gala Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego Giętkie Pióro w 150.
rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego. Misją tegorocznego
prestiżowego konkursu literackiego
Giętkie Pióro było „pięknym słowem uczcić 150. rocznicę urodzin
Stanisława Wyspiańskiego”. Konkurs składał się z dwóch etapów,
w pierwszym uczestnicy zmierzyli
się z literackim wyzwaniem „Bądź
jak meteor, bądź jak łyskańce”, by
w finałowej rozgrywce zaproponować jury swoją wariację na temat
„Wesela”.Surowe jury wyłoniło 7 finalistów, wśród których znalazła
się tegoroczna absolwentka trzebnickiego LO Marta Sicińska. Podczas „Wyspiańskich Mikołajków”
w Warszawie nasza finalistka otrzymała nagrodę i dyplom potwierdzający jej pisarskie umiejętności.
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zE świąteczną wizy tą
Szkoła Podstawowa nr 1
18 grudnia uczniowie klasy 2b
i 8a odwiedzili pensjonariuszy
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych w Trzebnicy ze
świątecznymi życzeniami. Dzieci zaśpiewały kolędy i pastorałki
w aranżacji „Arki Noego” oraz
pięknie wyrecytowały nastrojowe wiersze. Znalazła się również
chwila na podzielenie się wspo-
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mnieniami o bożonarodzeniowych tradycjach. Na zakończenie
uczniowie wręczyli wszystkim
upominki przygotowane przez
wolontariuszy – choinki do zawieszenia. Było to przemiłe spotkanie
i już zapowiedzieliśmy się z kolejną wizytą. Serdecznie dziękujemy
pacjentom i pracownikom zakładu
za ciepłe przyjęcie oraz słodką niespodziankę dla małych artystów. /
Monika Wojewódka

Szkoła Podstawowa nr 1
10 grudnia 2019 r w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala finałowa
projektu Mistrzowie i Patrioci,
realizowanego w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej pod Patronatem Narodowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W gali wzięli udział laureaci z całej Polski. Miło nam

Szkoła Podstawowa nr 2
Czas przedświąteczny nastraja do
większej wrażliwości na drugiego
człowieka. Dostrzegamy wtedy
obok nas ludzi samotnych, chorych, w podeszłym wieku. Chcąc
dzielić radość ze zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia 17 grudnia 2019 r. uczniowie klasy II d ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy pod opieką wychowawczyni
Małgorzaty Strzykalskiej udali się
z wizytą do Gminnego Dzienne-

Szkoła Podstawowa nr 3
Dnia 13 grudnia 2019 r. do naszej
szkoły został zaproszony Zespół
Teatralny „Grupa T” z Torunia,
który przedstawił spektakl pt.
„Strach ma wielkie oczy”. W spektaklu udział wzięły klasy I, II, III
oraz V i VI. Tematyką była agresja, przemoc i prześladowanie.
Fascynująca przygoda rozgrywała
się w owadzim świecie. Piegowata
razem z przyjacielem Żądełkiem
byli prześladowani przez Karalu-

Szkoła Podstawowa nr 3

poinformować, iż nasz absolwent
Michał Wojciechowski otrzymał
wyróżnienie III stopnia. Pracę pisał na temat Stanisława Marusarza
– polskiego skoczka narciarskiego,
dwuboisty i alpejczyka, czterokrotnego olimpijczyka, siedmiokrotnego uczestnika narciarskich
mistrzostw świata, kuriera tatrzańskiego, podporucznika Armii Krajowej, trenera i propagatora
sportu.

w Domu Poby tu Osób Starszych

spektakl

spotkania z policją

W yróżniony absolwent

go Domu Pobytu Osób Starszych
„Senior-WIGOR” w Trzebnicy.
Uczniowie pięknie wyrecytowali
przygotowane wiersze o Bożym
Narodzeniu i wspólnie z seniorami
zaśpiewali kilka tradycyjnych kolęd. Seniorom występ dzieci bardzo się podobał i brawom nie było
końca. Dzieci wraz z wychowawcą
złożyły wszystkim świąteczne życzenia i połamały się opłatkiem.
Obdarowały też pensjonariuszy
i wszystkich pracowników kartkami świątecznymi oraz ozdobami

Mając na celu przeciwdziałanie
demoralizacji i przestępczości

z masy solnej. Kartki oraz ozdoby
wykonały dzieci uczęszczające do
świetlicy szkolnej oraz wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu z SP 2 pod kierunkiem pań:
Pauliny Pierchorowicz-Rączki
oraz Małgorzaty Merczyńskiej.
Seniorzy, którzy bardzo czekali na
wizytę dzieci, również mieli dla
nich niespodziankę. Ofiarowali
dzieciom wykonane przez siebie
pyszne pierniczki oraz świąteczne
figurki z czekolady. Spotkanie kolędowe było wielkim przeżyciem
nie tylko dla dzieci, ale także dla
seniorów. Była to bardzo wzruszająca chwila łącząca pokolenia. /
M. Strzykalska

cha Ochydka. Sytuacja z pozoru
niewinna zaczęła wymykać się
spod kontroli i wyrządzać coraz
więcej szkód. Spektakl miał na
celu udowodnienie, że nauczyciel
jest przyjacielem, który wie jak
wyjść z opresji oraz co robić kiedy jesteśmy świadkami przemocy.
To piękne, ale i zabawne przedstawienie dało dzieciom dużą porcję
walorów edukacyjnych i zarazem
było dla nich niepowtarzalną okazją do bezpośredniej zabawy z aktorami. / Anna Pacierz-pedagog

Spotkanie z Górnikiem
Szkoła Podstawowa nr 3
W dniu 04.12.2019 r. w oddziałach
przedszkolnych odbyło się niecodzienne wydarzenie. Tego dnia,

Akcja “Łączą nas ptaki”
Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3
6 grudnia, jak co roku, do naszej
szkoły przyszedł Mikołaj, a zaraz
za nim do każdej klasy wchodzili
wolontariusze i zachęcali uczniów
i nauczycieli do włączenia się w akcję „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”. Wszystkim, którzy podzielili się słodkościami, serdecznie

dziękujemy. Zebrane w tym dniu
słodycze zostaną przekazane wychowankom Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach. Po wizycie tam zdamy
Wam szczegółową relację. Jeszcze
raz wszystkim Darczyńcom DZIĘKUJEMY !!! / Szkolny Klub Wolontariatu

w galowym stroju, na spotkanie
z dziećmi przybył tata Tymona.
Nasz gość wprawił w wielkie zdumienie przedszkolaki, które po raz
pierwszy na własne oczy mogły

konkurs czytelniczy
Szkoła Podstawowa nr 2

I Ty możesz zostać Św. Mikołajem

uczniowie klas 6-8 uczestniczyli
w pogadance dostosowanej do wieku. Tematem było przede wszystkim bezpieczeństwo, zagrożenia

Trwa II edycja akcji mającej na celu
ochronę migrujących ptaków. Co
roku we Francji ginie 17 milionów
ptaków, ponieważ hobby ponad
miliona Francuzów jest polowanie. Ofiarą myśliwych padają także
ptaki gniazdujące w Polsce, m.in.
chronione kuliki wielkie, bataliony i inne ptaki siewkowe. Fundacja Psubraty kieruje swoją akcję do
dzieci i młodzieży z Polski i z Francji. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy włączyli

się w działania Fundacji. W czasie
lekcji biologii i geografii dowiedzieli się o niebezpieczeństwach
czyhających na ptaki migrujące
i poznali najciekawsze gatunki
ptaków siewkowych, które zimują
we Francji. Uczennice z Zielonego Patrolu przygotowały wystawę
informacyjną na korytarzu szkoły.
Następnie młodzi trzebniczanie
wykonali prace plastyczne i podpisali gotowe listy skierowane do
francuskich rówieśników lub napisali własne apele o ochronę tych
ciekawych i rzadkich ptaków. Prace i listy zostały wysłane do Fun-

dacji, która przekaże je szkołom
we Francji, mając nadzieję, że poprzez edukację młodych ludzi uda
się wpłynąć na postawy dorosłych.
Akcję nadzorowały pani Adriana
Bocheńska, pani Paulina Kolińska
i pani Anna Ciba.

10.12.2019 r. został rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs fotograficzny „Jesień w Trzebnicy”,
którego organizatorkami były nauczycielski SP nr 2 w Trzebnicy:
Małgorzata Strzykalska oraz Monika Lech. Konkurs adresowany
był do uczniów klas I-III z trzebnickich szkół podstawowych. Zadaniem uczestników konkursu
było przygotowanie samodzielnie
i indywidualnie pracy fotograficz-

nej na zadany temat. Konkurs miał
na celu uwrażliwienie na piękno
otaczającej nas przyrody i architektury, prezentacja możliwości twórczych uczniów w dziedzinie fotografii, inspiracja do artystycznych
dokonań, rozwijanie wrażliwości
estetycznej, inspirowanej światem
przyrody i sztuki oraz wymiana
doświadczeń i poszerzenie wiedzy
z zakresu technik fotograficznych.
Na konkurs wpłynęły 24 prace.
Jury w składzie: Krystyna Wielgo
oraz Małgorzata Merczyńska oce-

Adoptowaliśmy koalę!
Szkoła Podstawowa nr 3
Dzięki Waszej hojności jeden z poszkodowanych w pożarach koali
otrzyma pomoc, by po wyzdrowieniu móc wrócić do swojego środowiska naturalnego. Zielony Patrol
uzbierał 527, 27 zł, co aż nadto wystarczyło na sfinansowanie opieki
dla australijskiego zwierzaka. Bardzo, bardzo dziękujemy! Po opłaceniu adopcji pozostało nam 55, 27
zł, które wpłaciliśmy na podawane
wcześniej konto zrzutki dla akcji
“Łączą nas ptaki”, by Wasze piękne
prace i listy mogły dotrzeć do fran-

cuskich szkół. Przy okazji – na Facebooku tej akcji można zobaczyć
prace naszych uczniów: https://
www.facebook.com/BirdsUniteUs/posts/1202949323224212 Koniecznie zalajkujcie – piszą o nas!
Zielony Patrol szykuje kolejne akcje. Jedna z nich wiąże się w segregacją odpadów – w kolejnych
salach pojawiają się pojemniki na
nakrętki od plastikowych butelek.
Odkręcenie nakrętki i wrzucenie
do odpowiedniego pojemnika nic
nie kosztuje, a przynosi trzy korzyści: mniej plastiku ląduje na śmietniku, zakładom przetwarzającym

Tenis stołow y
SP Masłów

butelki łatwiej je sortować, a nakrętki można wymienić na wózki
inwalidzkie. A butelki powinny
wylądować w odpowiednich pojemnikach na korytarzu! / Zielony
Patrol

18 grudnia w SP nr 3 w Trzebnicy
odbyły się Gminne Zawody Tenisa Stołowego klas IV-VI. Naszą
szkolę reprezentowały dwie drużyny; drużyna dziewcząt i zespół
chłopców. Dziewczęta w składzie:
Alicja Lisowska, Nikola Składnik, Milena Mierzwa zdobyły zaszczytne II miejsce. Dziewczęta

wykazały się determinacją oraz
wytrwałością zarówno fizyczną
jak i psychiczną co w konsekwencji dało im zaszczytne miejsce
na podium. Chłopcy natomiast
w rywalizacji zdobyli III miejsce.
Drużynę chłopców reprezentowali: Maciej Umański, Maciej Zamolski, Krzysztof Sikora. Gratulujemy
zwycięzcom i życzymy dalszych
sukcesów. / B. Falkowska

internetowe, niebezpieczne treści
i kontakty, konsekwencje prawne
niewłaściwych zachowań oraz procedury reagowania wobec sprawcy
przemocy. Podczas spotkania policjanci wyjaśnili uczniom wiele
pojęć związanych ze zjawiskiem
przemocy w sieci, m. in.: – przemoc werbalna (wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż) – rejestrowanie
filmów i zdjęć wbrew woli dziecka,
– publikowanie w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji,
– tworzenie kont anonimowych,
podszywanie się pod inną osobę.
Pogadanka policjantów dotycząca
m.in. odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Internetu
może stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka. / Anna
Pacierz-pedagog
zobaczyć prawdziwego górnika.
W trakcie spotkania, dzieci z dużym zaciekawieniem wsłuchiwały
się w niezwykle barwną opowieść
o tym, jak powstawał węgiel i jakie
jest jego znaczenie w gospodarce
narodowej. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudził strój górnika, w tym przede wszystkim czapka ze wspaniałym pióropuszem,
którą każde dziecko mogło przymierzyć. Zawód górnika cieszy się
w naszym społeczeństwie wielkim
uznaniem, dlatego zapraszamy na
spotkania w kolejnych latach. Doceniamy wysiłek i trud tej ciężkiej
oraz bardzo niebezpiecznej pracy.
Na pamiątkę tak miłego i interesującego spotkania wychowawczynie
grup, wręczyły panu górnikowi
laurkę i podziękowały za przybycie. / L. Danilewicz, M. Zagórna
niając oryginalność w ujęciu tematu, pomysłowość oraz wrażenia
estetyczne przyznało następujące
miejsca: I miejsce: Julia Kędzierska
(kl. 1a, SP 2), Kacper Rabiak (kl.
3c, SP2), Oliwia Davies (kl. 3c, SP
2), Barbara Marcjoniak (kl. 3c, SP
2), II miejsce: Natalia Wnukowska
(kl. 3c, SP2), Dionizy Antoniszyn
(kl. 2d, SP2), Klara Maślanka (kl.
3c SP2), Lena Szymańska (kl. 3a,
SP2), III miejsce: Anna Winkler
(kl. 3c SP3), Konrad Krysmalski
(kl. 2d SP2), Filip Skorek (kl. 3b
SP2), Agata Padło (kl. 3a SP3), Wyróżnienia otrzymali: Olivier Pawlak (kl. 3c SP3), Natalia Kamińska
(kl. 2c SP3), Lena Kamińska (kl.
2c SP3). Autorzy nagrodzonych
prac otrzymali dyplomy i książki. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy
i drobne upominki. Wszystkie
prace konkursowe można podziwiać na parterze SP nr 2, gdzie
została zorganizowana wystawa.
Wszystkim miłośnikom fotografii
serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. / M. Strzykalska, M. Lech
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Popis uczniów klasy gitary
Gminna Szkoła Muzyczna
12 grudnia 2019 roku o godzinie
17:00 w szkolnej auli miał miejsce
popis uczniów klasy gitary pana
Michała Jakubowskiego oraz klasy
fortepianu pani Sonii Markiewicz.
Był to popis nie tylko wieńczący półroczną pracę nad zadanym

repertuarem, ale dał on również
możliwość zmierzenia się uczniów
z występami publicznymi, koncertową aurą oraz wspólnym muzykowaniem (duet fortepianowy oraz
kwintet gitarowy). Dziękujemy
publiczności, która zawsze wspiera
młodych wykonawców. Do zobaczenia na kolejnych koncertach!

KLASY 5 W ROBOPARKU
SP Ujeździec Wielki
5 grudnia w ramach prezentu mikołajkowego klasy 5 pojechały
do Wrocławia do Magnolii Park,
gdzie gościła objazdowa międzynarodowa interaktywna wystawa
robotów, która uczy i bawi jednocześnie. Dzięki najnowszej technologii uczestnicy wycieczki weszli
w interakcję z 70 robotami z całego

świata. Dzieci zobaczyły prawdziwy teatr robotów, zanurzyły się
w wirtualnej rzeczywistości i siłą
umysłu zmusiły przedmioty do latania. W programie wystawy było:
Ponad 70 robotów z wystaw w Las
Vegas, Pekinie i Berlinie, 8 stref
rzeczywistości wirtualnej, Niesamowity pokaz Tesli!, Gorące tańce
w teatrze robotów, Roboty w wielkości człowieka, Robofutbol, robosumo i roboboks, Arena dronów.
Robo-zoo, które obejmuje ponad
7 robotów, Stand-up od robota.
Uczniowie spędzili w tym miejscu
prawie trzy godziny, które bardzo
szybko upłynęły. Prezentacja zgromadzonych na wystawie urządzeń
odbywała się z przewodnikiem –
instruktorem, który prezentował
zasady działania poszczególnych
robotów i zachęcał do samodzielnej zabawy. Po przejściu całej trasy
wystawy, dzieci miały czas wolny,
aby samodzielnie wchodzić w interakcje z robotami. To był wspaniały prezent!

Świat bombki
Szkoła Podstawowa nr 1
Uczniowie klas 3a, 3b i 3c przed
Świętami Bożego Narodzenia odwiedzili Spółdzielnię Socjalną
„Szklany Świat Bombki” w Krośnicach. Najpierw mieli okazję przyglądać się pracy pracowników

zakładu. Następnie podziwiali wystawę gotowych wyrobów. Podczas
warsztatów każdy z uczestników
wycieczki własnoręcznie ozdobił
swoją bombkę. Uczniowie otrzymali również bombki ze swoimi
imionami. Wszyscy byliśmy oczarowani urokiem świątecznych
ozdób. / Wychowawcy kl.3a, 3b i 3c.
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Hej kolęda , kolęda
Domanowice
W dniu 28 i 29 grudnia było nam
bardzo miło odwiedzić mieszkańców Domanowic z kolędą. Dlate-
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go pragniemy jeszcze raz podziękować za tak miłe przyjęcie nas
do Waszych domów, bardzo miłe
słowa uznania oraz hojne dary dla
kolędników.

Spotkanie z Górnikami
Gminne Przedszkole nr 1
4 grudnia obchodziliśmy w na-

szym przedszkolu Dzień Górnika.
To właśnie z tej okazji zaprosiliśmy do nas aż 4 górników, którzy
opowiedzieli nam o swojej ciężkiej

W yjazd do bombkarni
SP Boleścin
4 grudnia uczniowie klas 0-3, SP
Boleścin wybrali się na wycieczkę do bombkarni „Szklany Świat”
w Krośnicach. Podczas zwiedzania, dzieci poznały historię powstania bombkarni. W 2009 r.,
założyli ją pracownicy zamkniętej
spółdzielni „Milicz”. Spółdzielnia
produkuje bombki tradycyjnym
sposobem. W dmuchalni pracownicy wydmuchują ze szklanych rurek przeróżne, przepiękne
kształty. Uczniowie z zachwytem
przyglądali się jak wyczarowywano ze szklanych rurek: łabędzie,
kwiaty i inne szklane cuda. W sre-

brzalni, bombki za pomocą azotanu srebra, nabierają lustrzanego
blasku. Następie w dekoratorni
ozdoby są ręcznie zdobione przez
panie dekoratorki. W bombkarni
ciągle powstają nowe wzory bombek, w tym nawiązujące do regionu Dolina Baryczy tj. bombki
z malunkami zabytkami, mające
kształty karpi, ptaków itp. Dzieci
oprócz poznania procesu produkcji, uczestniczyły w warsztatach,
na których samodzielnie ozdabiały bombkę. Na pamiątkę, każdy
uczeń otrzymał bombkę ze swoim
imieniem. W budynku mieści się
również sklep firmowy, w którym
dzieci miały możliwość zakupu
przepięknych ozdób choinkowych.

Zabawa Mikoła jkowa
Gminne Przedszkole nr 1
6 grudnia zaraz po śniadaniu do
naszego przedszkola przybył tajemniczy gość z Laponii – Św.
Mikołaj. Przybył wraz ze swoim
pomocnikiem elfem, a przywieź-

li dla grzecznych dzieci mnóstwo
wspaniałych prezentów. Ale zanim
zabraliśmy się za oglądanie prezentów był piękny występ dzieci
z grupy Myszek i Kotków przygotowanych przez panią Wicedyrektor Dorotę Grabowską. Oczywiście

19 grudnia w ramach projektu
ERASMUS+ odbył się konkurs
piosenki obcojęzycznej. Szanowne jury (pan Andrzej Krych, Julia
Chmielewska, Hania Chmielewska) wraz z publicznością nagro-

dziło następujące osoby. 1. Natan
Koch (5c) i Oliwia Ociepka (5a),
2. Paulina Hałdzińska (6b), 3.
Krzysztof Osik (5c), NAGRODA
PUBLICZNOŚCI: Natan Koch.
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy!!! / Koordynatorzy konkursu: Anna Matwiszyn,
Andrzej Krych

SP Boleścin
6 grudnia uczniowie klasy II i III
SP Boleścin, z okazji Mikołajek
wybrali się do kręgielni w Gminnym Parku Wodnym Trzebnica
– Zdrój Bowling Club. Celem wycieczki było pokazanie dzieciom
różnych form rekreacji i wypoczynku, zainteresowanie uczniów
ciekawą i nietypową dyscypliną
sportu, a także integracja zespołów klasowych. Większość dzieci
po raz pierwszy grała w kręgle.
Początkowe rzuty nie zawsze były

Od 28 lat fundacja „Na Ratunek
Dzieciom z Chorobą Nowotworową” wspiera dzieci chore na nowotwory z całej Polski. Z jej inicjatywy powstał we Wrocławiu szpital,
który jest największym w Polsce
dziecięcym ośrodkiem przeszczepowym. Lekarze i pielęgniarki
każdego roku walczą tu o życie 2
tysięcy dzieci. Ponieważ dzieci
chore na raka spędzają również
święta w szpitalu, postanowiliśmy

dać im na święta odrobinę naszej
radości, świątecznej atmosfery
i przede wszystkim „kawałek”
naszego serca. Pomysłodawcą
udziału w akcji była rodzina PP.
Katarzyny i Piotra Wojciechowskich, którym bardzo dziękujemy
za rozbudzenie w nas wrażliwości.
Nad organizacyjną stroną zbiórki prezentów czuwał niezawodny
i zawsze otwarty na piękne inicjatywy Samorząd Uczniowski SP
w Ujeźdźcu Wielkim. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom szko-

ły, którzy w ten świąteczny czas
otworzyli serce na tych, którzy muszą walczyć o swoje zdrowie, przebywając w szpitalu. Dziękujemy
za dostarczenie na miejsce zbiórki
wspaniałych prezentów. Wyrazy
szacunku przekazujemy również
rodzicom, dzięki którym kosze na
prezenty zapełniały się każdego
dnia. Lista darczyńców jest bardzo
długa. W dniu 16 grudnia 2019
r. przedstawiciel uczniów – Damian Wojciechowski, SU – Alicja
Reptak, Amelia Niewiadomska,
rodziców – PP. Wojciechowscy
oraz opiekun SU – Danuta Kowal-Woźniak udali się do siedziby
fundacji mieszczącej się we Wrocławiu, aby przekazać dary serca
od uczniów SP w Ujeźdźcu Wielkim. Na zakończenie spotkania
pracownicy fundacji przekazali
społeczności uczniowskiej podziękowania w formie dyplomu, który
zamierzamy zawiesić w widocznym miejscu, by przypominał, jak
powiedział Jim Rohn, że: Tylko
dzięki dawaniu będziemy w stanie
otrzymywać więcej, niż już mamy.
Danuta Kowal-Woźniak

udane, lecz z każdym kolejnym
rzutem uczniowie zdobywali coraz
więcej punktów. Zabawa okazała
się niezwykle interesująca, zbijanie
kręgli dało wiele radości oraz sportowych emocji. Pobyt w kręgielni
dostarczył dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń. Uczniowie
mieli okazję przekonać się, że to
świetna zabawa. Zajęcia zakończyły się wspólnym posiłkiem.
Pełni wrażeń i emocji wróciliśmy
do szkoły myśląc już o kolejnym
wyjeździe. Było super!!! Organizatorem wyjazdu była pani Jolanta
Prokopowicz i Anna Kurnicka.

jasełka
SP Masłów
Dnia 17 grudnia, jak co roku w naszej szkole, odbyło się przedstawienie jasełkowe. Zostało ono przygotowane przez uczniów klas I – III,

pod opieką p. A. Kochmańskiej oraz
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci chętnie i z dużym zaangażowaniem odegrały wydarzenia
sprzed dwóch tysięcy lat, kiedy to na
świat przyszedł Zbawiciel – Jezus.

