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Ważna droga 
będzie 

WyremontoWana 
Odbyło się otwarcie ofert 

na przebudowę drogi od 
Biedaszkowa Wielkiego do 

granic powiatu. Gmina na ten 
cel przeznaczyła ponad dwa 

miliony zł