Zgodnie z tradycją, zobaczyliśmy
w inscenizacji: Maryję, Józefa, pasterzy, królów i aniołów zwiastujących radosną nowinę. Z pokłonem
do Bożej Dzieciny przyszli również
pierwszoklasiści, którzy z radością
zaśpiewali Jezusowi, aby został ich
Braciszkiem i obdarowali swoimi
zabawkami. W przedstawieniu nie
brakło pięknych śpiewów kolęd
i pastorałek w wykonaniu aniołów oraz Maryi, która zaśpiewała
Jezusowi kołysankę „Kolędowa
Nocka”. Dopełnieniem całości była
scenografia, stroje młodych artystów i wspaniała gra aktorska. Po
zakończonych jasełkach, pani dyrektor Paulina Pierchorowicz-Rączka złożyła przybyłym gościom, rodzicom, nauczycielom i dzieciom
świąteczne życzenia oraz zaprosiła
wszystkich na bożonarodzeniowy
kiermasz z pięknymi ozdobami
choinkowymi, stroikami oraz pysznymi wypiekami. / A.K.

Staś i zła noga
SP Masłów

Spektakl pt. Prometeusz
22 listopada klasy siódme i klasa
5C wzięły udział w niezwykłym
spektaklu opartym na micie o Prometeuszu. Historia mitologicznego herosa została „opowiedziana”
w nietypowy sposób, bo bez użycia słów – za pomocą jedynie ru-

SP Ujeździec Wielki

Szkoła Podstawowa nr 1

Mikołaj przyleciał do nas ze swoją
listą grzecznych dzieci...i wiecie
co? Okazało się, że wszyscy byliśmy grzeczni! Święty Mikołaj
zorganizował dla nas zabawę mikołajkową, były tańce przy muzyce i mnóstwo zdjęć u jego boku.
Bardzo dziękujemy za odwiedziny
i czekamy na Mikołaja, aż wróci do
nas za rok. MHG

W yjazd Mikoła jkow y

SP Ujeździec Wielki

podaruj prezent na święta!

Konkurs piosenki

pracy. Górnicy odwiedzili najstarsze grupy przedszkolne, w młodszych grupach poznaliśmy na zajęciach co to jest węgiel i jakie są jego
rodzaje. Mieliśmy też możliwość
dotknięcia małych kawałków węgla. Bardzo dziękujemy! MHG
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chu scenicznego, muzyki, światła,
a przede wszystkim mistrzowskich
akrobacji w wykonaniu aktorów.
Przedstawianie, które odbyło się
na deskach wrocławskiego Impartu, na długo pozostanie w pamięci
naszych uczniów, sprawiając, że
treść mitu zapamiętają na pewno!
/ Katarzyna Żebrowska

Popis klasy perkusji i trąbki
Szkoła Muzyczna
W dniu 2 grudnia odbył się koncert klasy trąbki i perkusji pana
Tomasza Świńczyka oraz pana
Michała Jedynaka. Uczniowie wykonali utwory, nad którymi pra-

cowali w mijającym semestrze,
prezentując bardzo zróżnicowany repertuar. Przy fortepianie
uczniom towarzyszyły Pani Agata
Grudzień oraz pani Barbara Niesobska. Serdecznie gratulujemy
młodym wykonawcom i życzymy
dalszych sukcesów!

11 grudnia ósmoklasiści na zajęciach języka polskiego oglądali
godzinny spektakl internetowy zatytułowany „Staś i zła noga”. Widowisko powstało w koprodukcji Teatru Śląskiego ze Śląskim Teatrem
Lalki i Aktora ATENEUM w Katowicach. Przedstawienie opowiadało o kilkunastoletnim chłopcu
z niepełnosprawnością, którego
samodzielnie wychowywała matka. Rodzina borykała się z różnymi problemami, m.in.: kalectwem,

depresją i zagrożeniem syna z matematyki, nałogiem tytoniowym
kobiety, brakiem ojca, poszukiwaniem przyjaciół itp. Tytułowy
bohater znalazł sobie nietypowego kolegę, „złą nogę”, na którego
zrzucał całą odpowiedzialność. Na
szczęście wszystko skończyło się
pozytywnie. Sytuacja Stasia i jego
mamy ustabilizowała się. Wszyscy
z ogromnym zaangażowaniem śledzili losy bohatera. Uczniowie po
spektaklu mieli wiele przemyśleń.
Zapewne każdy z nich wyciągnął
coś wartościowego dla siebie. / K.
Pawelec-Grodecka

DZIEŃ NIEMIECKI

okienko
z wierszem

SP Ujeździec Wielki
Dnia 28.11.2019 uczniowie klasy 7b
SP w Ujeźdźcu Wielkim zorganizowali „Dzień Niemiecki”. Jest to
kolejny etap działań polegających
na comiesięcznych prezentacjach
krajów Unii Europejskiej przez
poszczególne klasy naszej szkoły.
Celem prezentacji uczniów klasy
7b było nie tylko przypomnienie
społeczności szkolnej podstawowych informacji o Niemczech, ale
przede wszystkim przybliżenie im
informacji, które nie zawsze są znane młodszym dzieciom Młodzież
w bardzo malowniczy sposób ukazała pozostałym różnorodne ciekawostki kulturalne, obyczajowe,
tradycje, specyfikę życia i żywienia
w niemieckim kraju. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem
dzieci, młodzieży, a także nauczycieli i innych pracowników placówki. Dzięki takim akcjom młodzież
nie tylko poszerza swoją wiedzę
lecz uczy się kreatywności, pracy
w grupie, a przede wszystkim w dużym stopniu wpływa na integrację
klasy i wychowawcy. / Adrianna
Pieczykolan

Wiersze Reginy Nowakowskiej, słuchaczki UTW „Tęcza” odwołują
się przede wszystkim do wrażliwości czytelnika, do jego wyobraźni.
Są wieloznaczne, dzięki czemu mogą budzić różne asocjacje. Są zaproszeniem do dialogu z wierszem, z jego przesłaniem. A zatem do
współkreowania poetyckiej przestrzeni.

R EG INA NOWAKOWSK A

Bliżej lata
wiosenne ptaki kraczą nad wstęgą płyt gołych
białą suknię w dziobach unoszą do słońca
rozlewa się kolorami wystawa za szybą
chleba, masła, lizaków i aniołów bez skrzydeł
przechadzać się będziesz z wyciągniętą szyją,
i czarnych swych włosów rzeką,
aż dojdziesz gdzie snopek
ugości Cię pod złotą kłosa strzechą.
Osoby zainteresowane literaturą, a także pisaniem i publikowaniem
własnych utworów serdecznie zapraszamy na warsztaty literackie.
Zajęcia odbywają się w Gminnym Centrum Kultury w każdy wtorek
od godz. 9.00. Najlepsze utwory będziemy publikować w niniejszej
rubryce, redagowanej przez Stefana Jurkowskiego i Annę Marię Musz
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Szczyt Kompan
Tatr
Flipa
Szczyt Kompan
Tatr
Flipa
M-to w Japonii

Owoco- Bajkopi- Przesuwy
sarz z
wany
Owoco- Bajkopi- Przesuokres
Frygii
wy
sarz
z element
wany
okres
Frygii element

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 1 (171)
Osoby, które dostarczą rozwiązaną krzyżówkę
do Redakcji Panoramy Trzebnickiej (ul. Prusicka
12, pok. 208), wezmą udział w losowaniu:
• 50 zł ufundowane przez GCKiS
(do odbioru: ul. Prusicka 12)

Rozwiązanie z numeru 20

(170)

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Agnieszka Demska

hasło: DROGI SĄ TRWALSZE NIŻ
PIRAMIDY

• TORT firmowy, ufundowany przez Cukiernię BEZA (do odbioru w Cukierni BEZA przy
ul. św. Jadwigi 29C Trzebnica, po okazaniu
gazety z dowodem tożsamości, Trzebnica
tel. 387 26 70, 602 454 285). Nasz kupon
możesz zrealizować w dogodnym dla Ciebie
czasie w przeciągu 1 miesiąca od momentu
daty emisji gazety z nazwiskiem zwycięzcy.
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CUKIERNIA BEZA
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Trzebnica sklep tel. 508 381 290
Trzebnica kawiarnia tel. 602 454 285
Oborniki tel. 508 381 289
Oborniki Kawiarnia Zakład tel. 508 381 287
email : abezaoborniki@gmail.com
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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.

/9:30 i 10:30
17 stycznia /18:00

E

K

L

A

M

A

W YSTAW Y
Wystawa malarstwa, grafiki, rysunku, linorytu, ilustracji pt. ,,Preregrinatur” Artura Lobusa
absolwenta ASP we Wrocławiu / wystawa z
okazji 30-lecia pracy twórczej / Galeria Parter, Galeria Stara Kręgielnia, Galeria Poddasze,
sala im. Feliksa Mułki, sala 100
Wystawa malarstwa dzieci z Pracowni Malarstwa w GCKiS ,,Drzewo” / artKawiarnia
„Skrzaty ze świątecznej chaty” / wystawa
dzieci sekcji: Rysunku z elementami grafiki,
Forma, Kredka, Ceramika / Galeria Klatka
GCKiS ul. Prusicka 12
pon. -czw. 10:00 – 20:00 / pt. 10:00 – 22:00 /sob.
12:00-22:00 / niedz. 12:00-22:00

organizujemy urodziny dla dzieci
szczegóły: 669 886 997

Zajęcia muzyczne dla dzieci 0-3 lat z opiekunami / artKawiarnia / Obowiązują zapisy edukator.kultury@gmail.com
Karaoke w artKawiarni/ Zapraszamy dużych i
małych do wspólnego śpiewania

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
71 312 09 47 (kasy kina) wew. 221

Kasy Kina

pt. – wt. 14:00 – 20:00 (zamykamy 15 minut
po rozpoczęciu ostatniego seansu)
bieżący tydzień na plakacie

REPERTUAR
sobota / 12:00

R

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

Spotkania z planszówkami „Gry bez prądu” /
wstęp wolny / wiek 8+

/ 18:00-20:00

Przy
Przy
nodze
nodze
Nel
Nel

11
1
1

poniedziałki

Lekki
Lekki
but na
na
but
lato
lato

DrapiDrapieżna
eżna
ryba
ryba ww
pasy
pasy

Odprawia
mszę

artKawiarnia
Miejsce dla Ciebie!

Łajanie
Łajanie
odod
szefa
szefa
Skąpy
Skąpy
strój na
na
plażę

do 18 lutego 2020

Styczeń 2020

Odpad
Odpad
koło
koło
tokarki
tokarki

Symbol
Symbol
władzy
władzy
hetmahetmanana
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Ssak
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wrażeń,
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Szczęśliwe,
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beztroskie życie
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1

NiepewNiepewność,
ność,
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groza

wpisz: imię, nazwisko, telefon
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12
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17.01.2020

tanie wtorki
17 stycznia
1 lutego
7 lutego

kolejne na stronie gckis.trzebnica.pl
Kino Juniora w artKawiarni / wstęp wolny
Bilety 12 zł (cennik może ulec zmianie wraz z
repertuarem)
PREMIERY W KINIE POLONIA
„Psy 3. W imię zasad”
„Szybcy i śnieżni”
„Ptaki nocy”

SPORT

Hala Sportowa
tel. 71 312 11 71

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

25 stycznia		 Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej / Hala
/10:00
Sportowa ul. Kościelna 9
Mistrzostwa Gminy Trzebnica w tenisie sto2 lutego
łowym
Halowy Turniej Drużyn LZS o Puchar Burmi9 lutego
strza Gminy Trzebnica
GODZINY OT WARCIA OBIEK TÓW SPORTOW YCH
poniedziałek-piątek 14.00-21.00

Lodowisko Miejskie sobota-niedziela 13.00-20.00
Stadion Miejski
FAIR PLAY ARENA poniedziałek - piątek: 8:00-20:00
sobota: 10:00-18:00
i bieżnia dla
niedziela: nieczynne
biegaczy na
Stadionie

Gminny Obiekt
SportowoRekreacyjny
ul. 3 Maja 2

poniedziałek - piątek: 8:00-21:30
sobota: 10:00-18:00
niedziela: nieczynne

Zapraszamy do skorzystania z oferty
„Promocyjna Sobota na Squashu” (informacje
na plakatach). Serdecznie zapraszamy do
zapoznania się z bogatą ofertą zajęć fitness
na FB oraz stronie internetowej: GCKIS
Trzebnica-Sport, www.gckis.trzebnica.pl

Kompleks Boisk
Orlik ul. Oleśnicka

poniedziałek - piątek 12:00-20:00
sobota- niedziela 12:00-18:00

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

czwartki / 16:30

W 80 pomysłów dookoła biblioteki / zajęcia
czytelniczo plastyczne dla dzieci / Ratusz

char Włoch 1 ﬁnału . Parma - Roma 7 23.00
Sportowy Wieczór 23.40 Tenis ziemny - Turniej WTA. Adelaida - 1/4F podsumowanie
0.45 Hokej na lodzie - NHL - skróty meczów
1.05 Hokej na lodzie - NHL 2019 . Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 3.55 Boks - Gala
w Londynie 5.15 Zakończenie dnia
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Londyn Ćwierćﬁnały 22.00 Snooker. Masters, ski i Partnerzy 18.30 Malanowski i Partnerzy
Londyn Ćwierćﬁnały 22.45 Snooker. Ma- 19.00 Gliniarze 20.05 Wydarzenia 20.45
sters, Londyn Ćwierćﬁnały 23.30 Rajdy tere- Trudne sprawy - serial obyczajowy 21.45
nowe. Dakar Etap 11. 0.00 Tenis. Melbourne, Dlaczego ja? 22.50 Świat według Kiepskich Australia Kwaliﬁkacje 1.00 Tenis. Melbourne, serial komediowy 23.20 Świat według KiepAustralia Kwaliﬁkacje 2.00 Tenis. Melbour- skich - serial komediowy 23.50 Zdrady 1.00
ne, Australia KwaliﬁNR
kacje1
3.00
Tenis. Adelajda
Zakończeni programu
/ 171
17.01.2020

TVP 1
5.35
6.15
7.05
8.00
8.15
8.40
9.15
9.45
10.15
11.05
12.00
12.15
12.35
12.50
14.00
15.00
15.15
15.35
16.05
17.00
17.25
18.00
18.30
18.55
19.25
20.00
20.05
20.10
20.35
21.35
22.35
0.20
1.10
1.55
2.50
3.50
4.45

Jaka to melodia?
Przysięga (89) - serial
Elif s.III (646) - serial
Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Korona królów (317) - telenowela
Magazyn śledczy
Okrasa łamie przepisy - Ryby
z Zalewu Wiślanego
Komisarz Alex s.VII (88) - Śmierć
blondynkom - serial
Ojciec Mateusz s.XX (256) - Piłkarski pasjans - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Magazyn Rolniczy
Kostaryka. Ostoja dzikiej przyrody - ﬁlm dok.
Elif s.III (647) - serial
Wiadomości, Pogoda
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
Przysięga (90) - serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (3592) - telenowela
Korona królów - taka historia… (55)
- telenowela
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Sport, Wiadomości, Pogoda
Radio, kamera, akcja! - RMFFM
Pogoda
Alarm! - magazyn
Blondynka s.VIII (95) - Ruch
oporu - serial
Archiwista (2) - serial
Jack Hunter w poszukiwaniu
grobowca Echnatona - serial
SEAL Team - komando Foki (17)
- serial
Kompania X s.II (17) - serial
Magazyn kryminalny 997
Ocaleni - reality show
Człowiek, który chciał zobaczyć
wszystko - ﬁlm dok.
Notacje - Marian Kociniak. Aktor
spełniony - cykl dok.

TVP SPORT
5.30 Sportowy wieczór 6.05 Niezwykłe historie Biało - Czerwonych - Jędrzejowska
6.30 Tenis ziemny - Turniej WTA. Hobart
- 1/2F 1 8.30 Tenis ziemny - Turniej WTA.
Hobart - 1/2F 2 10.25 Tenis ziemny - Turniej
WTA. Adelaida - 1/2F 2 11.00 Niezwykłe historie Biało - Czerwonych - Pływacy 11.25
Piłka nożna - Puchar Włoch 1 ﬁnału 4 13.30
Strongman - Liga mistrzów 14.30 Ring 15.30
Skoki Narciarskie - PŚ, Val di Fiemme - Podsumowanie 17.00 Tenis ziemny - Turniej WTA.
Hobart - 1/2F 1 18.00 Tenis ziemny - Turniej
WTA. Adelaida - 1/2F 2 19.00 Piłka nożna
- Puchar Włoch 1 ﬁnału 4 21.05 Boks - Gala w Diriyah. Andy Ruiz - Anthony Joshua
22.00 Sportowy Wieczór 22.40 Piłka nożna
- Puchar Włoch 1 ﬁnału - podsumowanie 1
- 4 0.55 PN 3.00 Tenis ziemny - Turniej WTA.
Hobart - ﬁnał 4.55 Zakończenie dnia

EUROSPORT
5.00 Tenis. Melbourne, Australia Kwaliﬁkacje 6.00 Tenis. Melbourne, Australia Kwaliﬁkacje 7.00 Tenis. Melbourne, Australia
Kwaliﬁkacje 8.00 Tenis. Melbourne, Australia Kwaliﬁkacje 9.00 Tenis. Melbourne, Australia Kwaliﬁkacje 10.00 Tenis. Melbourne,
Australia Kwaliﬁkacje 10.30 Tenis. Adelajda
12.30 Snowboard. PŚ, Laax 13.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Wengen Slalom mężczyzn do kombinacji 15.00 Biathlon. PŚ,
Ruhpolding Sztafeta kobiet 15.50 Narciarstwo Alpejskie. Lozanna 16.20 Narciarstwo
Alpejskie. Lozanna 16.50 Tenis. Adelajda
17.55 Skoki narciarskie. PŚ, Titisee Neustadt
19.20 Snooker. Masters, Londyn Ćwierćﬁnały 19.45 Snooker. Masters, Londyn Ćwierćﬁnały 23.30 Rajdy terenowe. Dakar Etap 12.
0.05 Tenis. Melbourne, Australia Kwaliﬁkacje 1.25 Tenis. Adelajda

TVP 1
5.15
6.25
7.20
8.00
8.25
8.55
9.20
9.55
11.35
12.00
12.40
13.45
14.15
14.20
15.00
15.50
17.00
17.10
18.30
19.25
20.00
20.10
20.35
21.35
HIT

23.20

1.00
2.50

4.25

Klan (3588 - 3590) - telenowela
Sprawa dla reportera
Rok w ogrodzie
Pełnosprawni (336) - magazyn
wojsko - polskie.pl
Studio Raban
Rodzinny ekspres - Rola babci
i dziadka w rodzinie - magazyn
Szeryf - western, USA, reż. Michael
Winner, wyk. Burt Lancaster, Robert
Ryan, Lee J. Cobb
Wokół mórz. Vancouver - cykl dok.
Polskie Ślady - /3/ - reportaż
Fascynujący świat - Góry i ich
mieszkańcy Alpy 3 - ﬁlm dok.
Okrasa łamie przepisy
Z pamięci - felieton
Przyrodnik na tropie (2) - Bóbr
Sanatorium miłości s.II (2)
- reality show
Skoki Narciarskie - PŚ - Titisee
- Neustadt - konkurs indywidualny
Teleexpress
Skoki Narciarskie - PŚ - Titisee
- Neustadt - konkurs indywidualny
Młody Piłsudski (7) - serial
Sport, Wiadomości, Pogoda
Radio, kamera, akcja! - RMFFM
Alarm! - magazyn
Komisarz Alex s.XII (146) - serial
Hit na sobotę - Herkules - Film
fantasy, USA, reż. Brett Ratner, wyk.
Dwayne Johnson, Ian McShane,
John Hurt, Joseph Fiennes, Aksel
Hennie
Operacja Soﬁa - ﬁlm akcji, USA,
reż. Isaac Florentine, wyk. Donald
Sutherland, Christian Slater, Timothy
Spall, Marianne Stanicheva
Jack Hunter - Jack Hunter
w poszukiwaniu grobowca Echnatona - serial
Autostopem po śmierć - thriller,
Wielka Brytania, reż. Abner Pastoll,
wyk. Andrew Simpson, Josephine
de la Baume, Barbara Crampton,
Frederic Pierrot, Feodor Atkine
Z pamięci - felieton

TVP SPORT
5.25 Sportowy Wieczór 6.00 Boks - Gala w Las Vegas. walka wieczoru. Deontay
Wilder - Luis Ortiz 7.00 Tenis ziemny - Turniej WTA. Adelaida - Finał 9.15 Biegi narciarskie - Ski Classics, St. Moritz - La Diagonela,
65km 13.05 Stan futbolu - magazyn 14.05
Tenis ziemny - Turniej WTA. Hobart - Finał
15.15 Skoki Narciarskie - PŚ - Titisee - Neustadt - konkurs indywidualny 16.00 Skoki
Narciarskie - PŚ - Titisee - Neustadt - konkurs indywidualny 19.05 Hokej na lodzie
- NHL 2019 . New York Islanders - Washington Capitals 21.50 Sportowy Wieczór 22.30
Skoki Narciarskie - PŚ - Titisee - Neustadt
- konkurs indywidualny 0.20 Sporty walki
- ONE Championship - Bangkok 2.30 Boks
- Gala w Diriyah. walki Filip Hrgovic - Eric
Molina, Dillian Whyte - Mariusz Wach 5.20
Zakończenie dnia

TVP 1
5.15 Klan (3591 - 3592) - telenowela
6.05 Słownik polsko@polski

TVP 2
4.40
5.15
5.50
6.20
7.15
10.45
10.50
11.15
11.20
11.55
12.25
13.00
14.00
14.35
15.15
16.25
16.55
17.45
18.00
18.20
18.30
19.35
20.05
21.05
22.10
HIT

0.25

2.25

4.20

Koło fortuny - teleturniej
Barwy szczęścia (2171) - serial
Barwy szczęścia (2172) - serial
M jak miłość (1484) - serial
Pytanie na śniadanie
Pogoda
Pytanie na śniadanie Extra
Radio, kamera, akcja!
To je Borowicz. Podróże ze smakiem - magazyn kulinarny
Pasjonaci - Elżbieta - dokument
Pasjonaci - Janusz - dokument
Gwiazdka na plebanii czyli
Marzenia Marcina Dańca
Familiada - teleturniej
Koło fortuny - teleturniej
Szansa na sukces. Eurowizja
Junior 2019 (Finał)
Rodzinka.pl (271) - Granice miłości - serial
The Wall. Wygraj marzenia
- /53/ - teleturniej
Słowo na niedzielę
Panorama
Pogoda
Lepsza połowa (3 - 4) - serial
Lajk!
The Voice Kids - Przesłuchania
w ciemno
The Voice Kids - Przesłuchania
w ciemno
Tylko ciebie chcę - ﬁlm obyczajowy, Hiszpania, reż. Fernando
Gonzales Molina, wyk. Mario
Casas, Maria Valverde, Clara Lago,
Nerea Camacho
Służby specjalne - ﬁlm sensacyjny,
reż. Patryk Vega, wyk. Olga Bołądź,
Janusz Chabior, Wojciech Zieliński,
Andrzej Grabowski, Agata Kulesza,
Kamilla Baar, Jan Frycz, Eryk Lubos
Boska Florence - komedia, Wielka
Brytania, USA, reż. Stephen Frears,
wyk. Meryl Streep, Hugh Grant,
Simon Helberg, Rebecca Ferguson
Zakończenie dnia

EUROSPORT
5.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Wengen 6.30
Tenis. Adelajda 7.15 Tenis. Adelajda 7.55 Tenis 8.25 Tenis. Adelajda 10.55 Narciarstwo
Alpejskie. PŚ, Sestrieres, Włochy Gigant kobiet, 1. przejazd 12.00 Narciarstwo Alpejskie.
PŚ, Wengen Zjazd mężczyzn 14.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Sestrieres, Włochy Gigant
kobiet, 2. przejazd 15.05 Skoki narciarskie. PŚ,
Titisee Neustadt 15.50 Skoki narciarskie. PŚ,
Titisee Neustadt 17.45 Biathlon. PŚ, Ruhpolding Sztafeta mężczyzn 18.30 Magazyn. Lozanna 19.05 Formuła E. FIA Championship,
Santiago 21.00 Tenis. Adelajda 22.05 Sanki.
PŚ, Lillehammer, Norwegia 22.30 Sanki. PŚ,
Lillehammer, Norwegia 23.00 Sanki. PŚ, Lillehammer, Norwegia 23.30 Rajdy terenowe.
Dakar Podsumowanie 1.30 Snooker. Masters,
Londyn Półﬁnał 3.00 Snowboard. PŚ, Laax
3.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Sestrieres

TVP 2
4.40 Barwy szczęścia (2173) - serial
5.15 Barwy szczęścia (2174) - serial

6.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.40

Nowy dzień z Polsat News
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Gliniarze
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Psy 3. W imię zasad - kulisy

20.00 Thor: Mroczny świat - ﬁlm przygodowy, USA, 2013, reż. Alan TayHIT
lor, wyk. Chris Hemsworth, Natalie
Portman, Tom Hiddleston, Anthony
Hopkins
- Dziewięciu Królestwom znów
zagraża wielkie niebezpieczeństwo.
Nadciąga armia Czarnych Elfów
z władcą ciemności Malekithem
na czele, który pragnie pogrążyć
w mroku całą galaktykę. Chcąc
ocalić Ziemię i pozostałe Królestwa, Thor razem z ukochaną, Jane
Foster, wyruszy w najbardziej niebezpieczną wyprawę, jaką kiedykolwiek podjął.
22.20 Resident Evil: Ostatni rozdział
- horror, USA, Niemcy, Francja,
Kanada, RPA, Australia, W. Brytania
0.50 Daredevil - ﬁlm fantasy, USA,
2003, reż. Mark Steven Johnson
3.15 Tajemnice losu

4.50 Uwaga! - program interwencyjny
5.15 Mango - Telezakupy
6.20 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
7.20 Doradca smaku
7.30 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.00 Ukryta prawda
12.00 Szkoła - serial
13.00 19 + - serial
14.00 Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
15.00 Szpital - program obyczajowy
16.00 Szkoła - serial
17.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
18.00 Ukryta prawda
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.49 Raport smogowy - poznaj kolory
powietrza
19.50 Uwaga! - program interwencyjny

20.00 Incepcja - ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania 2010, reż. ChriHIT
stopher Nolan, wyk. Leonardo
DiCaprio, Joseph Gordon - Levitt,
Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Cillian Murphy, Tom Berenger,
Marion Cotillard, Pete Postlethwaite,
Michael Caine, Lukas Haas
23.00 Jaś i Małgosia: Łowcy czarownic
- ﬁlm przygodowy, Niemcy, USA 2013,
reż. Tommy Wirkola, wyk. Jeremy
Renner, Gemma Arterton, Famke
Janssen, Pihla Viitala, Joanna Kulig
0.55 Kuba Wojewódzki - talk show
1.55 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
2.55 Uwaga! - program interwencyjny
3.15 NOC Magii

POLSAT 2
6.00 Disco Gramy 7.00 Joker 8.00 Trudne
sprawy 9.05 Drwale i inne opowieści Bieszczadu 10.00 Na ratunek 112 10.30 Sekrety
rodziny 11.30 Dlaczego ja? 12.30 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 Elizjum
- dramat sci - ﬁ, USA, 2013, reż. Neill Blomkamp, wyk. Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga 23.00 Krwawy biznes
- ﬁlm sensacyjny, Kanada, 2015, reż. Ernie
Barbarash, wyk. Jean - Claude Van Damme,
John Ralston, Leonard Gonzales, Charlotte
Peters 1.10 Kabaretowa Ekstraklasa 2.00 Wydarzenia 2.50 Wystarczy chcieć 3.20 Echo lasu 3.50 Magazyn Atleci 4.20 Magazyn Atleci
4.50 Magazyn Atleci 5.20 SuperLudzie

6.00 SuperLudzie Extra 6.25 Wydarzenia
7.00 Rycerka Nella 7.30 Rafcio Śrubka 8.00
Bąbelkowy świat gupików 8.30 Psi patrol
9.00 Psi patrol 9.30 Wróżkowie chrzestni
10.00 Niania - serial komediowy 10.30 Niania - serial komediowy 11.00 Nasz nowy dom
12.00 GOPR - na ratunek 12.30 W rytmie serca 13.30 W rytmie serca 14.30 W rytmie serca 15.30 W rytmie serca 16.30 GOPR - na
ratunek 17.00 Kabaret na żywo 19.00 Nasz
nowy dom 20.00 12 rund - ﬁlm sensacyjny, USA, 2009, reż. Renny Harlin, wyk. John
Cena, Aidan Gillen, Ashley Scott, Steve Harris 22.20 Psy 3. W imię zasad - kulisy 22.50
Wielki Szu - dramat sensacyjny, Polska, 1982,
reż. Sylwester Chęciński, wyk. Jan Nowicki, Andrzej Pieczyński, Leon Niemczyk, Karol
Strasburger 1.00 Hotel 52 2.00 Hotel 52 3.00
Hotel 52 4.00 Hotel 52 5.00 Nasz nowy dom

Stopklatka

6.00 Ahmed i Markus - etiuda 6.10 Wojny
kontenerowe - serial 6.45 Złotopolscy - serial
7.45 Plebania - serial 8.45 Stawka większa
niż życie cz. 11 - 12 - serial 11.05 Przetrwałem
zabójczą pogodę - serial 12.05 Katastrofy
w przestworzach 14.20 Chicago Fire - serial
16.00 Castle - serial 16.55 Nowa Scena Śmiechu 17.50 Odrobina nieba - komediodramat
20.00 Skazany na bluesa - dramat 22.05 Paranormal Activity 2 - horror

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
Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info
Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.49 W tyle
wizji 22.31 W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Serwis Info 0.07
Pogoda 0.20 Wiadomości 0.48 Gość Wiadomości 1.15 Forum - program publicystyczny
2.15 W tyle wizji 2.50 W tyle wizji Extra 3.54
Taśmy bezpieki (13) ORMO 4.25 Taśmy bezpieki (14) Zwalczanie Kościoła przez SB

17.00
18.00
19.00
19.44
19.45

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Dzień Dobry TVN - magazyn
Na Wspólnej Omnibus - serial
Top Model - program rozrywkowy
Incepcja - ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania 2010, reż. Christopher Nolan, wyk. Leonardo
DiCaprio, Joseph Gordon - Levitt,
Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Cillian Murphy, Tom Berenger,
Marion Cotillard, Pete Postlethwaite,
Michael Caine, Lukas Haas
Starsza pani musi ﬁknąć
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Fakty, Sport, Pogoda
Raport smogowy - poznaj kolory
powietrza
Uwaga! - program interwencyjny

16.45

19.00
20.00
21.00
22.00
0.20
HIT

20.05 Smerfy 2 - ﬁlm familijny, USA,
2013, reż. Raja Gosnell, wyk. Hank
HIT
Azaria, Neil Patrick Harris, Brendan
Gleeson, Jayma Mays
- Niebieskie ludziki powracają!
Gargamel po raz kolejny zagraża
ich spokojnemu życiu. Tym razem
okrutny czarownik tworzy podobne
do smerfów stworki. By je ożywić,
niezbędne jest wypowiedzenie
zaklęcia, które zna tylko Smerfetka.
Gargamel porywa ją i wywozi do
Paryża, a pozostałe smerfy zrobią
wszystko, by ją wybawić z opresji.
22.20 X - Men geneza: Wolverine - ﬁlm
sci - ﬁ, USA, 2009, reż. Gavin Hood,
wyk. Hugh Jackman, Danny Huston,
Liev Schreiber, Ryan Reynolds
0.35 FEN Szczecin Polska 2020
2.30 Tajemnice losu

POLSAT 2
6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o kasę 8.00 Nasz nowy dom 9.00 Dlaczego ja?
10.00 Dlaczego ja? 11.00 Dlaczego ja? 12.00
Dlaczego ja? 13.00 Dlaczego ja? 14.00 Zawsze warto 15.00 Nasz nowy dom 16.00
Joker 17.00 W rytmie serca 18.00 Malanowski i Partnerzy 18.30 Malanowski i Partnerzy 19.00 Psy 3. W imię zasad - kulisy 19.30
Ewa gotuje 20.05 Wydarzenia 20.45 Wataha
- serial 21.45 Wataha - serial 22.50 Zabić Salazara - ﬁlm kryminalny, Rumunia, USA, 2016,
reż. Keoni Waxman, wyk. Steven Seagal, Luke
Goss, Georges St - Pierre, Darren E. Scott 0.50
Psy 3. W imię zasad - kulisy 1.15 Kabaretowa
Ekstraklasa 2.00 Wydarzenia 2.45 Wystarczy chcieć 3.15 Echo lasu 3.45 Echo lasu 4.20
W bliskim planie 4.50 W bliskim planie 5.20
Górale 5.45 Telezakupy TV Okazje

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.10 Potwory kontra obcy: Wielka

20.00 Jak w niebie - komedia, USA
HIT
2005, reż. Mark Waters, wyk. Reese
Witherspoon, Mark Ruﬀalo, Donal
Logue, Dina Waters, Ben Shenkman
22.00 Władcy umysłów - melodramat,
USA 2011, reż. George Nolﬁ, wyk.
Matt Damon, Emily Blunt, Anthony
Mackie, John Slattery, Michael Kelly,
Terence Stamp
0.10 Prosto z Compton - ﬁlm obyczajowy, USA 2015, reż. F. Gary Gray,
wyk. O’Shea Jackson Jr, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Neil Brown Jr,
Aldis Hodge, Paul Giamatti
3.15 Uwaga! - program interwencyjny
3.35 NOC Magii

SUPER POLSAT
6.00 SuperLudzie Extra 6.25 Wydarzenia
7.00 Wallykazam! 7.30 Psi patrol 9.30 Potwory kontra obcy 10.00 Niania 12.30 Nasz
nowy dom 13.30 Małe Wielkie Marzenia
14.40 Faraon - dramat historyczny, Polska,
1966, reż. Jerzy Kawalerowicz, wyk. Jerzy
Zelnik, Barbara Brylska, Krystyna Mikołajewska, Leszek Herdegen 18.15 Sarila - ﬁlm
anim., Kanada, 2013, reż. Nancy Florence Savard 20.00 Indiana Jones i Świątynia Zagłady - ﬁlm przygodowy, USA, 1984, reż. Steven
Spielberg, wyk. Harrison Ford, Kate Capshaw,
Ke Huy Quan, Amrish Puri Druga część przebojowej serii. 22.35 Spider - Man 2 - ﬁlm sci
- ﬁ, USA, 2004, reż. Sam Raimi, wyk. Tobey
Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Alfred
Molina 1.10 Polsat SuperHit Festiwal 2018
3.30 Malanowski i Partnerzy 4.00 Malanowski i Partnerzy 5.00 Nasz nowy dom

TVN
4.50 Uwaga! - program interwencyjny
5.15 Mango - Telezakupy

5.10
6.10
7.30
8.35
10.40
11.00

Szkoła - serial
Mango - Telezakupy
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Ukryta prawda
Mango Telezakupy
Idealna niania - program obyczajowy
Zakochani po uszy - serial
Sąd rodzinny - program sądowy
Szpital - program obyczajowy
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Ukryta prawda - program obyczajowy
Sąd rodzinny - program sądowy
SOS. Ekipy w akcji
Brzydula - serial
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Wyspa piratów - ﬁlm przygodowy,
USA, Francja, Włochy, Niemcy 1995,
reż. Renny Harlin, wyk. Geena
Davis, Matthew Modine, Frank Langella, Maury Chaykin, Patrick Malahide, Stan Shaw
Krucjata Bourne’a - ﬁlm sensacyjny, USA, Niemcy 2004, reż. Paul
Greengrass, wyk. Matt Damon,
Brian Cox, Julia Stiles, Franka
Potente, Joan Allen, Karl Urban,
Gabriel Mann
Druga strona medalu - talk show
Druga strona medalu - talk show
NOC Magii

6.00 Nash Bridges - serial
8.00 Lombard: życie pod zastaw
- serial
9.00 Rodzinny interes - serial
10.00 Zaklinaczka duchów - serial
11.00 Zaklinaczka duchów - serial
12.00 Kobra - oddział specjalny - serial
13.00 Kobra - oddział specjalny - serial
14.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
15.00 Lombard: życie pod zastaw
- serial
16.00 Rodzinny interes - serial
17.00 Rodzinny interes - serial
18.00 Lombard: życie pod zastaw
- serial
20.00 Pozdrowienia z Paryża - ﬁlm
akcji, Francja 2010, reż. Pierre Morel,
HIT
wyk. John Travolta, Johnatan Rhys
Meyers, Kasia Smutniak, Richard
Durden
21.55 John Stratton - thriller, Wielka Brytania 2017, reż. Simon West, wyk.
Austin Stowell, Dominic Cooper,
Gemma Chan, Tom Felton
23.50 Nędzne psy - thriller, USA 2011, reż.
Bruce Lurie, wyk. Alexander Skarsgard, Dominic Purcell, James Marsden, James Woods, Kate Bosworth
2.00 Tajemnice medyczne - serial
3.00 Dyżur
3.30 Na jedwabnym szlaku
3.55 Na jedwabnym szlaku
4.35 Z archiwum policji - serial
5.00 Dyżur

10.20 Gogglebox. Przed telewizorem 11.20
Sędzia Anna Maria Wesołowska 13.20 Włoskie zdrady 13.50 Przyłapani na zdradzie 14.55
Królowe życia 15.45 Express 16.05 Uwaga!
16.30 Orzeł czy Reszka 17.30 DeFacto 17.45
Express 18.03 Raport smogowy 18.05 Damy
i wieśniaczki 19.05 10 zadań specjalnych Michela Morana 19.45 Express 20.00 Gogglebox. Przed telewizorem 21.45 Express 22.00
Królowe życia 23.30 Piękne i odważne

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 MacGyver
8.00 MacGyver 9.00 Policjantki i Policjanci
10.00 Detektywi w akcji 12.00 Miodowe lata 13.40 Bumerang 14.15 Żona dla milionera 16.15 Gliniarz i prokurator 18.15 Miodowe
lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.00 Paul - komedia
sci - ﬁ, USA, Wielka Brytania, 2011, reż. Greg
Mottola, wyk. Simon Pegg, Nick Frost, Kristen
Wiig, Jason Bateman 1.05 STOP Drogówka

11.45
12.20
13.20
14.20
15.20
16.20
17.20
18.20
18.55
20.00
HIT

22.35

0.55
1.25
2.30

2.10
2.25
2.40
3.40
4.40
5.45

Pan Peabody i Sherman Show
Pan Peabody i Sherman Show
Kacze opowieści
Kacze opowieści
Dzielna Mysz
Galileo
Galileo
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Iluzjonista - dramat kostiumowy,
USA, Czechy, 2006, reż. Neil Burger,
wyk. Edward Norton, Paul Giamatti,
Jessica Biel, Rufus Sewell
Cuda z nieba - dramat obyczajowy, USA, 2016, reż. Patricia Riggen, wyk. Jennifer Garner, Kylie
Rogers, Martin Henderson, John
Carroll Lynch
Galileo
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Zabójcza głębia - thriller, USA,
2003, reż. Charles Robert Carner,
wyk.Lou Diamond Phillips, Kristy
Swanson, Coolio, Jaimz Woolvett
Interwencja
Interwencja
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów
Top 10 lista przebojów
Telezakupy TV Okazje

Stopklatka

6.00 Nowa Scena Śmiechu 7.35 Komisarz
Rex - serial 10.45 Przygody Merlina - serial 11.45 Stawka większa niż życie cz. 11 - 12
- serial 13.55 Allo, Allo - serial 15.00 Człowiek
przyszłości - ﬁlm sci - ﬁ 17.40 Kate i Leopold
- komedia romantyczna 20.00 Resident Evil
- horror, Francja 22.00 Narcos - Deutschland
93 - serial 23.10 Narcos - Exit El Patrón - serial 0.30 Oczy smoka - ﬁlm sensacyjny 2.25
Kuchnia polska - dramat

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
17.04 Teleexpress Extra 17.21 Serwis Info
weekend 17.32 Studio Wschód - magazyn
18.00 Panorama 18.18 Serwis Info weekend
18.30 Kobiecym okiem - magazyn 18.52 Serwis Info weekend 19.30 Wiadomości 19.58
Gość Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00
Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info
Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.50 Studio
Polska - magazyn 23.30 INFO Wieczór 0.00
Salon dziennikarski - program publicystyczny
0.53 Wiadomości 1.21 Gość Wiadomości 1.50
Minęła 20ta 2.50 Nie da się ukryć - magazyn
3.18 Flesz Info Wieczór 3.42 Kobiecym okiem

TV 4
6.00 Pan Peabody i Sherman Show
6.35 Pan Peabody i Sherman Show

TTV

TV6

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Święta za dolara 14.00 Andrzej Bobola 1809 r. 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 17.00 Cud Prawdy 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 22.50 100 cudownych miejsc na świecie
23.00 Obyś był zimny albo gorący

7.00 Teledyski 8.00 Informacje kulturalne
8.25 Studio Kultura - Rozmowy 8.35 Panopticum - ﬁlm anim. 8.50 Daleko od okna
- dramat 11.00 Przyłbice i kaptury - Pożoga
- serial 12.10 Przyłbice i kaptury - Przerwane ogniwo - serial 13.15 Festiwal w Salzburgu - Faust - opera, Niemcy 16.25 Studio Kultura - Rozmowy 16.40 Jej powrót - dramat
18.00 W ostatniej chwili - o komiksie w PRL
- u - ﬁlm dok. 19.05 Teledyski 19.15 Tygodnik
Kulturalny 20.00 Informacje kulturalne 20.30
Kino Mistrzów - Młodość - dramat, Francja,
Wielka Brytania 22.40 Brian Johnson. Życie
w trasie - Joe Elliot - ﬁlm dok. 23.35 Tygodnik Kulturalny 0.30 Wstęp do ﬁlmu - Osiem
i pół 0.35 Osiem i pół - dramat, Włochy 3.00
Informacje kulturalne 3.30 Historia Zlatana
- ﬁlm dok. 5.15 Taśmy Kultury - Początki końców - widowisko artystyczne

SOBOTA, 18 STYCZNIA
TVN 7
TV PULS
4.55
5.55
8.00
9.55
10.30
12.45

14.30

16.40

20.00
HIT

22.25

1.00

2.50

Ukryta prawda
Mango - Telezakupy
Ukryta prawda
My Way
Brzydula - serial
Świąteczne psiaki - ﬁlm familijny,
Kanada, USA 2009, reż. Robert
Vince, wyk. Danny Woodburn, Craig
Anton, Christopher Lloyd, George
Wendt
Miłość jak narkotyk - komedia,
USA 1997, reż. Griﬃn Dunne, wyk.
Meg Ryan, Matthew Broderick,
Kelly Preston, Tcheky Karyo, Maureen Stapleton
Boyhood - ﬁlm obyczajowy, USA
2014, reż. Richard Linklater, wyk.
Ellar Coltrane, Patricia Arquette,
Ethan Hawke, Lorelei Linklater
Ultimatum Bourne’a - ﬁlm sensacyjny, USA, Niemcy 2007, reż. Paul
Greengrass, wyk. Matt Damon, Julia
Stiles, David Strathairn, Scott Glenn,
Albert Finney, Joan Allen
Szczęki - thriller, USA 1975, reż.
Steven Spielberg, wyk. Roy Scheider,
Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton
Nauka jazdy - ﬁlm obyczajowy,
USA, Wielka Brytania 2014, reż. Isabel Coixet, wyk. Ben Kingsley, Patricia Clarkson, Sarita Choudhury, Jake
WeberGrace Gummer
NOC Magii

TTV

9.45 Express 10.05 Monster Food - dokument 11.05 10 zadań specjalnych Michela Morana 11.45 DeFacto 12.25 Patent na…
13.00 Pierwszy raz za granicą… 13.50 Piękne
i odważne 14.35 Damy i wieśniaczki. Za granicą 15.45 Express 16.05 Ostre cięcie 16.50
Gogglebox. Przed telewizorem 17.45 Express
18.00 Usterka 19.15 Patent na kasę 19.45
Express 20.05 Druga twarz 21.10 Królowe
życia 22.35 Gogglebox. Przed telewizorem

TV TRWAM
10.35 Polski Punkt Widzenia 11.00 Kropelka
radości 12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje
dnia 12.20 Warto zauważyć… 12.50 Porady
Medyczne Bonifratrów 13.20 Siódmy sakrament 13.45 Ocalić od zapomnienia 13.55
Przegląd Katolickiego Tygodnika “Niedziela”
14.00 Spektakl baletowy Królewna Śnieżka
15.30 Wierzę w Boga 16.00 Informacje dnia
16.10 Apokryfy 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 Złoty umysł 23.50 100 cudownych miejsc na świecie

ton Capitals 21.50 Sportowy Wieczór 22.30
Skoki Narciarskie - PŚ - Titisee - Neustadt
- konkurs indywidualny 0.20 Sporty walki
- ONE Championship - Bangkok 2.30 Boks
- Gala w Diriyah. walki Filip Hrgovic - Eric
Molina, Dillian Whyte - Mariusz Wach 5.20
Zakończenie dnia

7.00
7.50
8.50
9.30
10.10
11.05
12.05
13.05
14.00
15.00
16.00
20.00

21.40
HIT

23.25

1.35
2.10
2.50
3.25
3.55
4.35
5.00

Taki jest świat
Bibliotekarze - serial
13 Posterunek 2 - serial
13 Posterunek 2 - serial
Rodzinny interes - serial
Rodzinny interes - serial
Rodzinny interes - serial
Rodzinny interes - serial
Rodzinny interes - serial
Lombard: życie pod zastaw
- serial
Lombard: życie pod zastaw
- serial
Niebezpieczna dzielnica - ﬁlm
akcji, USA 2010, reż. David DeFalco,
wyk. Dam Van, Dave Bautista, Ja
Rule, Ross Britz
Zawrotna prędkość - ﬁlm akcji,
Francja 2017, reż. Antonio Negret,
wyk. Ana Armas, Freddie Thorp,
Scott Eastwood, Simon Abkarian
Ochroniarz - ﬁlm akcji, Kanada
1998, wyk. Albert Schultz, Dolph
Lundgren, Fred Williamson, Kam
Heskin, Kate Vernon, Padraigin
Murphy, Phillip Mackenzie, Tony De
Santis
Taki jest świat
Biesiada na cztery pory roku
Biesiada na cztery pory roku
Menu na miarę
Menu na miarę
Z archiwum policji
Dyżur

TV6

6.00 Miodowe lata 6.40 Galileo 7.40 Detektyw Monk 9.40 Legenda Longwood - ﬁlm
familijny 11.45 Ostateczny egzamin - dramat
kryminalny 13.30 Columbo 15.35 Youngblood - ﬁlm obyczajowy 17.50 Paul - komedia sci
- ﬁ 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 22.55 Jerozolima - horror, Izrael, 2015, reż. Doron Paz, Yoav Paz,
wyk. Yael Grobglas, Yon Tumarkin, Danielle
Jadelyn, Tom Graziani 1.00 Włatcy móch

TVP KULTURA
7.00 Teledyski 7.30 Powróćmy jak za dawnych lat - Wieczór 3 8.10 Informacje kulturalne 8.40 Zmiennicy - serial 9.50 Caracas
- ﬁlm anim. 10.00 Mały western - ﬁlm anim.
10.05 Koń - ﬁlm anim. 10.10 Czerwone i czarne - ﬁlm anim. 10.30 Scena klasyczna - Rekść
- Raubo - koncert 11.25 Zapomniane kobiety sztuki - ﬁlm dok. 12.30 Dwa żebra Adama
- komedia 14.05 Szlakiem Kolberga - Mika
Urbaniak - reportaż 14.30 Świat dźwięków
Krzysztofa Herdzina 14.55 Dwa księżyce
- ﬁlm obyczajowy 17.15 Signum - ﬁlm anim.
17.35 Retro kino - Małpia kuracja - komedia
19.20 Głośne, ciężkie i magiczne - brzmienie
Finlandii - ﬁlm dok. 20.30 Pan Holmes - dramat 22.20 Frank Zappa & The Mothers. Roxy
The Movie 0.10 Mocne Kino - Nagi lunch
- ﬁlm fabularny 2.10 Performance 2.50 Kino
Mistrzów - Młodość - dramat

NIEDZIELA, 19 STYCZNIA
TVN 7
TV PULS

Santiago 21.00 Tenis. Adelajda 22.05 Sanki.
PŚ, Lillehammer, Norwegia 22.30 Sanki. PŚ,
Lillehammer, Norwegia 23.00 Sanki. PŚ, Lillehammer, Norwegia 23.30 Rajdy terenowe.
Dakar Podsumowanie 1.30 Snooker. Masters,
Londyn Półﬁnał 3.00 Snowboard. PŚ, Laax
3.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Sestrieres

TVP 1
5.15
6.05
6.35
7.00
8.00
8.30
9.05
9.40
10.10
11.45
12.00
12.15
12.50
13.20
14.15
14.25
15.05
17.15
17.30
18.30
19.25
20.00
20.15
21.15
22.15
HIT

23.55

1.40
2.35

4.15
5.20

Klan (3591 - 3592) - telenowela
Słownik polsko@polski
wojsko - polskie.pl
Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
Zakochaj się w Polsce (151) Krasnobród - magazyn
Ziarno - Pan Bóg stworzył każdego z nas - magazyn
Las bliżej nas (19) - magazyn
Lalka (6) - Wiejskie rozrywki
- serial
Między ziemią a niebem
Anioł Pański
Między ziemią a niebem
Misja Bangladesz - Kaplica na 3
piętrze - reportaż
BBC w Jedynce - Ziemia
widziana z kosmosu
Z pamięci - felieton
Weterynarze z sercem
Skoki Narciarskie - PŚ - Titisee
- Neustadt - konkurs indywidualny
Teleexpress
Blondynka s.VIII (95) - Ruch
oporu - serial
Jaka to melodia?
Sport. Wiadomości, Pogoda
Radio, kamera, akcja! - RMFFM
Młody Piłsudski (8) - serial
Sanatorium miłości s.II (3)
- reality show
Zakochana Jedynka - Znów cię
kocham - komedia, USA, reż.
Anne Wheler, wyk. Jesse Metcalfe,
Autumn Reeser, Laura Mennell
Herkules - Film fantasy, USA, reż.
Brett Ratner, wyk. Dwayne Johnson,
Ian McShane, John Hurt, Joseph
Fiennes, Aksel Hennie
Jaka to melodia?
Operacja Soﬁa - ﬁlm akcji, USA,
reż. Isaac Florentine, wyk. Donald
Sutherland, Christian Slater, Timothy
Spall, Marianne Stanicheva
Kulisy rosyjskiej wojny informacyjnej - ﬁlm dok.
Z pamięci - felieton

TVP SPORT

TVP KULTURA

TV TRWAM

TV 4
6.00
6.35
7.05
7.35
8.00
8.20
9.20
10.20
11.20
12.20
13.20
14.30

Teledyski 19.15 Pomniki Historii - Tyniec - reportaż 19.25 Kronos - magazyn kulturalno - społeczny 20.00 Informacje kulturalne
20.30 Osiem i pół - dramat 23.00 Koło pióra - magazyn 23.40 Scena klasyczna - Rekść
- Raubo - koncert 0.30 Portrety - Janis - ﬁlm
dok. 2.25 Kino Sąsiadów - Dureń

PIĄTEK, 17 STYCZNIA
TVN 7
TV PULS

TVP INFO

TVN
4.50
5.15
7.30
11.00
12.25
13.55

niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień
19.30 Przyjaciele i bohaterowie 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 Przyroda
i ludzie 22.30 Z wędką nad wodę 23.00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny VIII rok

TV 4
6.00 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda
6.30 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda
7.00 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda
8.00 Nasz nowy dom
9.00 Strażnik Teksasu
10.00 Strażnik Teksasu
11.00 Strażnik Teksasu
12.00 Septagon
13.00 Septagon
14.00 STOP Drogówka
15.00 Policjantki i Policjanci
16.00 Sekrety sąsiadów
16.30 Sekrety sąsiadów
17.00 Sekrety sąsiadów
17.30 Sekrety sąsiadów
18.00 Septagon
19.00 Policjantki i Policjanci
20.00 Gwiazdy Kabaretu
21.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
22.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
23.20 12 rund 3 - dramat kryminalny,
USA, 2015, reż. Stephen Reynolds,
HIT
wyk. Jonathan Good, Roger Cross,
Daniel Cudmore, Lochlyn Munro
1.00 STOP Drogówka
2.10 Interwencja
2.25 Interwencja
2.40 Top 10 lista przebojów
3.40 Top 10 lista przebojów
4.40 Top 10 lista przebojów
5.45 Telezakupy TV Okazje

SUPER POLSAT

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.35 Scooby - Doo! Pogromcy wampirów - ﬁlm animowany
10.15 Ewa gotuje
10.45 Zakochany Madagaskar - ﬁlm anim.
11.05 Faceci w czerni 2 - komedia sci - ﬁ,
USA, 2002, reż. Barry Sonnenfeld,
wyk. Tommy Lee Jones, Will Smith,
Rip Torn, Lara Flynn Boyle
13.00 Jak rozpętałem II wojnę światową cz. 2 - Za bronią - komedia,
Polska, 1970, reż. Tadeusz Chmielewski, wyk. Wacław Kowalski,
Marian Kociniak, Kazimierz Rudzki,
Piotr Fronczewski
14.35 Cztery wesela
15.45 Kabarety Rybnik 2017
17.45 Chłopaki do wzięcia
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich

wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Serwis Info 0.07 Pogoda 0.20 Wiadomości 0.48 Gość Wiadomości 1.15 Minęła
20ta 2.15 W tyle wizji 2.49 W tyle wizji Extra
3.40 Taśmy bezpieki (11) Inwigilacja dziennikarzy zachodnich 4.11 Taśmy bezpieki (12)
Budownictwo mieszkaniowe w PRL

TVN

POLSAT

TVP 2
4.35 Koło fortuny - teleturniej
5.15 Doktor Kleist - lekarz rodzinny (20)
- Serce dziecka - serial
6.10 Anna Dymna - spotkajmy się
6.40 Familiada
7.15 Pytanie na śniadanie
11.00 Panorama
11.05 Pogoda
11.10 Pytanie na śniadanie Extra
11.20 Radio, kamera, akcja!
11.25 Rodzinka.pl s.III (72) - Wszystko
i każdy ma swoją cenę - serial
11.55 Barwy szczęścia (2174) - serial
12.30 Koło fortuny - teleturniej
13.05 Va Banque (8) - teleturniej
13.40 Na sygnale (234) - Hejt! - serial
14.15 Czterdziestolatek (2) - Walka
z nałogiem, czyli labirynt - serial
15.10 Doktor Kleist - lekarz rodzinny (47)
- Cyrk - serial
16.00 Koło fortuny - teleturniej
16.35 Familiada - teleturniej
17.10 Więzień miłości (221), Turcja
18.00 Panorama
18.20 Pogoda
18.30 Va Banque (9) - teleturniej
19.00 Rodzinka.pl s.VIII (178) - Mimo
wszystko miłość - serial
19.35 Barwy szczęścia (2174) - serial
20.10 Barwy szczęścia (2175) - serial
20.40 The Circle. Krąg - ﬁlm fabularny,
HIT
USA, reż. James Ponsoldt, wyk.
Emma Watson, Tom Hanks
22.40 Muzyka na weekend - magazyn
muzyczny
23.45 Prada albo nic - komedia, USA,
Meksyk, reż. Angel Gracia, wyk.
Alexa Vega, Camilla Belle, Wilmer
Valderrama, Kuno Becker, Nicholas
D’Agosto
1.40 Tylko ciebie chcę - ﬁlm obyczajowy, Hiszpania, reż. Fernando Gonzales Molina, wyk. Mario Casas,
Maria Valverde, Clara Lago, Nerea
Camacho
3.45 Zakończenie dnia

ley Tucci Światem wstrząsa seria dziwnych
wydarzeń - W Londynie ludzi atakuje stado
oszalałych ptaków, w Bostonie umierają 32
osoby. 22.50 Gorzki romans - ﬁlm sensacyjny, Kanada/Niemcy, 2000, reż. Stuart Cooper, wyk. Bobbie Phillips, Benjamin Sadler,
Robert Wagner, Thomas Heinze

5.30 Sportowy Wieczór 6.05 Piłka nożna
- Puchar Włoch - podsumowanie 8.15 Hokej na lodzie - NHL 2019 . New York Islanders - Washington Capitals 10.10 Boks - Gala w Los Angeles . Devin Haney - Petr Petrov,
Logan Paul - KSI 2 11.30 RETRO TVP SPORT
- Dream Team - najlepszą drużynę w historii koszykówki - magazyn 13.05 Tenis ziemny - Turniej WTA. Adelaida - Finał 14.35 Skoki
Narciarskie - PŚ - Titisee - Neustadt - konkurs
indywidualny 15.15 Skoki Narciarskie - PŚ - Titisee - Neustadt 18.10 Piłka nożna - Puchar
Włoch 20.15 Sportowy Wieczór 20.55 Skoki Narciarskie - PŚ - Titisee - Neustadt - konkurs indywidualny 22.50 Darts - MŚ, Londyn
- Finał 0.45 Snooker - Champion of Champions 2019, Coventry - Finał 1 2.45 Snooker
- Champion of Champions 2019, Coventry
- Finał . J. Trump - N. Robertson 2

TVP 1
5.40
6.15
7.05
8.00
8.15
8.40
9.20
10.15
11.05
12.00
12.15
12.40
12.55
14.00
15.00
15.15
15.35
16.05
17.00
17.25
18.00
18.30
18.55
19.25
20.10
20.30
21.00
HIT

22.55
0.00
0.55
1.55
3.30
4.30

Jaka to melodia?
Przysięga (90) - serial
Elif s.III (647) - serial
Wiadomości,Pogoda
Kwadrans polityczny
Korona królów - taka historia… (55)
- Kultura Obrazkowa - telenowela
Ranczo s.VII (89) - Czas konspiry
- serial
Komisarz Alex s.VII (89)
- Mroczna tajemnica - serial
Ojciec Mateusz s.XX (257)
- Cytryny - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Magazyn Rolniczy
BBC w Jedynce - Ziemia
widziana z kosmosu
Elif s.III (648) - serial
Wiadomości, Pogoda
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
Przysięga (91) - serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (3593) - telenowela
Korona królów (318) - telenowela
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Sport, Wiadomości, Pogoda
Alarm! - magazyn
Leśniczówka (183) - serial
Teatr Telewizji - Chory z urojenia
- spektakl teatralny, Polska, reż.
Giovanni Pampiglione, wyk. Andrzej
Grabowski, Lidia Bogaczówna,
Natalia Strzelecka, Karolina Kamińska, Tadeusz Kwinta, Feliks Szajnert
Świat bez ﬁkcji - Mumia Lenina
obiekt specjalny w sercu Rosji
Archiwista (2) - serial
Sanatorium miłości s.II (3)
- reality show
Znów cię kocham - komedia, USA,
reż. Anne Wheler, wyk. Jesse Metcalfe, Autumn Reeser, Laura Mennell
Plastik jest wszędzie - ﬁlm dok.
Notacje - Jan Nowak - Jeziorański. Byłem wrogiem reżimu

TVP SPORT
5.30 Sportowy Wieczór 6.05 Piłka nożna
- Puchar Włoch . Napoli - Perugia 1 8.10 Piłka nożna - Puchar Włoch . Lazio - Cremonese 2 10.10 Piłka nożna - Puchar Włoch .
Inter - Cagliari 3 12.10 Tenis ziemny - Turniej
WTA. Hobart - Finał 13.30 Tenis ziemny - Turniej WTA. Adelaida - Finał 15.00 Piłka nożna
- Puchar Włoch - podsumowanie 17.20 Skoki
Narciarskie - PŚ - Titisee - Neustadt - podsumowanie 18.50 4 - 4 - 2 - magazyn piłkarski
- magazyn piłkarski 20.05 Piłka nożna - Eliminacje EURO 2020 - podsumowanie występów Polaków 21.55 Sportowy Wieczór 22.40
piłka nożna - podsumowanie 0.40 Sporty
walki - ONE Championship - Bangkok 2.55
Boks - Gala w Las Vegas - pozostałe walki 4.15 Boks - Gala w Las Vegas. walka wieczoru. Deontay Wilder - Luis Ortiz 5.05 Zakończenie dnia

TVP 1
5.40 Jaka to melodia?
6.20 Przysięga (91) - serial

4.40
5.15
5.45
6.20
7.15
11.40
11.45
14.00
14.35
15.15
16.25
16.55
17.50
18.00
18.20
18.30
19.30
20.05
21.00
HIT

22.45

0.55

2.45

4.10

reż. Keoni Waxman, wyk. Steven Seagal, Luke
Goss, Georges St - Pierre, Darren E. Scott 0.50
Psy 3. W imię zasad - kulisy 1.15 Kabaretowa
Ekstraklasa 2.00 Wydarzenia 2.45 Wystarczy chcieć 3.15 Echo lasu 3.45 Echo lasu 4.20
W bliskim planie 4.50 W bliskim planie 5.20
Górale 5.45 Telezakupy TV Okazje

TVP 2

POLSAT

Barwy szczęścia (2173) - serial
Barwy szczęścia (2174) - serial
Barwy szczęścia (2175) - serial
M jak miłość (1485) - serial
Pytanie na śniadanie
Radio, kamera, akcja!
The Voice Kids - Przesłuchania
w ciemno
Familiada - teleturniej
Koło fortuny - teleturniej
Szansa na sukces. Opole 2020
- widowisko muzyczne
Rodzinka.pl (272) - Dyskusja to
fundament”- serial
Najgorszy Kucharz (5) - program
rozrywkowy
Zainwestuj w marzenia
Panorama
Pogoda
Na dobre i na złe (763) Na
pierwszy rzut oka - serial
Na sygnale (254) - Wszystko do
stracenia - serial
Muzyka, Taniec, Zabawa
Podwójna tożsamość - ﬁlm sensacyjny, USA, reż. John Herzfeld,
wyk. Laurence Fishbourne, Paul
Walker, Olivia Wilde
Kino bez granic - Sierpień
w hrabstwie Osage - ﬁlm obyczajowy, USA, reż. John Wells, wyk.
Meryl Streep, Julia Roberts, Juliette
Lewis, Julianne Nicholson, Chris
Cooper, Ewan McGregor, Dermot
Mulroney
Za garść dolarów - western,
Hiszpania, Włochy, Niemcy, reż.
Sergio Leone, wyk. Clint Eastwood,
Marianne Koch, Gian Maria
Volonte, Wolfgang Lukschy
Ostatnie piętro - thriller, reż.
Tadeusz Król, wyk. Janusz Chabior, Joanna Orleańska, Barbara
Garstka, Wojciech Zieliński, Przemysław Bluszcz, Ewa Bakalarska, Bartłomiej Firlet, Aleksandra
Popławska, Marek Kalita
Zakończenie dnia

6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.10 Potwory kontra obcy: Wielka
ucieczka B.O.B. - a - ﬁlm anim.
8.30 Zemsta futrzaków - komedia
familijna, USA, 2010, reż. Roger
Kumble, wyk. Brendan Fraser, Ricky
Garcia, Eugene Cordero, Patrice
O’Neal
10.30 Smerfy 2 - ﬁlm familijny, USA,
2013, reż. Raja Gosnell, wyk. Hank
Azaria, Neil Patrick Harris, Brendan
Gleeson, Jayma Mays
12.45 Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej pioruna - ﬁlm
przygodowy, USA, 2010, reż. Chris
Columbus, wyk. Logan Lerman,
Pierce Brosnan, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario

EUROSPORT
5.00 Tenis. Melbourne, Australia 6.00 Tenis.
Melbourne, Australia 7.00 Tenis. Melbourne,
Australia 8.00 Tenis. Melbourne, Australia
9.00 Tenis. Game Schett And Mats 9.15 Tenis. Melbourne, Australia 10.00 Tenis. Melbourne, Australia 11.00 Tenis. Melbourne,
Australia 12.00 Tenis. Melbourne, Australia
13.00 Tenis. Melbourne, Australia 14.30 Tenis.
Game Schett And Mats 15.05 Snooker. Masters, Londyn Finał 16.00 Igrzyska Olimpijskie 16.30 Igrzyska Olimpijskie: Galeria Sław
Rio 2016 17.30 Magazyn. Lozanna 18.05 Tenis. Melbourne, Australia 19.30 Biathlon. PŚ,
Ruhpolding 20.00 Biathlon. PŚ, Ruhpolding
20.30 Skoki narciarskie. PŚ, Titisee Neustadt
21.30 Snooker. Masters, Londyn Finał 22.35
Tenis. Melbourne, Australia 23.30 Tenis. Melbourne, Australia 0.25 Tenis. Game Schett
And Mats 0.55 Tenis. Melbourne, Australia

TVP 2
4.45 Koło fortuny - teleturniej
5.20 Doktor Kleist - lekarz rodzinny (22)

16.50

SUPER POLSAT
6.00 SuperLudzie Extra 6.25 Wydarzenia
7.00 Wallykazam! 7.30 Psi patrol 8.00 Psi patrol 8.30 Psi patrol 9.00 Psi patrol 9.30 Potwory kontra obcy 10.00 Niania 10.30 Niania
11.00 Niania 11.30 Niania 12.00 Niania 12.30
Nasz nowy dom 13.30 SuperLudzie 14.30
GOPR - na ratunek 15.00 Gale KSW 16.40
Czterej pancerni i pies: Gdzie my, tam granica, Psi pazur - serial wojenny 19.00 Misja Weteran 19.30 Linia życia. Niepokonani 20.00
Spider - Man 2 - ﬁlm sci - ﬁ, USA, 2004,
reż. Sam Raimi, wyk. Tobey Maguire, Kirsten
Dunst, James Franco, Alfred Molina 22.30 Tata kontra tata - komeduia, USA, 2015, reż. Sean Anders, wyk. Will Ferrell, Mark Wahlberg,
Thomas Haden Church, Scarlett Estevez 0.40
Kabaretowa Ekstraklasa 1.00 Gliniarze 2.00
Gliniarze 3.00 Gliniarze 4.00 Małe Wielkie
Marzenia 5.00 Nasz nowy dom

TVN

POLSAT
6.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30

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

5.20
5.45
6.50
7.20
7.30
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.49

20.10 MEGA HIT - Bogowie Egiptu
- ﬁlm przygodowy, USA, Australia,
HIT
2016, reż. Alex Proyas, wyk. Gerard
Butler, Brenton Thwaites, John
Samaha, Courtney Eaton
- Władającego ciemnością Seta
przepełnia żądza zemsty i władzy. Oślepia on swojego bratanka
Horusa - szlachetnego boga nieba,
który miał odziedziczyć tron po
ojcu Ozyrysie. Zamierza siłą przejąć
panowanie nad starożytnym Egiptem. Niewielka grupa rebeliantów
postanawia sprzeciwić się Setowi.
22.50 Obcy kontra Predator - thriller
sci - ﬁ, USA, 2004, reż. Paul W.S.
Anderson, wyk. Sanaa Lathan,
Raoul Bova, Lance Henriksen, Ewen
Bremner
1.00 Terminator: Genisys - ﬁlm sci - ﬁ,
USA, 2015, reż. Alan Taylor, wyk.
Arnold Schwarzenegger, Jason
Clarke, Emilia Clarke, Jai Courtney
3.45 Tajemnice losu

POLSAT 2
6.00 Disco Gramy 7.00 Joker 8.00 Trudne
sprawy 9.05 Drwale i inne opowieści Bieszczadu 9.35 Drwale i inne opowieści Bieszczadu 10.00 Na ratunek 112 10.30 Sekrety rodziny 11.30 Dlaczego ja? 12.30 Nasz nowy dom
13.30 Świat według Kiepskich - serial komediowy 14.00 Świat według Kiepskich - serial
komediowy 14.30 Świat według Kiepskich serial komediowy 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 Trudne sprawy 21.45 Dlaczego ja?
22.50 Świat według Kiepskich 23.20 Świat
według Kiepskich 23.50 Zdrady 0.45 Zdrady 1.45 Interwencja 2.05 Wydarzenia 2.50
Wystarczy chcieć 3.20 Echo lasu 3.50 Trans
World Sport 4.50 SuperLudzie 5.20 Gliniarze
5.45 Telezakupy TV Okazje

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News
9.00 Malanowski i Partnerzy

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Dzień Dobry TVN - magazyn
Projektanci piękna
Co za tydzień - magazyn
Mayday - kulisy produkcji
Legendy sowiego królestwa:
Strażnicy Ga’Hoole - ﬁlm przygodowy, USA, Australia 2010
Jak w niebie - komedia, USA
2005, reż. Mark Waters, wyk. Reese
Witherspoon, Mark Ruﬀalo, Donal
Logue, Dina Waters, Ben Shenkman
Listy do M. 2 - komedia romantyczna, Polska 2015, reż. Maciej
Dejczer, wyk. Maciej Stuhr, Roma
Gąsiorowska, Tomasz Karolak,
Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk,
Maciej Zakościelny, Marta Żmuda
- Trzebiatowska, Magdalena Lamparska, Agnieszka Wagner, Wojciech
Malajkat, Katarzyna Zielińska
Fakty, Sport, Pogoda
Raport smogowy - poznaj kolory
powietrza
Uwaga! - program interwencyjny

20.00 Godziny szczytu III - ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy 2007, reż. Brett RatHIT
ner, wyk. Chris Tucker, Jackie Chan,
Max Von Sydow, Hiroyuki Sanada,
Yvan Attal, Roman Polański
22.00 Raport Pelikana - ﬁlm sensacyjny,
USA 1993, reż. Alan J. Pakula, wyk.
Julia Roberts, Denzel Washington,
Sam Shepard, John Heard, Tony
Goldwyn, James Sikking
0.55 MasterChef - program rozrywkowy
2.25 Uwaga! - program interwencyjny

POLSAT 2
6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o kasę 8.00 Nasz nowy dom 9.00 Trudne sprawy 14.00 Przyjaciółki 15.00 Nasz nowy dom
16.00 Kabaret na żywo według Paranienormalnych 18.00 Malanowski i Partnerzy
18.30 Malanowski i Partnerzy 19.00 Malanowski i Partnerzy 19.30 Ewa gotuje 20.05
Wydarzenia 20.45 Zabić Salazara - ﬁlm kryminalny, Rumunia, USA, 2016, reż. Keoni Waxman, wyk. Steven Seagal, Luke Goss, Georges St - Pierre, Darren E. Scott 22.50 Elizjum
- dramat sci - ﬁ, USA, 2013, reż. Neill Blomkamp, wyk. Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga 1.00 Kabaretowa Ekstraklasa 2.00 Wydarzenia 2.45 #jesteśmy dla
dzieci 3.15 Oblicza Ameryki 3.45 Santo Subito - Cantobiograﬁa Jana Pawła II. Koncert
Wielkanocny Piotra Rubika 4.50 Drwale 5.20
Ciemna strona miasta

TVP 2
4.40 Koło fortuny - teleturniej
5.20 Doktor Kleist - lekarz rodzinny (21)
- Komuny mieszkaniowe - serial
6.15 Coś dla Ciebie - magazyn
6.40 Familiada - teleturniej
7.15 Pytanie na śniadanie
11.20 Radio, kamera, akcja!
11.30 Rodzinka.pl s.III (73) - Rodzic
uczy, rodzic radzi, rodzic nigdy
Cię nie zdradzi - serial
11.55 Barwy szczęścia (2175) - serial
12.30 Koło fortuny - teleturniej
13.05 Va Banque (9) - teleturniej
13.35 Na sygnale (235) - Martwi nie
pomożemy - serial
14.05 Coś dla Ciebie - magazyn
14.30 Operacja Zdrowie!
15.05 Doktor Kleist - lekarz rodzinny (48)
- Żal - serial
15.50 Zainwestuj w marzenia
16.00 Koło fortuny - teleturniej
16.35 Familiada - teleturniej
17.10 Więzień miłości (222), Turcja
18.00 Panorama
18.20 Pogoda
18.30 Va Banque (10) - teleturniej
18.55 Rodzinka.pl s.VIII (179) - Gdyby
kózka nie skakała… - serial
19.35 Barwy szczęścia (2175) - serial
20.10 Barwy szczęścia (2176) - serial
20.45 Kulisy serialu
20.55 M jak miłość (1486) - serial
21.50 Lepsza połowa (5) - serial
22.30 Młodzi lekarze (5) sezon 3
- dokument
23.25 Płomienie - ﬁlm fabularny, Korea
HIT
Połudn, reż. Chang - dong Lee, wyk.
Steven Yeun, Jong - Seo Jun, An In Yoo
2.05 Głęboka woda - sezon II (3)
- Bez miłości - serial
3.00 Podwójna tożsamość - ﬁlm sensacyjny, USA, reż. John Herzfeld,
wyk. Laurence Fishbourne, Paul
Walker, Olivia Wilde
4.35 Zakończenie programu

14.50

19.45

15.20 Thor: Mroczny świat - ﬁlm przygodowy, USA, 2013, reż. Alan Taylor, wyk. Chris Hemsworth, Natalie
Portman, Tom Hiddleston, Anthony
Hopkins
17.40 Nasz nowy dom
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Państwo w Państwie
20.00 Kabaretobranie 2016 - VIII Zielonogórska Noc Kabaretowa
22.10 W rytmie serca
23.10 Ślad
0.10 Bogowie Egiptu - ﬁlm przygodowy,
USA, Australia, 2016, reż. Alex
Proyas, wyk. Gerard Butler, Brenton
Thwaites, John Samaha, Courtney
Eaton
2.55 Tajemnice losu
4.55 Disco gramy

Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info 19.30 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza
Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.50 Studio 19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem
Polska - magazyn 23.30 INFO Wieczór 0.00 dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
Salon dziennikarski - program publicystyczny 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogór0.53 Wiadomości 1.21 Gość Wiadomości 1.50 ski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt
Minęła 20ta 2.50 Nie da się ukryć - magazyn Widzenia 22.00 Złoty umysł 23.50 100 cu3.18 Flesz Info Wieczór 3.42 Kobiecym
miejsc na świecie
NR 1okiem
/ 171downych
17.01.2020

TVN
4.50
5.15
7.30
11.00
11.35
12.10
12.45

19.00
19.44

EUROSPORT
5.30 Skoki narciarskie. PŚ, Titisee Neustadt
6.30 Snooker. Masters, Londyn Półﬁnał 8.35
Formuła E. FIA Championship, Santiago 9.15
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Wengen Zjazd
mężczyzn 10.05 Narciarstwo Alpejskie. PŚ,
Wengen Slalom mężczyzn, 1. przejazd 11.15
Biathlon. PŚ, Ruhpolding Sztafeta kobiet
12.05 Biathlon. PŚ, Ruhpolding 13.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Wengen Slalom mężczyzn,
2. przejazd 14.15 Biathlon. PŚ, Ruhpolding
15.10 Skoki narciarskie. PŚ, Titisee Neustadt
17.00 Sanki. PŚ, Lillehammer, Norwegia 17.45
Sanki. PŚ, Lillehammer, Norwegia Zawody
drużynowe 18.30 Magazyn. Lozanna 19.00
Snooker. Masters, Londyn Finał 19.45 Snooker. Masters, Londyn Finał 23.40 Tenis. Adelajda 0.20 Tenis 0.50 Tenis. Melbourne, Australia 3.00 Tenis. Melbourne, Australia

Ke Huy Quan, Amrish Puri Druga część przebojowej serii. 22.35 Spider - Man 2 - ﬁlm sci
- ﬁ, USA, 2004, reż. Sam Raimi, wyk. Tobey
Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Alfred
Molina 1.10 Polsat SuperHit Festiwal 2018
3.30 Malanowski i Partnerzy 4.00 Malanowski i Partnerzy 5.00 Nasz nowy dom

19.50
20.10
20.15
20.55
21.30

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN - magazyn
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szkoła - serial
19 + - serial
19 + - serial
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Szpital - program obyczajowy
Szkoła - serial
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Raport smogowy - poznaj kolory
powietrza
Uwaga! - program interwencyjny
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial
Milionerzy
Klinika bez tajemnic

22.30 Góra Dantego - ﬁlm katastroﬁczny,
USA 1997, reż. Roger Donaldson,
HIT
wyk. Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Charles Hallahan, Jamie Renee
Smith, Jeremy Foley, Elizabeth Hoffman, Grant Heslov
0.50 Co za tydzień - magazyn
1.20 Stylowy projekt
1.50 Uwaga! - program interwencyjny
2.15 NOC Magii

SUPER POLSAT
6.00 SuperLudzie Extra 6.25 Wydarzenia 7.00 Rycerka Nella 7.30 Rafcio Śrubka
8.00 Bąbelkowy świat gupików 8.30 Psi patrol 9.30 Potwory kontra obcy 10.00 Niania
10.30 Niania 11.00 Nasz nowy dom 12.00 Linia życia. Niepokonani 12.30 W rytmie serca
13.30 TOP CHEF 15.00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 16.30 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 18.30 SuperLudzie 19.00 Nasz nowy dom
20.00 Tata kontra tata - komeduia, USA,
2015, reż. Sean Anders, wyk. Will Ferrell, Mark
Wahlberg, Thomas Haden Church, Scarlett
Estevez 22.00 Świat według Kiepskich 22.30
Świat według Kiepskich 23.05 Lot 93 z Newark - dramat, Kanada/USA, 2006, reż. Peter Markle, wyk. Jeﬀrey Nordling, Brennan
Elliott, Ty Olsson, Kendall Cross 1.00 Hotel 52
2.00 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 4.00 Malanowski i Partnerzy 5.00 Nasz nowy dom

TVN
4.50 Uwaga! - program interwencyjny
5.15 Mango - Telezakupy

10.35
11.35
12.35
13.40
14.45
16.35

19.00
20.00
HIT

22.35

1.00
2.05
2.15
2.25
2.40
3.40
4.40
5.45

Pan Peabody i Sherman Show
Pan Peabody i Sherman Show
Kacze opowieści
Akademia sztuk walki - ﬁlm przygodowy, USA, 2015, reż. Michael
Baumgarten, wyk. Don Wilson,
Cynthia Rothrock, Jansen Panettiere, Kathryn Newton
Galileo
Galileo
Gwiazdy Kabaretu
Gwiazdy Kabaretu
Spartakus cz. 1
Uciekająca panna młoda - komedia romantyczna, USA, 1999, reż.
Garry Marshall, wyk. Julia Roberts,
Richard Gere, Joan Cusack, Hector
Elizondo
Galileo
Opłacone krwią - dramat, USA,
2016, reż. Ben Younger, wyk. Miles
Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal,
Ciarán Hinds
Osaczony - thriller, Niemcy,
USA, 2005, reż. Florent - Emilio
Siri, wyk. Bruce Willis, Kevin Pollak,
Jimmy Bennett, Michelle Horn
Kobiety i maﬁa
Graﬃti
Graﬃti
Graﬃti
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów
Top 10 lista przebojów
Telezakupy TV Okazje

Stopklatka
6.00 Säde - etiuda 6.20 Nowa Scena Śmiechu 8.05 Komisarz Rex - serial 11.05 Przygody Merlina - serial 14.00 Klątwa Tutenchamona cz. 1 - serial 15.50 Odrobina nieba
- komediodramat 18.00 Poirot: Zerwane zaręczyny - ﬁlm kryminalny 20.00 Sherlock sezon 4 - serial 22.00 Twarda sztuka - komediodramat 0.25 Zabójcze kłamstwa - ﬁlm
sensacyjny 2.05 Futro - komedia 4.20 Magiczne Alpy - etiuda 4.45 TV Okazje

4.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
5.55 Mango - Telezakupy
8.00 My Way
8.35 Zakochani po uszy - serial
10.40 Brzydula - serial
13.15 Bitwa o Midway - ﬁlm wojenny,
USA 1976, reż. Jack Smight, wyk.
Charlton Heston, Henry Fonda,
James Coburn, Glenn Ford, Hal Holbrook, Toshiro Mifune, Robert Mitchum, Cliﬀ Robertson
15.55 Córeczka - ﬁlm obyczajowy, USA
2010, reż. Stan Foster, wyk. LeToya
Luckett, Durrell Babbs, Clifton
Powell, Tammy Townsend, Essence
Atkins
18.15 Głupi i głupszy II: Kiedy Harry
poznał Lloyda - komedia, USA
2003, reż. Troy Miller, wyk. Derek
Richardson, Eric Christian Olsen,
Rachel Nichols, Cheri Oteri, Luis
Guzman, Mimi Rogers
20.00 Hulk - ﬁlm przygodowy, USA 2003,
reż. Ang Lee, wyk. Eric Bana, JenniHIT
fer Connelly, Sam Elliott, Josh Lucas,
Nick Nolte, Lou Ferrigno
22.55 Oszukane - ﬁlm obyczajowy,
Polska 2013, reż. Marcin Solarz,
wyk. Katarzyna Herman, Karolina
Chapko, Paulina Chapko, Ewa Skibińska, Artur Żmijewski
1.00 Druga strona medalu - talk show
2.35 NOC Magii

TTV

8.35 Niszczycielskie żywioły 9.45 Express
10.05 DeFacto 10.35 Usterka 11.05 Dżentelmeni i wieśniacy 12.05 Damy i wieśniaczki.
Za granicą 13.15 Ostre cięcie 13.55 Vlogbox.
W necie 14.35 Gogglebox. Przed telewizorem
15.45 Express 16.05 Damy i wieśniaczki. PL
17.10 Patent na… 17.45 Express 18.05 Królowe życia 19.45 Express 20.00 DeFacto 21.00
Dżentelmeni i wieśniacy 22.00 Druga twarz
23.00 Królowe życia 23.45 Vlogbox. W necie

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co
pół godziny 15.59 Info Dzień 16.52 Pogoda
17.00 Serwis Info weekend 17.16 Teleexpress
17.20 Teleexpress Extra 17.37 Teleexpress na
deser - 17.52 Serwis Info weekend 18.00 Panorama 18.18 Serwis Info weekend 18.30
Studio Zachód - magazyn 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 21.24 Flesz Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.49 Strefa starcia - program
publicystyczny 23.00 INFO Wieczór 23.21
Nie da się ukryć Extra 0.00 Serwis Info weekend 0.03 Magazyn śledczy 0.40 Woronicza
17 1.55 Wiadomości 2.23 Gość Wiadomości 2.50 Minęła 20ta 3.50 W pełnym świetle
- magazyn 4.14 Flesz Info Wieczór 4.40 Głębia ostrości 5.13 Agrobiznes

TV TRWAM
9.30 Msza Święta 10.35 Przegląd Katolickiego Tygodnika “Niedziela” 10.40 Cuda Jezusa 11.25 Święty Franciszek i brat Bernard
12.00 Anioł Pański 12.20 Wieś - to też Polska
13.30 Papież Polak do Rodaków 13.45 Jasełka tradycyjne - Cieszyn 2014 15.45 Święty na
każdy dzień 15.50 100 cudownych miejsc na
świecie 16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert
życzeń 17.00 Tam, gdzie Bóg płacze 17.30
Okiem kamery 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Opowieści Starego Testamentu 20.00 Informacje
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje
dnia 21.40 Retrospekcja 21.45 Samson i Dalila 22.25 Misja Bilaj 22.50 100 cudownych
miejsc na świecie 23.00 Jak my to widzimy
23.30 Tam, gdzie Bóg płacze

Stopklatka

7.25 Plebania - serial 8.20 Castle - serial 9.15
Sekrety luksusowych hoteli - serial 10.10 Zaginione światy - serial 11.05 Przetrwałem
zabójczą pogodę - serial 12.05 Katastrofy
w przestworzach 14.15 Chicago Fire - serial
16.00 Castle - serial 16.55 Nowa Scena Śmiechu 17.50 Wojny kontenerowe 18.45 Allo,
Allo - serial 20.00 Naczelny dowódca - ﬁlm
sensacyjny 21.50 Oczy smoka - ﬁlm sensacyjny 23.45 Paranormal Activity 2 - horror

TVP INFO
5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy
co pół godziny 13.29 Serwis Info 13.50 Pogoda 13.59 Serwis Info 14.29 Serwis Info
14.49 Pogoda 14.59 Serwis Info 15.29 Info
Dzień 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
Minęła 20ta 20.50 Warto rozmawiać 21.40
Studio LOTTO 21.49 W tyle wizji 22.31 W tyle
wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Serwis Info 0.02 Wiadomości 0.30
Gość Wiadomości 0.55 Nie da się ukryć Extra
1.22 Pogoda 1.36 Minęła 20ta 2.26 Warto
rozmawiać 3.26 W tyle wizji 4.01 W tyle wizji
Extra 4.40 Podróże z historią s.II (19) Na torach historii - cykl dok. 5.18 Agrobiznes

TV 4
6.00 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda

6.00
7.00
8.55
11.35
13.15
15.15

18.25

20.00
HIT

22.00

0.15

2.10
3.05
4.00

Tajemnice medyczne - serial
Lombard: życie pod zastaw - serial
Willow - ﬁlm familijny, USA 1988
Szkolny patrol - komedia, USA
Najpiękniejsze baśnie: Magiczne
pióro - baśń, Czechy, Słowacja
Robin Hood: Książę złodziei
- ﬁlm przygodowy, USA 1991, reż.
Kevin Reynolds, wyk. Alan Rickman,
Christian Slater, Kevin Costner, Mary
Elizabeth Mastrantonio, Morgan
Freeman, Sean Connery
Taxi - komedia, Francja 1998, reż.
Gerard Pires, wyk. Bernard Farcy,
Emma Sjöberg, Frédéric Diefenthal,
Manuela Gourary, Marion Cotillard,
Samy Naceri
Transporter 3 - ﬁlm akcji, Francja
2008, reż. Olivier Megaton, wyk.
Francois Berleand, Jason Statham,
Natalya Rudakova, Robert Knepper
Zdrada - thriller, USA 1997, reż.
Pakula J, wyk. Brad Pitt, George
Hearn, Harrison Ford, Margaret
Colin, Mitchell Ryan, Natascha
McElhone, Rubén Blades
Operacja Delta Force 5 - ﬁlm
sensacyjny, USA 2000, reż. Yossi
Wein, wyk. Emily Whiteﬁeld, Pepper
Sweeney, Ron Smerczak, Todd Jensen, Trae Thomas
Skorpion - serial
Taki jest świat
Menu na miarę

TV6

6.00 Miodowe lata 7.10 Columbo 9.05 Galileo 11.20 Plaga podziemnych pająków - ﬁlm
sci - ﬁ, USA, 2012, reż. Griﬀ Furst, wyk. Tracey
Gold, Edward Furlong, Bug Hall, Ethan Phillips 13.00 Detektyw Monk 14.00 Detektyw
Monk 15.00 Policjantki i Policjanci 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego
Jorku 22.55 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 0.00 Tajlandzki łącznik, Francja, 2010 1.40
Włatcy móch 2.10 Włatcy móch

TVP KULTURA
7.00 Teledyski 7.30 Którędy po sztukę
- Edward Krasiński 7.45 Informacje kulturalne 8.20 Wszystkie stworzenia duże i małe
- serial 9.20 Niezapomniany Leonard Bernstein - Spotkania z muzyką i preludia 10.25
Od ucha do ucha - Yemaya - Królowa Mórz
- opera 11.40 Trzeci punkt widzenia 12.15
Miasto bezprawia - western 14.05 Bilet do
kina - Pan Holmes - dramat 16.00 Sylwester
w Filharmonii, cz. 2 - koncert 17.00 Pomniki
Historii - Szalowa - reportaż 17.15 Niedziela
ze… Stanisławem Radwanem - Dziewczyna
i gołębie - ﬁlm TVP 19.10 Niedziela ze… Stanisławem Radwanem - Z biegiem lat, z biegiem
dni - Kraków 1901 - serial 20.30 Bannion
- ﬁlm fabularny 22.05 Scena alternatywna
- Noże 22.35 Trzeci punkt widzenia 23.15
Dokument.pl - Ziggy Dust - ﬁlm dok. 0.15 Kino nocne - Anatomia zła - dramat
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TV 4
6.00 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda
6.30 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda
8.00 Nasz nowy dom
9.00 Strażnik Teksasu
10.00 Strażnik Teksasu
11.00 Strażnik Teksasu
12.00 Septagon
13.00 Septagon
14.00 STOP Drogówka
15.00 Policjantki i Policjanci
16.00 Sekrety sąsiadów
16.30 Sekrety sąsiadów
17.00 Sekrety sąsiadów
17.35 Psy 3. W imię zasad - kulisy
18.00 Septagon
19.00 Policjantki i Policjanci
20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21.05 Gwiazdy Kabaretu
22.10 Śmierć na 1000 sposobów
22.40 Śmierć na 1000 sposobów
23.00 Samotny wilk McQuade - ﬁlm
sensacyjny, USA, 1983, reż. Steve
HIT
Carver, wyk. Barbara Carrera, Chuck
Norris, David Carradine, Leon Isaac
Kennedy
1.20 Galileo
2.30 Interwencja
2.45 Interwencja
3.00 SuperLudzie
3.30 SuperLudzie
4.00 Magazyn Atleci
4.40 Trans World Sport
5.45 Telezakupy TV Okazje
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TV 4
6.00
6.35
7.05
8.30

17.35 Retro kino - Małpia kuracja - komedia
19.20 Głośne, ciężkie i magiczne - brzmienie
Finlandii - ﬁlm dok. 20.30 Pan Holmes - dramat 22.20 Frank Zappa & The Mothers. Roxy
The Movie 0.10 Mocne Kino - Nagi lunch
- ﬁlm fabularny 2.10 Performance 2.50 Kino
Mistrzów - Młodość - dramat

Szkoła - serial
Mango - Telezakupy
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Ukryta prawda - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
Mango Telezakupy
Idealna niania - program obyczajowy
Zakochani po uszy - serial
Sąd rodzinny - program sądowy
Szpital - program obyczajowy
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Ukryta prawda - program obyczajowy
Sąd rodzinny - program sądowy
SOS. Ekipy w akcji
Brzydula - serial
Brzydula - serial
Zakochani po uszy - serial
Mój biegun - ﬁlm obyczajowy,
Polska 2013, reż. Marcin Głowacki,
wyk. Bartłomiej Topa, Magdalena
Walach, Maciej Musiał, Anna Pacho
Hulk - ﬁlm przygodowy, USA 2003,
reż. Ang Lee, wyk. Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott, Josh Lucas,
Nick Nolte, Lou Ferrigno
Druga strona medalu - talk show
Druga strona medalu - talk show
Druga strona medalu - talk show
Druga strona medalu - talk show
NOC Magii

6.00 Nash Bridges - serial
8.00 Lombard: życie pod zastaw
- serial
9.00 Rodzinny interes - serial
10.00 Zaklinaczka duchów - serial
12.00 Kobra - oddział specjalny - serial
14.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
15.00 Lombard: życie pod zastaw
- serial
16.00 Rodzinny interes - serial
17.00 Rodzinny interes - serial
18.00 Lombard: życie pod zastaw - serial
20.00 Ostatnie zlecenie - thriller, USA
HIT
2008, reż. Danny Pang, Oxide Chun
Pang, wyk. Nicolas Cage, James
With, Charlie Yeung, Shahkrit Yamnarm
22.00 Brygada ponad prawem - ﬁlm
akcji, Francja, Wielka Brytania 2015,
reż. Benjamin Rocher, wyk. Alban
Lenoir, Caterina Murino, Jean Reno,
Oumar Diaw, Stéﬁ Celma
23.50 Ice Soldiers - ﬁlm sci - ﬁ, Kanada
2013, reż. Sturla Gunnarsson, wyk.
Adam Beach, Dominic Purcell,
Gabriel Hogan, Michael Ironside
1.45 Taki jest świat
2.25 Tajemnice medyczne - serial
3.25 Biesiada na cztery pory roku
3.55 Biesiada na cztery pory roku
4.35 Z archiwum policji
5.00 Dyżur
5.35 Dyżur

11.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 13.20
Włoskie zdrady 13.50 Przyłapani na zdradzie
14.55 Królowe życia 15.45 Express 16.05
Uwaga! 16.30 Dżentelmeni i wieśniacy 17.30
DeFacto 17.45 Express 18.03 Raport smogowy 18.05 Damy i wieśniaczki. Ukraina 19.05
Gogglebox. Przed telewizorem 19.45 Express
20.05 Orzeł czy Reszka 21.10 Królowe życia.
Extra 21.45 Express 22.00 Gogglebox. Przed
telewizorem 23.45 DeFacto

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 MacGyver
9.00 Policjantki i Policjanci 10.00 Detektywi
w akcji 12.00 Miodowe lata 13.40 Bumerang
14.15 Żona dla milionera 16.15 Gliniarz i prokurator 18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 0.00 Pokojówki - na stażu, Francja, 2010 1.40 Galileo
2.40 Top 10 lista przebojów 3.40 Disco Polo
Life 4.40 Disco Polo Life

5.10
6.10
7.30
8.35
9.35
10.40
11.00
11.45
12.20
13.20
14.20
15.20
16.20
17.20
18.20
18.55
19.30
20.00
HIT

21.55

0.45
1.15
1.45
2.15
2.50

TTV

TV TRWAM
12.20 Opowieści Starego Testamentu 12.45
Moja Mongolia 13.10 100 cudownych miejsc
na świecie 13.20 Koncert życzeń 14.10 Magia świąt 15.35 Boże Narodzenie w Indiach
15.50 Ma się rozumieć 16.00 Informacje
dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 Zew natury 16.55 Świadkowie 17.20 100 cudownych miejsc na świecie 17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia
18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Przygody Monster
Trucków 19.45 Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Stan bezpieczeństwa państwa 22.10 Mojżesz - 10 przykazań
23.00 Śladami apostoła Pawła 23.50 100 cudownych miejsc na świecie

TV6

TVP KULTURA
7.00 Niezapomniany Leonard Bernstein
- Spotkania z muzyką i preludia 8.00 Studio Kultura - Rozmowy 8.15 Pomniki Historii - Stary Sącz 8.25 Błękitny pokój - ﬁlm TVP
9.10 Lepiej być piękną i bogatą - komedia
11.00 Przyłbice i kaptury- serial 13.15 Czary
Mary Mama 13.40 Głośne, ciężkie i magiczne - brzmienie Finlandii 14.35 Studio Kultura
- Rozmowy 14.55 Niedziela ze… Stanisławem
Radwanem 15.45 Zaliczenie - ﬁlm TVP 16.25
Jezioro Bodeńskie - dramat 18.00 Legendy
polskiego teatru - Nikt o nim nic nie wiedział
19.00 Teledyski 19.20 Którędy po sztukę - Ai
Weiwei - magazyn 19.25 Trzeci punkt widzenia 20.00 Informacje kulturalne 20.30 Panorama kina polskiego - Konopielka - komedia
22.05 Powidoki - program publicystyczny
22.20 Antyfonie - Monotype/Saamleng
- ﬁlm dok. 22.45 W imię honoru - ﬁlm dok.
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Gmina Trzebnica – dbamy o zdrowie mieszkańców przez cały rok!

Terapia metodą BOBATH
Jeśli Twoje dziecko wykazuje powyższe objawy i ma problemy z leżeniem na
brzuszku, stale przechyla główkę w jedną
stronę, układa się w literkę „C”, pręży nóżki, silnie zaciska piąstki, nadmiernie odchyla do tyłu główkę; jeśli jest wcześniakiem
lub urodziło się przez cesarskie cięcie i jest
bardzo płaczliwe, wrażliwe na zmianę pozycji ciała – być może potrzebuje wsparcia
terapeutycznego. Wsparcie terapeutyczne
polega na dobraniu odpowiednich ćwiczeń,
które zaktywizują ciało dziecka i znormalizują jego napięcie mięśniowe.

Terapia manualna
Pomaga pacjentom z bólami kręgosłupa,
z porażeniem nerwu twarzowego, rwa kulszowa, zespół bolesnego barku, zamrożony
bark, obrzęki różnego pochodzenia, przed
i po zabiegach operacyjnych, rekonstrukcjach więzadeł, endoprotezoplastykach,
z bólami głowy, zaburzeniami w obrębie
miednicy i po uszkodzeniach nerwów obwodowych, z bólami stawów, stany po urazach, bóle pięty, łokcie tenisisty, golfisty,
zespół cieśni nadgarstka.

Terapia indywidualna
to przywracanie sprawności fizycznej po
urazach, rehabilitacja pooperacyjna, fizjoterapia w schorzeniach neurologicznych,
leczenie w stanach ostrych i przewlekłych
bólach kręgosłupa, terapia czaszkowo
-krzyżowa, terapia układu ruchu (diagnoza i leczenie tkanek miękkich, poprawienie ruchomości stawów, siły mięśniowej,
postawy ciała). Stosowane metody: The
Plaatsman Concept, McKenzie, PNF, NDT-Bobath, Vojta. Terapię prowadzą doświadczeni terapeuci, którzy czuwają nad

oferuje odpłatną opiekę medyczną z zakresu fizjoterapii i inne usługi rehabilitacyjne
REJESTRACJA 71 312 03 20, 71 308 45 10

poprawnością wykonywanych ćwiczeń.

Indywidualna rehabilitacja
dzieci i niemowląt
Jeżeli coś Cię niepokoi (np. asymetryczne
ułożenie ciała, opóźnienia np. w obracaniu, siadaniu, chodzeniu; wzmożone lub
obniżone napięcie mięśniowe: zaciskanie
piąstek, trudności z ubieraniem dziecka;
mała aktywność dziecka, czy trudności
z zasypianiem i karmieniem) – przyjdź do
nas! Fizjoterapeuta dokładnie wyjaśni na
czym polega praca z dzieckiem i dokładnie
określi cel terapii. W terapii nasi rehabilitanci wykorzystują różne międzynarodowe metody pracy takie jak Vojta, NDT
Bobath, PNF czy Terapia Manualna, a do
leczenia skolioz używana jest metoda FITS
oraz wiele innych miękkich technik rozluźniających napięte mięśnie. W przychodni
rehabilitowane są również dzieci po zabiegach operacyjnych i urazach ortopedycznych oraz z zaburzeniami neurologicznymi

Fala uderzeniowa
Wielu Pacjentów już po pierwszym zabiegu
odczuwa ulgę w bólu i poprawę sprawności fizycznej. Zwykle stosuje się od 3 do 5
zabiegów, w tygodniowych odstępach.
Fala uderzeniowa ma zastosowanie w leczeniu:
•Bólu pięty (zapalenie powięzi podeszwowej stopy, ostrogi piętowe)
•Palucha koślawego – Halluxa
•Bólu ścięgna Achillesa
•Bólu ścięgien rzepki (kolano skoczka)
•Zespołu mięśnia piszczelowego przedniego
•Bólu w okolicy bioder

•Bólu barków
•Łokcia tenisisty, łokcia golfisty (zapalenie nadkłykcia)

Masaże
Oferta masaży skierowana jest zarówno
do osób odczuwających dolegliwości bólowe m.in. kręgosłupa lub głowy, jak i pacjentów chcących skorzystać z masażu, by
zrelaksować się i rozluźnić swoje mięśnie.
Wszystkie zabiegi prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni masażyści
Oferujemy:
•masaże lecznicze w dolegliwościach bólowych kręgosłupa, głowy, bólach promieniujących, w drętwieniu rąk
•masaże rozluźniające karku i kręgosłupa

Masaż limfatyczny BOA
Jeśli chcesz wspomóc leczenie niewydolności żylnej, zamierzasz zapobiec niewydolności żylnej, odczuwasz obrzęki kończyn górnych po mastektomii, borykasz
się z obrzękami kończyn dolnych, cierpisz
z powodu żylaków, chcesz skrócić czas
powrotu do pełnej sprawności po kontuzji lub po prostu chcesz wymodelować
sylwetkę i pozbyć się cellulitu masaż uciskowy BOA jest dedykowany właśnie.
Pamiętaj jednak, że istnieje kilka przeciwwskazań, które wykluczają możliwość
skorzystania z zabiegu. Zalicza się do nich:
nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek, zapalenie stawów, choroby skóry, nowotwory, epilepsję czy infekcje.

Ćwiczenia w podwieszeniu
– LEVITAS
Zalety prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyj-

nych w Levitasie dla pacjenta: ułatwienie
wykonania ruchu, brak bólu podczas ruchu, poczucie bezpieczeństwa, możliwość
relaksu, możliwość samodzielnego wykonania ćwiczenia. Ćwiczenia w odciążeniu
mają: poprawić siłę mięśni, zapobiegać zanikom mięśni, zapobiegać i usuwać ograniczenia ruchu w stawach, zapobiegać
przykurczom w stawach, zwiększać zakres ruchu w stawach, poprawiać trofikę
tkanek. Ćwiczenia w odciążeniu powinny
być wykonywane przez osoby cierpiące
na znaczne osłabienie mięśni, nieprawidłowe lub też niekompletne zrosty kostne, zaniki mięśni, zwyrodnienia stawów,
powierzchni stawów oraz torebek stawowych, szczególnie gdy tarcie powierzchni
stawowych jest za duże i zbyt bolesne.

Szyna FISIOTEK
Fisiotek 3000TS to aparat przeznaczony
do wczesnej rehabilitacji stawów: biodrowego, kolanowego i skokowego. Konstrukcja aparatu pozwala na prowadzenie fizjologicznego zakresu ruchu w ćwiczonych
stawach w pozycjach siedzącej lub leżącej.
Szyna ruchowa jest zalecana do leczenia
większości urazów, stanów pooperacyjnych i schorzeń stawu np. po: skręceniach
i kontuzjach stawu, wszelkiego rodzaju
artrotomiach (np. wycięcie błony maziowej, wycięcie łąkotki, wycięcie rzepki), zabiegach na miękkich częściach w pobliżu
stawów, operacjach plastycznych na mięśniach, wszelkich operacjach odtworzeniowych z zespoleniem kości (z możliwością
ćwiczeń), osteotomii korekcyjnej, wycięciu
guzów zlokalizowanych w okolicach stawu,
odtworzeniach operacyjnych stawu z implantacjami endoprotez, artrolizie (uruchomieniu zesztywniałego stawu) jak również
zastarzałych zapaleniach stawu.
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Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Dworce i przystanki

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

Poradnia Rehabilitacyjna
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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

10:03 – Inter marche

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

Rozkład Szynobusów

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

09:09
09:11
09:13

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

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

14:52
14:54

ul. Daszyńskiego – U.M. 13:50
13:50
13:53

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

Trzebnica –Boleścin – Siedlec
PKP – Trzebnica

13:45 – Bar Gwiazdka

KURS
1

ważny od 16.12.2019r.

kierunek

13:43 – Inter marche

10:05 – Bar Gwiazdka

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)

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

13:55
13:57
13:59

źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

godzina odjazdu
6:10 / 7:15/ 10:05 / 15:10 /
16:10 / 17:10
ważny od 16.12.2019r.

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

17.01.2020

/////
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HIRUDOTERAPIA
Gabinet terapii Naturalnych

terapia
pijawką lekarską
różnych schorzeń

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

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

Prywatne
WIZYTY DOMOWE

PEDIATRA
NEONATOLOG

Anna
Paleczek-Różewicz

lek. med.

SPECJALISTA
MEDYCYNY RODZINNEJ
Trzebnica i okolice
www.lekarzdomowy.pl

Czy pijawki mogą Ci pomóc?
Zadzwoń Zapytaj!

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci
i neonatologii

Trzebnica ul. Jagiełły 9
przyjmuje codziennie
po rejestracji telefonicznej

tel. 71 312 11 62

tel. 690 931 579

502 670 316

/////

INTERNISTA
KARDIOLOG

lek. med. Agata Kot

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

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

Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc
ul. Wrocławska 8D

Trzebnica

Trzebnica ul. Kościuszki 10

www.viltismedica.pl

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

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

NEO
CENTRUM SŁUCHU

PULMONOLOG

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

REHABILITACJA DZIECI
I NIEMOWLĄT
mgr Joanna

Maleszka

certyfikowany fizjoterapeuta
metody NDT-Bobath, PNF,
terapii manualnej

www.stepmed.pl

Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2
wizyty domowe:
Trzebnica i okolice
tel. 517 894 568

TERAPEUTA MANUALNY
mgr Paweł Stelmaszczyk

fizjoterapia
osteopatia
więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl
Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2

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

Podolog

Gabinet

Gabinet: Zdrowe Stopy

Agnieszka Muszczak-Sowa
bóle kręgosłupa
napięcia karku (bóle głowy)
drętwienie rąk
promieniujące bóle kończyn dolnych
masaż stóp
masaże relaksacyjne

•
•
•
•
•

Pedicure podologiczny
Usuwanie odcisków
Usuwanie modzeli
Usuwanie nagniotów
Leczenie rozpadlin,
pękających pięt
• Usuwanie brodawek
wirusowych (kurzajka)
• Założenie klamry ortonoksyjnej

ul. Polna 27/A

ul. Witosa 20

gabinet numer 6 / 1 piętro

UROLOG

FIZJOTERAPEUTA

AKUPUNKTURA

lek. Waldemar BONCZAR

Gabinet Fizjoterapii

rejestracja tel. 503 195 870

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

tel. 600

mgr

353 595

Mateusz Marszycki

• Masaż Leczniczy
• Terapia Manualna
• Igłoterapia

TRZEBNICA

tel. 516

309 502

mgr Łukasz
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Masaż Leczniczy
masażu leczniczego
i terapii manualnej
•
•
•
•
•
•
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Łagoda

APTEKIdyżury nocne

ul. Tadeusza
Kościuszki 10,
ul. Ignacego
18-01 Panaceum
Daszyńskiego 65
DOZ Świętej ul. Świętej
19-01 Jadwigi
Jadwigi 13A
20-01 Przy Ratuszu ul. Obornicka 1
ul. Ks. Dziekana
21-01 Lege Artis
W. Bochenka 49
ul. Tadeusza
22-01 Lege Artis
Kościuszki 10
ul. Ignacego
23-01 Panaceum
Daszyńskiego 65
24-01 Pod Bazyliką ul. Kościelna 6
ul. Tadeusza
25-01 Lege Artis
Kościuszki 10
ul. Ignacego
26-01 Panaceum
Daszyńskiego
27-01 Pod Bazyliką ul. Kościelna 6

17-01 Lege Artis

28-01 Przy Ratuszu ul. Obornicka 1

Trzebnica

30-01

ul. Św. Jadwigi 1/2

31-01

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. Ks. Dziekana
W. Bochenka 49
DOZ Świętej ul. Świętej
Jadwigi
Jadwigi 13A
Herbena
ul. Prusicka 1
ul. Tadeusza
Lege Artis
Kościuszki 10
ul. Ignacego
Panaceum
Daszyńskiego 65
Herbena
ul. Prusicka 1
DOZ Świętej ul. Świętej
Jadwigi
Jadwigi 13A
Przy Ratuszu ul. Obornicka 1

29-01 Lege Artis

01-02
02-02
03-02
04-02
05-02

06-02 Herbena

ul. Prusicka 1

godziny przyjęć

STOMATOLOG
lek. stom.

Ewa Zgliczyńska-Duda

NOWY GABINET
Trzebnica
ul. J. Korczaka 1E
(wejście od strony parkingu przy
ul. A. Krajowej na osiedlu Zdrój)
• stomatologia zachowawcza
• stomatologia dziecięca

tel. 607 636 024

Kinesiology Taping

STOMATOLOG

STOMATOLOG

plastrowanie dynamiczne

Justyna Składnik

lek. stom.

•
•
•
•
•

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

tel. 504 234 127

Agnieszka
Franieczek-Madalińska

Trzebnica

ul. Daszyńskiego 67/11

gabinet
ortodontyczny

TECHNIK
DENTYSTYCZNY

Leczenie wad zgryzu

Adrian Lenkcis

lek. stom.
specjalista ortodonta

Lidia Korczyk
Trzebnica

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

tel. 604 095 455

PSYCHIATRA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

wizyty psychiatryczne
wizyty domowe
lek.

tel.

Tomasz Ciba

Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent
naprawa protez
zębowych

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

880 583

www.arodent.net.pl

PSYCHIATRA
lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ

TRZEBNICA

ul. Kościuszki 10

ul. Polna 27A/1

Przyjmuje we wtorki
w godz. 15.00 – 19.00

wizyty prywatne

rejestracja telefoniczna

694 723 900
LOGOPEDA

mgr Marcela

Szymańska

• terapia zaburzeń mowy dzieci
i młodzieży,
• terapia wad wymowy
• terapia logopedyczna dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
• wspomaganie rozwoju mowy
• terapia opóźnionego rozwoju mowy

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica
tel. 791 982 806

tel. 665

38 38 58

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

504 234 127

tel.
mgr Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

Adam Wesołowski
Trzebnica

Trzebnica
ul. św. Jadwigi 19a

ul. J. Korczaka 1E

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

tel.

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

tel. 601

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

Psychoterapeuta
Psycholog
• psychoterapia osób dorosłych (problemy emocjonalne, depresja, trudności w związkach, zaburzenia odżywiania, nadużywanie substancji)
• wsparcie psychologiczne w sytuacji
trudnej emocjonalnie (kryzys życiowy, doświadczenie choroby własnej
lub osób bliskich, żałoba, rozstanie)
• wsparcie psychologiczne rodziców
dzieci z trudnościami rozwojowymi

mgr Anita Szlęzak

Dzieci Młodzież Dorośli

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Trzebnica

tel. 71

387 12 76

Gabinet czynny

519 580 771
OKULISTA

APARATY SŁUCHOWE
profesjonalny dobór
bezpłatne badanie słuchu
raty, wypożyczenia
baterie, akcesoria
ul. H. Pobożnego 13
(wejście od ul. Milickiej)

• stomatologia zachowawcza
z endodoncją
• stomatologia dziecięca

603 233 932
505 377 781

optyk czynny:
dr przyjmuje:

•
•
•
•
•

(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)

rejestracja telefoniczna

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

ASC SŁUCHMED

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
tel. 725 184 179
www.nadianiedbalska.pl

ul. Polna 27a/1 Trzebnica

psychologtrzebnica.pl

BY POCZUĆ SIĘ LEPIEJ

LOGOPEDA

PSYCHOLOG

tel. 608 485 186

P OZ Y T Y W- Ka

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

tel. 605

606 882

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

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego
•
•
•
•
•
•

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

Trzebnica ul. Rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757
w w w.poz y t y w-ka.pl

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

pon. – pt. 8:00 – 16:00

mgr Renata Wójcicka

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

DERMATOLOG

Chirurgia Ogólna
lek.med.

• 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
INTERNISTA
DIABETOLOG

Dietetyk kliniczny
mgr Katarzyna Gediga
• dietetyk po uczelni medycznej
• technolog żywności i żywienia
człowieka
• wice-dietetyk roku 2018 na Dolnym Śl.
• doświadczenie kliniczne
• 15 lat pracy w zawodzie
• dietoterapia w chorobach
• praca z dorosłymi i dziećmi
Stała współpraca z psychodietetykiem

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica
tel. 609 320 661

Tomasz Główka

1. Konsultacje i kwalifikacje do
zabiegów chirurgicznych:

lek. Jolanta Wojciechowska

TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 27 A-B
godz. przyjęć:

środa 15:00 – 16:30

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20:00
tel.

71 312 16 80

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

ul. Daszyńskiego 67/16

T R Z E B N IC A

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

NEUROLOG

gabinet weterynaryjny iatros

lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska
Trzebnica

Irena Dudek-Zaborowska

Jadwigi 33/7
domofon nr 7 / 2 piętro
wt. i śr. w godz. 16 – 19

specj. dermatolog-wenerolog

REJESTRACJA telefoniczna

Trzebnica, ul. Wiosenna 26

513 128 911

DERMATOLOG

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

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

ul. Św.

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

tel. 693 280 758

Gabinet USG
dr n. med.

Trzebnica-ZDRÓJ
czwartki godz. 11-15

rejestracja tel.

606 456 454

Tomasz Harań

specjalista radiolog
Godziny przyjęć:

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

Obornicka 41e
koło stadionu

Gminne Centrum Medyczne

rejestracja

71 387 27 78
605 175 050

tel.

GINEKOLOG

GINEKOLOG

gabinet ginekologiczny

J. Rakowska-Stefanidis

Janina Aleksandra Miturska
ginekolog-położnik
zakres: USG, cytologia,

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności
Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60
Godziny przyjęć gabinetu:

pon. – śr. – pt. 16 – 19

Lekarz weterynarii

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

dr n. wet. Stanisław Dzimira

Trzebnica ul. 1 Maja 3
tel. 71

312 09 85
601 76 29 57

PRZYCHODNIA
SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 18:00
tel. 606 454 887
Poradnia neurologiczna

pon. / pt. 16:30 – 19:00
sob. 10:00 – 14:00

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

Ewa
Okręglicka – Langner
lek. wet.

Trzebnica
ul. Kolejowa

1b
rejestracja wizyt:
tel. 601

dla dzieci
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

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

061 222

MEDYCYNA PRACY

LOGO-SPEKTRUM

MEDYCYNA PRACY
w jeden dzień

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

badania pracowników,
psychotesty
Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7

Trzebnica
tel. 609

320 661
722 395 256

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA
w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10

Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki

pon. – czw. 08:30 – 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
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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 28.01.2020 r.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
Mieszkanie (20) lub zamienię, w Trzebnicy
47mkw, na parterze, po remoncie łazienki,
tel. 663 693 795.
Mieszkanie (17) + działka, własnościowe
w Trzebnicy ul. Ogrodowa 1, w domku wielorodzinnym. Pow. 46 mkw, pierwsze piętro,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, dodatkowo strych, piwnica i działka o pow. 600
mkw, cena: 165000 zł, tel. 713 128 017.
mieszkanie (17) w Trzebnicy, przy ul.
Obrońców pokoju, w kamienicy, pow. 86
mkw, 4 pokoje, kuchnia łazienka, duży balkon, piwnica 30 mkw, strych 11 mkw, ogrzewanie 2 piece kaflowe, cena 300 tyś zł, tel.
605 259 980, 577 787 677.
kawalerka(17) w Sędzicach, pow. 34,5
mkw, pokój z kuchnią, + strych, do remontu
kanalizacja, cena 50 tyś zł, tel. 605 259 980,
577 787 677.
mieszkanie (16) bez czynszowe, w Głuchowie Górnym, o powierzchni 57 mkw,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, dwie piwnice,
dwa pomieszczenia gospodarcze, ogródek
plus działka rolna o pow. 6,3 arów, cena 245
000 zł, tel. 600 069 238.
mieszkanie (15) w Trzebnicy, przy ul. Daszyńskiego, o pow. 32 mkw, jeden pokój,
BNinsula, tel. 696 075 404.
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.
posiadłość(1) w Ligocie w pobliżu lasu
posiadłość 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,
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miejsce na ognisko i grill, parking, tel. 665
886 993.
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.
dom (16) w Szczytkowicach, w zabudowie
bliźniaczej, z roku 1980, stan bardzo dobry,
tel. 608 082 456, 668 123 380.
Lokal(1) 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, tel. 798
267 177.
lokal(19) użytkowy w centrum Trzebnicy,
parter, przeznaczenie: usługi, handel, 46
mkw, tel. 601 770 545.
lokal(17) 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.

Działka(17) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica – Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja),
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.
działka(1) odrolniona działka o pow. 13,61
ar w obrębie Świątniki (osiedle), cena do
uzgodnienia, tel. 607 929 198.
DZIAŁKA(1) BUDOWLANA, pod zabudowę jednorodzinną, 11 arów, ul. Ogrodowa,
Trzebnica, cena 200 tys zł, tel. 535 432 495.

działki (1) budowlane 4 sztuki, w Kałowicach, gmina Zawonia, lub zamienię na
mieszkanie we Wrocławiu lub w Trzebnicy,
tel. 798 263 003.
działka(1) rolno-budowlana, w planie
przestrzennym, Złotów 86a, tel. 783 668 462.
działka(1) z zabudowaniami (budynki gospodarcze), koło Trzebnicy, tel. 780 136 307.
Działka(1) 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 (1) ostatnie dwie bliźniaczo położone działki budowlane, po1801 i 1759 m, na
nowo wybudowanym osiedlu graniczące
ze ścianą lasu, Ligota Trzebnicka cena 80 zł/
mkw, tel. 665 886 993.
działka(20) budowlana w Mienicach,
pow. 15,80 ara, gmina Wisznia Mała, tel. 728
482 555.
działka(19) budowlana, przy ul. Polnej,
w Trzebnicy, o powierzchni 1216 mkw, wszystkie media przy działce, tel. 781 990 996.
Działka(19) budowlana, w Trzebnicy
ul. Polna (Chabrowa), działka o numerze
93/1, pow. 12,70 ara, tel. 570 598 676.
działki (19) budowlane, 10 i 11 arów, Mienice, tel. 506 954 021.
Działka(18) 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 (18) ostatnie dwie bliźniaczo położone, budowlane, po 1801 i 1759 m, na
nowo wybudowanym osiedlu, graniczące
ze ścianą lasu,Ligota Trzebnicka 80 zł/mkw,
tel. 665 886 993.
ziemia(1) 1,5 h, klasa II, III, w miejscowości
Czachowo, Gmina Zawonia, tel. 888 409 049.
DZIAŁKA(18) BUDOWLANA pod zabudowę
jednorodzinną,11 arów ul. Ogrodowa, cena
200 tys zł, tel. 535 432 495.
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(18) budowlana, 0,5 ha, w dolinie
Baryczy, w starej hucie, przy samym lesie,
blisko drogi asfaltowej, wszystkie media dostępne, tel. 609 936 972.

Działka(17) budowlana 19 arów w miejscowości Komorowo, oddalona 6 km od
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Trzebnicy, dobry dojazd do Wrocławia nową
trasą S5 Trzebnica - Wrocław (zajmuje ok
35 min. z Komorowa), położona na nowo
powstającym osiedlu domków jednorodzinnych, okolica bardzo piękna i spokojna,
w pobliżu sklep, świetlica wiejska, boisko
sportowe,ścieżka rowerowa, media: Prąd,
woda, atrakcyjna cena, tel. 661 254 377.

cie, cena 75 zł/mkw, bez mediów 65 zł/mkw,
tel. 508 080 712, 661 053 856.

Działki (12) budowlane, w Radziądzu, do
wyboru 5, o powierzchni od 13 do 19 arów,
cena 47 zł/mkw, tel 696 625 552.
działka(16) siedliskowa, o powierzchni 39
arów, w miejscowości Raszów, tel. 785 807
160.
działka(16) budowlana, 12 arów, w Komorowie, ładna okolica, media w drodze, daleko od szosy, tel.71/312 31 05.
Działka(16) 2 h w gminie Trzebnica, pod
zabudowę przemysłową, dzwonić po godzinie 18:00, tel. 71 312 32 95.
działka(16) budowlana w Małuszynie, 21
Arów, tel. 508 845 375.
działka(16) 5,5 h w gminie Trzebnica, dzwonić po godzinie 18:00, tel. 71 312 32 95.
działki (16) dwie sztuki, rolne, klasy III i IV,
o powierzchni 4,51 ha i 0,65 ha, położone
obok siebie, w Malczowie, gmina Trzebnica,
cena 4 zł za mkw, tel. 71 369 69 11.
Działka(15) Odstąpię działkę w ogrodzie
"Grunwald"420 mkw, ogrodzona, z altanką,
uprawiana, tel. 696 095 446.
Działka(15) budowlana, blisko nowe osiedle i Las Bukowy, tel. 505 134 126.
działka(14) budowlana w Pierwoszowie
o pow. 1300 mkw, nowe osiedle, blisko lasu,
tel, 782 532 519.
działki (14) trzy sztuki, budowlane, przekształcone, o pow. 0,5 h, Brochocin 7, tel. 701
409 731.
Działka(15) budowlana, o pow. 0,4919 ha,
usytuowana w centrum Małuszyna, podzielona na 4 działki: 19/1 o pow. 1037 mkw, 19/2
o pow. 1130 mkw, 19/3 o pow. 1442 mkw,
19/4 o pow. 1310 mkw, cena za całość 65 zł/
mkw, media w trakcie, tel. 508 080 712, 661
053 856.

działka(14) budowlana w Czeszowie obok
hotelu "Niezły Młyn", 1300 mkw, 65 tys,
media: gaz, woda, prąd, szambo. Wokół
niej inne działki tej samej wielkości (małe
osiedle). Miejscowość usiana stawami oraz
słynąca z grzybiarzy. Lasy pełne grzybów,
stawy pełne ryb oraz życzliwi ludzie. tel. 696
095 538, 696 095 446.
działka(14) budowlana w Trzebnicy na nowym powstającym osiedlu, ujeta w planie
zagospodarowania przestrzennego, o pow.
1840 mkw, tel. 505 334 186.
działka(14) budowlana, 3 km od Trzebnicy, uzbrojona o pow. 1,1 ha, w tym siedlisku,
może być podzielona oraz na cele przemysłowe, tel. 713 121 539.
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mieszkanie (1)W Ligocie k/Trzebnicy,
pow. 80mkw – 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(1) W Ligocie k/Trzebnicy,
pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście,
parking, miejsce na grill i ognisko, cena najmu 1300,00 zł, ( ogrzewanie w cenie), kaucja
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.
lokal(1) 46 mkw, w centrum Trzebnicy, tel.
604 199 873.
kawalerka(1) w Wiszni Małej z ogródkiem, miejscem parkingowym, pierwszy
wynajem po kapitalnym remoncie, standard
wysoki, mieszkanie w pełni umeblowane i
wyposażone w sprzęt AGD, tel. 603 283 075.
mieszkanie (1) w Trzebnicy , 52 mkw, częściowo umeblowane, czynsz + kaucja, tel.
609 293 011.
Powierzchnie biurowo(20) – 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.

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.
kawalerka(18) w Trzebnicy, może być do
remontu lub zamienię mieszkanie 3 pokojowe z dopłatą na kawalerkę, tel. 881 485 387.
dom (18) mały, na wsi w powiecie trzebnickim,
może być do remontu, tel. 690 949 293.
działka(13) rolna lub sad z możliwością
zabudowy, pod Trzebnicą, tel. 664 754 821.

kawalerka(18) w Trzebnicy, II piętro, po
generalnym remoncie, zamienię na większe
mieszkanie w Trzebnicy z dopłatą, tel. 605
736 772.
mieszkanie (16) własnościowe, 2-pokojowe, 38 mkw, niskie opłaty, w Miliczu na
mieszkanie w Trzebnicy, może być do remontu, tel. 782 984 426.

szukam do wynajęcia
pokój(18) szukam pokoju do wynajęcia, tel.
603 719 748.

DAM PRACĘ
pracownik myjni (1) samochodowej,
pilnie przyjmę, z możliwością przyuczenia
na stanowisko mechanika samochodowego, tel. 601 899 294
MONTER(18) PRODUKCJA I MONTAŻ Poszukuję pracowników do produkcji i montażu
stolarki aluminiowej i PCV. Chętnie z doświadczeniem w branży. Możliwość przyuczenia, dobre warunki płacy i pracy, tel.
603 605 244.
monter/pomocnik (17) poszukuję do
montażu instalacji sanitarnych. Praca we Wrocławiu oraz na wyjazdach. Wysokie stawki +
premie + diety, zapewniam dojazd, mile widziane całe brygady, tel. 600 361 839.
ELEKTRYK (17) NA CAŁYM TERNIE NIEMIEC,
koniecznie wymogi: zawód elektryk, prawo
jazdy kat. B, (również przez WhatsApp) Lub
na mail: marta-burghard@ims-zeitarbeit.eu,
tel. (0049) 176 317 455 46.

fiat(1) 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. 877 775 727.
seat(19) Cordpba, rok 2004, silnik 1,4 benzyna, pierwszy właściciel, mały przebieg, cena
do uzgodnienia, tel. 504 740 170.
Renault(17) Fluense 2013 r, 1.6 benzyna, 86
tys km, auto z Polskiego salonu nowy przegląd i OC, bogate wyposażenie z nawigacją
w języku Polskim, czyste i zadbane wnętrze,
Trzebnica, tel. 502 860 657.

domek (19) mały 1,5 km od Trzebnicy
w miejscowości Sulisławice, 3 pokoje, kuchnia łazienka, tel. 698 421 772.
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.
lokal(19) usługowy, zlokalizowany na 1
piętrze 3 kondygnacyjnego budynku, rok
budowy: 2010 , w samym centrum Trzebnicy, idealnie nadający się na gabinet lekarski ( już umeblowany) lub biuro, składa
się z korytarza, łazienki i jednego dużego
pomieszczenia z aneksem kuchenno/ gospodarczym, można go również podzielić
na 2 pomieszczenia, całość 38 mkw, tel. 506
160 647.

Kelnerka/kierowca(17) 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.

Skoszę trawę(17) o dużych powierzchniach, wywiozę pokost, tel. 726
626 423.

KOREPETYCJE
Lokal(18) 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.

mieszkanie (18) w Ligocie k/Trzebnicy, 80
mkw – 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(18) W Ligocie k/Trzebnicy
wynajmę kawalerkę – pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, parking, miejsce na grill
i ognisko, cena najmu 1300,00 zł. (ogrzewanie w cenie), kaucja 1300,00 zł. (traktowana
jest jako zapłata za ostatni miesiąc wynajmu), tel. 665 886 993.
Lokal(17) o powierzchni 36 mkw, w Trzebnicy przy ul. Milickiej 5a, miejsce parkingowe, brama zamykana na noc, sterowana
pilotem, przestrzeń możliwa do zagospodarowania pod kątem własnego biznesu, tel.
604 907 105, 784 063 714.

Firma PANDA TRZEBNICA ul. Milicka 23
Producent mebli i elementów wnętrz o wysokim standardzie zatrudni
Osobę na stanowisko:

fiat(18) Punto, rok 1996, nowy akumulator,
nowe opony, nowy zpas, cena 1200 zł do
uzgodnienia, tel. 605 418 827.
Hyundai (16) Getz 2003 r, silnik 1.3 benzyna,
OC ważne do stycznia 2020 r, przegląd ważny do lipca 2020 r, cena 5 500 zł, do negocjacji, tel. 785 215 429.

Skoda(18) Fabia II FL, 2013 rok, z gazem, klimatyzacja, serwisowana, bez wkładu, spalanie 6,5-7 gazu, koła zimowe, przebieg 220 tys,
cena 16 900 zł, tel. 535 432 495.

Obowiązki:
- przejazdy lokalne i sporadyczne trasy samochodem do 3,5t
- prace na magazynie części montażowych
- przyjmowanie dostaw , magazynowanie w odpowiednim miejscu
- kontrola jakościowa i ilościowa dostarczonego towaru z zewnątrz jak i z innych wydziałów produkcyjnych
- utrzymywanie porządku na wydziale produkcyjnym
Wymagania:
- sumienność, uczciwość
- dokładność
- komunikatywność
- dobra organizacja pracy
- umiejętność pracy w zespole
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
- prawo jazdy kat. B
-mile widziane uprawnienie na wózek widłowy
Oferujemy:
-stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy
-wynagrodzenie z systemem premiowym

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji
na adres: bok@panda.trzebnica.pl

SZUKAM PRACY
Sprzątanie (18) domów i mieszkań, mycie
okien, tel. 510 773 825.
Sprzątanie (16) posprzątam mieszkanie
i dom, tel. 662 985 388.
Opiekunka(16) do dzieci lub osób starszych ( nie obłożnych chorych – nie mogę
dźwigać), Trzebnica i okolice, również sprzątanie w biurach, tel. 605 418 827.
operator(16) koparki i ładowarki podejmę się pracy dorywczej, jestem emerytem,
tel. 500 589 041.
opiekunka(16) doświadczona i odpowiedzialna opiekunka, zaopiekuje się każdym
kto tego potrzebuje, tel. 722 174 341.
Sprzątanie (12)
podejmę
dodatkową pracę jak sprzątanie, gotowanie, tel.
577 041 236.

matematyka(20) 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.

MOTORYZACJA / rolnicze
Sprzedam
samochód(1) ciężarowy, Man TGL 128,
rok prod 2005, sprawne technicznie, na
chodzie, z windą, udżwig 1200 kg, na 17 ep,
ubezpieczenie do marca 2020, cena 22 000
zł, do negocjacji, tel. 601 764 531.
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kierowca

Kelnerka/kucharz(17) Restauracja
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła II 1
zatrudni osobę na stanowisko kelnerki oraz
kucharza. Mile widziane doświadczenie.
Oferujemy umowę o pracę, elastyczny grafik.
Informacje pod, tel. 668 374 650.

kupię

zamienię

Działka(15) budowlana, 19/4 o pow. 1310
mkw w Małuszynie, na działce znajduje się
niszczejący domek, który świetnie nadaje
się na magazyn (do remontu), media w trak-

Mam do wynajęcia

lokal(16) w nowym budownictwie 25
mkw, przy ul. Św. Jadwigi obok Pracowni
Fryzjerskiej, aneks kuchenny, prysznic, wc,
dwa pomieszczenia przedzielone szybą
przesuwną przystosowany pod usługi kosmetyczne, tel. 605 918 889

17.01.2020

BMW(1) czarne, rok 2003, diesel, 2L, tel. 792
409 540.
Peugeot(18) 206 HDI rok 2004 - srebrny
metalik, stan dobry, po wymianie rozrządu
i oleju cena 2300 zł, tel. 501 848 828.
skuter(16) Shark TR 50, tanio , tel. 669 526 136.
seat(14) Ibiza II, kolor czerwony, rok 1995,
silnik dopalaczem, OC i rejestracja opłacone
do marca 2020, szyberdach, hak, cena 1600
zł, tel. 516 873 000.
FORD(14) MONDEO, 1.8 TDCI, moc silnika 125
KM, rok 2008, przebieg 241 tyś km, kupiony
w Polsce, bezwypadkowy, przegląd i OC do
04.2020 r, tel. 602 411 873.
alufelgi (1) „15” szt 4, do Mazdy 3, na zimowych oponach, 195 x 65, cena 550 zł, tel.
697 120 620.
alufelgi (19) opony zimowe, 4 szt, 195 x 65
x 15, cena 650 zł, tel. 697 120 620.
części (19) i blacharkę do Fiata 126 p, Oborniki Śląskie, bardzo tanio, tel. 605 365 312.
alufelgi (18) 4 sztuki + 4 opony zimowe
i koło zapasowe, 2 przetwornice do lamp
opla, tel. 608 754 112.
przyczepa(18) wywrotka, 5 tomowa, po
kapitalnym remoncie, tel. 723 270 982.
przyczepa(18) 2 sztuki, piławki, po remoncie, tel.723 270 982.
przyczepa(18) produkcji niemieckiej, 5 ton,
po kapitalnym remoncie, tel.723 270 982.
opony(18) zimowe, Barum polaris, 195 50
15, nowe, tel. 609 936 972.

opony(18) 4 szt. 225 x 60 roz.17, stan bardzo
dobry, te. 660 583 207.
przyczepa(17) D46, wywrotka na dwie
strony, dokumenty, tel. 724 558 037.
koła(17) 4 szt, Mercedes W212, wraz z oponami zimowymi w bardzo dobrym stanie,
aluminiowe, w kolorze czarnym, rozmiar
225/55 r 16, DOT 1914, cena 999 zł, do negocjacji, tel. 600 357 732.

opony(19) zimowe, komplet (opona plus
felga) 14, 185/70 R14, cena do uzgodnienia
tel. 798 484 366.

przyczepa(15) drewniana z podwyższeniem (stan b. dobry) oraz sadzarkę do kapusty, tel. 574 259 133.
silniki (15) tanio, używane, elektryczne,
różne, tel. 713 101 702, 721 625 628.
opony(15) zimowe, 225 45 17, prawie nowe,
tel. 609 936 972.

łuparka(19) do drzewa, tel. 607 214 965.
króliki (19) miniaturki, odchowane, 6-tygodniowe, tel. 721 900 693.
Przyczepka(18) rolnicza, jednoosiowa,
do ciągnika, paka i oś z kołami Żuka 650/16,
sprzęt sprawny, używany jeszcze w poprzednim sezonie, do obejrzenia w Trzebnicy, tel. 781 839 841.
Podnośnik (18) palet, do ciągnika URSUS
C-355, C-360, sprzęt sprawny, używany jeszcze w poprzednim sezonie, do obejrzenia
w Trzebnicy, tel. 781 839 841.

Klatka(1) drewniana dla gryzoni, wysuwane dno - ułatwiające czyszczenie, można zdemontować, szerokość 125 cm, cena
350 zł, do odebrania w Obornikach Śląskich,
tel. 732 244 683.

ziemniaki (1) odpadowe, Raszów, tel. 785
724 406.
siano(1) mała kostka, tel. 507 834 555.
ziemniaki (1) paszowe, tel. 5078 34 555.
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 (20) II, maszyna rolnicza, tel. 500 326
862.
pszenżyto(20) rzepa, okolice Zawoni, tel.
692 618 067.
cielak (19) jałóweczka, wiek - 2 tygodnie,
tel. 713 127 576.
Ciągnik (18) rolniczy, URSUS, C-355, z podnośnikiem do palet, w bardzo dobrym stanie,rok produkcji: 1974, sprzęt użytkowany
jeszcze w poprzednim sezonie, do obejrzenia w Trzebnicy, tel. 781 839 841.

słoma(19) 16 sztuk okrągłych bali słomy, tel
713 127 576.

kosiarka(18) rotacyjna, produkcji niemieckiej, szerokość robocza 1,8 m, tel. 723
270 982.
opryskiwacz (18) jugosłowiański, po remoncie, 400 L , tel. 723 270 982.
opryskiwacz (18) produkcji niemieckiej,
700 L , tel. 723 270 982.
pług (18) dwuskibowy oraz pług trzyskibowy niemiecki, gotowe do pracy, tel. 723 270
982.
brony(18) ciężkie oraz agregat uprawny,
stan dobry, tel. 723 270 982.
rozsiewacz(18) nawozu typu LEY, po remoncie, tel. 723 270 982.
słoma(19) w kostkach, pszenna, tel. 500 326
862.
drewno(19) z rozbiórki stodoły, tel. 500 326
862.
dmuchawa(1) do zboża z silnikiem KW +
rury, tel. 792 409 540.
opielacz(1) 5 rzędowy, Wisznia Mała, tel.
792 409 540.
ceownik (18) 2 sztuki, o wym: 6 m x 6 cm,
Trzebnica , tel. 690 949 293.
kombajn (17) do krzewów (porzeczka,
agrest, aronia), stan bardzo dobry, po kapitalnym remoncie, użytkowany na 3 h porzeczki czerwonej, cena 20 tyś zł, tel, 605
259 980.
sieczkarnia(17) tel. 798 263 003.
krajzega(16) silnik 5 KW, sprawna, tel. 608
082 456, 668 123 380.
grzejniki (16) żeliwne, cena 7 zł / żeberko,
tel. 608 082 456, 668 123 380.
podpórki (16) do roślin, bambus, nowe, tel.
608 082 456, 668 123 380.
Pilarka(16) spalinowa, tel. 721 952 000.
zbiornik (16) paliwa, o poj. 750 L, tel. 721
952 000.
ciągnik (16) samoróbka, z podnośnikiem,
diesel. 15 konny, tel. 723 538 228.
siewnik (18) do nawozu KOS, zawieszany,
tel. 500 326 862.
narzędzia(18) rożnego rodzaju, do tokarek, frezarek, do metalu, tel. 500 326 862.
Pług (18) pięcio-skibowy do podorywki, tel.
500 326 862.
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kultywator(16) typu GRUDZIĄDZ, rozkładany, szer. 3,6 m, tel. 608 082 456, 668 123 380.
przyczepy(18) rolnicze: wywrotka i skrzyniowa, tel. 500 326 862.
sadzarka (18) do ziemniaków, tel. 500
326 862.
sortownik (18) napędzany silnikiem elektrycznym, tel. 500 326 862.
ciągniki (18) ZETOR, 4 cylindrowy, tel. 500
326 862.
agregat(18) uprawny do ziemniaków, tel.
500 326 862.

BUDOWLANE / agd, rtv
Sprzedam
kino(1) domowe Philips, cena 280 zł, Trzebnica, tel. 603 283 075.

okno(1) plastikowe 157 x 67 cm i drzwi balkonowe plastikowe 242 x 67 cm
Trzebnica, tel. 603 283 075.
lodówka-zamrażarka(1) cena 200
zł, Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.
gazówka(1) na butlę, cena 50 zł, Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.
pralka(1) automat, Bosch, tel. 668 302 127.
akordeon (20) 80 basowy, cena do negocjacji, tel. 668 302 127.
Organy(20) elektroniczne, keyboard m-ki
YAMAHA PSR74 CENA 350, tel. 713 123 677.
stemple (20) budowlane, sosnowe o długości 2,75 m - 3,05 m w ilości około 120
sztuk. tel. kontaktowy 601377892
uchwyt (20) wiertarski 1-16, stożek 1 i 2 , tel.
513 624 771.
zamrażarka(20) szufladowa, Whirpool,
z funkcją no frost, w bardzo dobrym stanie,
cena 800 zł, tel. 501 180 160.
chłodziarka(19) tel. 667 674 056.
.
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pralka(20) PTL 1109, wym: szer. 40 cm, gł.
60 cm, wys. 90 cm, mało używana, bez śladów zarysowań, cena 390 zł, tel. 726 953 689.

gwintownica(19) do rur , głowica
w której można wymieniać nażynki, które są
w komplecie, cena 150 zł, tel. 603 283 075.
piec(19) gazowy CO "Vaillant", dwufunkcyjny, wiszący (28kW), Oborniki Śląskie, bardzo
tanio, tel. 605 365 312.
pompa(19) cyrkulacyjna CO typ PCO-25, Oborniki Śląskie, bardzo tanio, tel. 605 365 312.
Pasta(18) BHP tanio, tel. 697 607 049.
Kuchenka(18) mikrofalowa, cena 150 zł,
tel. 697 6017 049.
Fotelik (18) samochodowy, dla dziecka,
9-36 kg, 80 zł, dzwonić do 15:00, tel. 697
6017 049.
Trajzega(18) silnik, 5 kw, tanio, tel. 697
6017 049.
aparat(17) fotograficzny, SOKÓŁ, cena 100
zł, tel. 502 677 578.

Waga(18) dziesiętna, boczny przesuw, cena
120 zł, tel. 697 6017 049.
drzwi (18) dębowe, 100 cm, stan dobry, bez
ościeżnicy, tel. 723 270 982.
kompresor(18) 50 L , stan bardzo dobry,
tel. 723 270 982.
cegła(19), rozbiórkowa, około 1500 sztuk,
cena 1 zł / sztukę, tel. 500 326 862.
telewizor(16) toshiba, 40 cali, tel. 721 952
000.

materac(18) elektryczny, sterowany pilotem, nowy, cena 100 zł, tel. 660 583 207.
materac(17) piankowy, o wymiarach 140
cm na 200 cm, używany przez 1 rok, tel. 783
025 715.
zegarek (17) KUKUŁKA, sprawny, kukułka wychyla się i kuka, cena 90 zł, tel. 502 677 578.

zł, tel. 603 283 075.

łóżeczka(16) dziecięce, dwie sztuki, drewniane z materacami, jedno z szufladą, cena
50 zł / sztukę, do kompletu dołożę pościel,
tel. 506 352 295.

R

E

WYDZIAŁ GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
71 388 81 42 wew 242 lub 243

witryna(19) cena 120 zł, tel. 603 283 075.

LAMPA (1) w stylu rustykalnym, cena
100 zł bez żarówek, tel. 732 244 683.

komplet wypoczynkowy(19), cena
do uzgodnienia, tel. 603 554 719.

Łóżko(18) sypialniane, dwuosobowe, 200 x
140, z pojemnikiem na pościel, cena do negocjacji, tel. 604 259 577.
Stół(18) brązowy do kuchni, 75 x 75 + dwa
krzesła, cena do negocjacji, tel. 604 259 577.
Biurko(18) cena 120 zł, tel. 697 6017 049.
barek (18) dębowy, na kółkach, owalny, wysokość 60 cm, tel. 783 445 614.
meble (18) zestaw, w cenie 250 PLN za komplet, tel. 669 351 078.
.

biurko(16) IKEA, cena 130 zł, tel. 883 433 493.

A

– od 01.01.2020r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Olszewskiego w Trzebnicy

Mikrorachunek podatkowy jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat
PIT, CIT i VAT.
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą.
Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku.
Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np.
na twój ROR.
Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz na stronie internetowej: www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym.
Wystarczy, że podasz:
• PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
- nie prowadzisz działalności gospodarczej,
- lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
• NIP, jeśli:
- prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT,
- lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.
Pamiętaj, aby poprawnie podać swój identyfikator podatkowy, bo to ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku. Nie korzystaj z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub smsem, które mogą być próbą
wyłudzenia. Jego wygenerowanie i prowadzenie nie wiąże się z żadnymi kosztami. Generator
działa 24/7. Możesz więc sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon czy tablet. Numer twojego mikrorachunku zawsze będzie taki
sam, nawet, gdy zmienisz adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.
Przed terminem płatności podatku upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego. Bez tego nie zapłacisz należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.
Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 znaków.
LK10100071222YXXXXXXXXXXXX
gdzie:
• LK oznacza liczbę kontrolną,
• wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego - wskazuje na numer
rozliczeniowy w NBP,
• wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego - wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
• Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
• Y=2, gdy użyjesz NIP,
• po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP,
• na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały nr XLVI/512/18 Rady Miejskiej w
Trzebnicy z dnia 23 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w
projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27.01.2020 r. do 25.02.2020
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział
Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmianie planu odbędzie się w dniu
25.02.2020 r., o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 12:
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2020 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2081
ze zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z nimi w terminie od 27.01.2020 r. do 25.02.2020 r. w godzinach pracy
Urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi
i wnioski do projektu zmiany planu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu zmiany planu jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze
zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
mogą wnosić uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2020 r. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy
uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Biblioteka Miejska 669 767 871
Hala Sportowa 71 312 11 71

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z 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), informuję, że:

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

M

A

Kuźnia(16) z lat 1900, wraz: 60 narzędzi
ręcznych i mechanicznych, cena 10 tyś. zł,
tel. 883 433 493.

45
OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

Sąd Rejonowy 71 312 12 13

szafka(18) pod telewizor, w bardzo dobrym stanie, tel. 514 399 495..

L

MIKRORACHUNEK PODATKOWY

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
71 388 75 00, 71 388 75 80

Fisharmonia(16) lata 1990, sprawna,
cena 1200 zł, tel. 883 433 493.

K

WYDZIAŁ ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277
WYDZIAŁ FINANSOWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286
WYDZIAŁ PROMOCJI
71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402
WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI
71 388 81 79, 71 388 81 06
wew. 279 i 406
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
71 387 15 92
Ośrodek Pomocy Społecznej
71 312 05 27
Gminny 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

Sprzedam
meble (1) tanio, holenderskie, tel. 798 263
003.
materac(1) piankowy do łózka LUNA2 RG
35, francuski, na gwarancji, tel. 667 320 349.
Łóżko(1) rehabilitacyjne LUNA 2, VERMEIREN,rude, tel. 667 320 349.
łóżko(20) pojedyncze, drewniane z materacem, tel. 668 302 127.
stół(20) owalny +4 krzesła, dębowe, cena
700 zł, tel. 713 123 677.
stół(19) ze szklanym blatem + 4 krzesła,
wym. 110 cm x 75 cm, wys. 75 cm, cena 250

WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251

MEBLE
reflektory(19) 2 sztuki, halogenowe,
1000 W i 1500 W, używane, sprawne, cena
60 zł/szt, tel. 788 284 150.

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

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO

Sprzedam

trymer(19) marki BRAUN, BT 5070, cena 50
zł, tel. 534 666 552.

URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45

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

poduszka(19) 70 x 60 cm i koc 190 x 140
cm, wełniany, 2 komplety, tel. 534 666 552.

ROWERY / WÓZKI
wózek (1) 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.
chodzik (19) czterokołowy, składany, z balkonikiem, dla seniora, Oborniki Śląskie, bardzo tanio, tel. 605 365 312.
wózek (18) inwalidzki, sterowany ręcznie,
stan bardzo dobry, tel.783 445 614.
ROWER(18) DZIECIĘCY, MUDDY FOX AVENGER, koła "20", przednie teleskopy, shimano
equipped, cena 150 zł., tel. 604 259 577.
Rower(18) turystyczny, męski czarny, błotnik, bagażnik, cena 70 zł,tel. 604 259 577.

ważne telefony

17.01.2020

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl,
3) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury planistycznej dążącej do uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie składanych uwag do projektu planu,
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi dalsze rozpatrywanie Pana/Pani uwagi,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przed użyciem mikrorachunku podatkowego zawsze sprawdź czy zawiera cyfry 10100071222
(począwszy od pozycji nr 3) oraz twój prawidłowy PESEL lub NIP.
Każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP. Jeśli jednak
nadal czekasz na decyzję o jego przyznaniu, wpłać należność na mikrorachunek podatkowy
twojego urzędu skarbowego, zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. W takim przypadku podaj w przelewie numer dokumentu, np.
paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł cię zidentyfikować i prawidłowo
rozliczyć wpłatę.
Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do
31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.
Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. Mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności
PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.
Masz pytania dotyczące mikrorachunku podatkowego? Skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową telefonicznie: 801 055 055 lub 22 330 03 30

R

E

K

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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DLA DZIECI / różne
Sprzedam

17.01.2020

kożuszek (20) roz. 42-44, bardzo mało używany, cena do uzgodnienia, tel. 798 484 366.

książki (1) Violetta, 5zl szt, tel. 693 790 106.

NR 1 / 171
garnitur(19) męski, talio-wany, grafitowy,
marynarka 176/96, spodnie 176/86, cena 249
zł , tel. 794 969 218.
alba(19) dla dziewczynki, roz. 134 cm, w zestawie sweterek biały, torebka, rękawiczki,
podkoszulek, cena 150 zł, tel. 603 283 075.
Klocki Lego(18) tylko oryginalne elementy! Kolekcja m.in Lego Friends i Creator
(okna,drzwi,kwiaty, mosty, ludziki,elementy
do auta, fotele, elementy kuchenne,elementy świecące płot itd) niestety wymieszane.
Łączna waga ponad 6 kg! Cena 280 zł, tel.
662 009 281.

serwis(19) do kawy, dla 6 osób, ROSENTHAL, cena 1200 zł tel. 603 554 719.
kurtka(1) używana, młodzieżowa z
membraną roz. 170, H&M, cena 60 zł, tel.
693 790 106.

rzeczy dla dzieck a(18) 0-4 lat,
chłopec, cena do uzgodnienia, tanio, ubranka, karuzela, łóżeczko, itp., tel. 733 751 409.

Kupię / ODDAM / przyjmę
Oddam za darmo wersalka(1)
rozkładana, fotel nierozkładany, szafę 3 drzwiowa, Trzebnica, tel. 603 283 075.
Poszukuj ę zduna(19) do obłożenia
wkładu kominkowego cegłami szamotowymi, kominek w obornikach śląskich, przywiozę odwiozę. tel 732 244 683.
Kupię motocykl(19) Simson, WSK, SHL,
Motorynka, Romet itp, tel. 600 340 996.
nieodpłatnie 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.

karuzela(18) na łóżeczko firmy Fischerprice, stan bardzo dobry, cena 60 PLN, tel.
609 227 262.

sukienka komunijna(18) długość
108 cm, koronkowe wykończenia, torebka
w komplecie, cena 180 zł, tel. 605 606 882.

NIERUCHOMOŚCI
Agnieszka Prokopowicz

tel. 721

704 748

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
TOLL-SPAW

tel.

883 485 324

Tr zebnic a
ul. Prusicka 39

883 38 03 96

Firma świadczy usługi:

domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien

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

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

Ścieków
Gwar anc ja
na zbiornik
i montaż

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

DĄB JESION
BUK SOSNA

- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

www.dtr-invest.pl
tel. 602

756 346

szamba
betonowe

605 331 903

Szkoła Pod. Nr 3 w Trzebnicy

514 915 / 697 011 953

TAXI 1
TRZEBNICA

przewóz 6 osób

telefon

601 270 514

Biuro

Rachunkowe

pełna obsługa firm,
pośrednictwo kredytowe
gwarantujemy terminowość,
profesjonalizm i dyskrecję

713 870 274
502 749 540
602 571 613

tel.

taekwondopolska.pl

telefon:

tel.

602 523 956 / 713 870 407

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
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Trzebnica ul. Wrocławska 3
Zapraszamy pon. - pt. 9-17 sob. 9-14
tel. 71 714 24 56 rzasa-meble@wp.pl

Szczytkowice 91

tel.

605 432 606

tel.

785 233 408

pon-Pt 8-17 / SOBOTA 8-14

S E R W I S OPON

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

TYLKO U NAS
SZYBKO
TANIO
I SOLIDNIE

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

tel. 697 011 953
609 514 915

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA

Nakład 10 000 egzemplarzy

n a w y b r a n e ko l e k c j e

REMONTOWO
BUDOWL ANE

Żołnierzy
Września 2A

metali kolorowych	makulatury	wywóz gruzu budowlanego

-10 %

577 294 425

przytulna,
artystyczna
kawiarenka

FHU

SALON MEBLOWY

US ŁU G I

pon.-pt. 9:00–16:00
sob.-niedz. 10:00–19:00

Jakub

TRZEBNICA

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

na WYNOS

781 608 200

atrakcyjne cenY!

TEREN SKŁADU WĘGLA

i HERBATA

Kredyty | ubezpieczenia | nieruchomości | inwestycje

Trzebnica

Serwis klimatyzacji

KAWA

OBNIŻYMY RATY
TWOICH KREDYTÓW
NAWET o 30%

Skup złomu

BĘDKOWO 166

i inne prace elekryczne

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

726 444 224

� Komputerowe wyważanie kół
� Wymiana opon

nowych, wymiana starej

•
•
•
•
•

tel.

WULKANIZACJA SERWIS OPON

montaż
instalacji
elektrycznych

694-057-540

tel. 535 788 141

nowa lokalizacja – dawny araj

697 689 359

609 794 991

Powiat Trzebnicki
i okolice

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

trzebnica ul. Chrobrego 26

tel

tel. 71 312 09 36

także u klienta

treningi w piątki

obrońców pokoju 18 b
trzebnica

o powierzchni 130 mkw
na działalność handlową,
usługową, itp.

Wycena usługi bezpłatna

taekwon-do

Luzem lub w workach

- 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

na działalność
gastronomiczną handlową, usługową itp.

biuro@gluszek-meble.pl

elektryk

Kostka / Orzech / Ekogroszek
drewno rozpałkowe

OCIEPLANIE PIANKĄ PUR

o powierzchni 572 mkw

BEZPŁ ATNA
w ycena
profesjonalne
dor adztwo

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

zapraszamy
do nowo
otwartego
biura

lokalE

MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI
UBEZPIECZENIA

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

Firma DOM-BUD oferuje

PSS "Społem"

w Trzebnicy wydzierżawi:

ul. Daszyńskiego 42 Trzebnica

Sprzedaż Węgla

tel. 609

tel. 693 431 523

602 728 266

biuro@dtr-invest.pl

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

Konkurencyjne ceny!

cena od 4,5 tys. zł.

NIERUCHOMOŚCI

e-mail: firmablyskmn@wp.pl

oczyszczalnia

CZYSZCZENIE

www.schodex.net
tel.

Kuchnie
Szafy
garderoby
Meble łazienkowe

PROFESJONALNE

100 %

BIURO

Firma

Firma TOMIK oferuje

DREWNIANE

rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE

Futro(18) sztuczne, długie, rozm. 46-50, tel.
697 6017 049.
Obrazy(18) ręcznie malowane, lata 80-te,
cena do negocjacji, tel. 604 259 577.

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

WYCENA

Maciej Nowak

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

Krzysztof Kawecki

SCHODY
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Wydawca:
Gminne Centrum Kultury i Sportu
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Adres redakcji:
GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47

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.

Trzebnica ul. Chrobrego 26

Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

Małgorzata Derecka, Barbara Ulatowska, Aleksandra
Mac, Karolina Samborska-Zaleska.

Sebastian Hawryliszyn tel. 71 388 81 46
e-mail: panorama.trzebnicka@gmail.com

OPRACOWANIE graficzne
Aleksandra Iwańska
Korekta TEKSTU Monika Wilga

Reklama Małgorzata Derecka
e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com

tel. 66 50 86 997

Z-ca Redaktora Naczelnego: Aleksandra Mac
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter
reklam i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów bez naruszenia głównej myśli autora.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu.
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Preh Car Connect Polska jest globalnym producentem dla przemysłu motoryzacyjnego.
Projektujemy wysokiej jakości radia samochodowe dla wiodących producentów branży
Automotive. Do naszej lokalizacji w Siemianicach obok Obornik Śląskich

poszukujemy pracowników:
Technik Utrzymania Ruchu
Operator produkcji
Magazynier/ka
Referent ds. logistyki
Specjalista ds. zakupów
Software Developer C++/C#

Prywatne Wizyty Domowe

Sukces Preh opiera się na pomysłowości i zaangażowaniu naszych pracowników
Jesteś zainteresowany? Dołącz do nas!
Prześlij CV na adres praca@preh.pl lub bezpośrednio na adres:
Preh Car Connect Polska Sp. z o.o. ul. Poznańska 4; Siemianice 55-120 Oborniki Śląskie

specjalista medycyny rodzinnej

Anna Paleczek-Różewicz
wizyty pediatryczne i internistyczne
Trzebnica i okolice
tel. 690 931 579

w w w. l e k ar z d o m ow y. p l

[

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

KREDYTY GOTÓWKOWE

]

BĄDŹ GOTOWY NA ZIMĘ!
TERAZ PROWIZJA 0% DLA KREDYTÓW DO 3000zł!
1

RRSO 10,75%

Trzebnica
ul. Daszyńskiego 56
czynne pon.–pt. 9.00–17.00.
1 Dla propozycji kredytu gotówkowego, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 2.12.2019 r., ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie
konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 9,99%, całkowity koszt kredytu: 474,65 zł obejmuje: prowizję: 00,00 zł, odsetki: 463,66 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 10,99 zł. Rzeczywista Roczna
Stopa Oprocentowania (RRSO) 10,75%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 2 860,99 zł, czas obowiązywania umowy: 36 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty: 3 335,64 zł, wysokość 35 miesięcznych rat 92,66 zł, wysokość osta
tniej 36 raty 92,54 zł. W przypadku skorzystania przez konsumenta z usługi dodatkowej PUB, do wysokości raty kredytu doliczana jest opłata w kwocie 4,99 zł.
Propozycja dotyczy kredytu gotówkowego z wnioskowaną kwotą do 3 000 zł, oferowanego w okresie od 2.12.2019 r. do 31.01.2019 r. i dostępna jest dla Nowych Klientów Banku, rozumianych, jako pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynnośc i prawnych, których na dzień zawarcia umowy o kredyt gotówkowy nie łączy i nie łączyła żadna umowa: pożyczki/kredytu gotówkowego, pożyczki/kredytu konsolida cyjnego, karty kredytowej, kredytu ratalnego z Santander
Consumer Bank S.A. lub Santander Consumer Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny
aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A.

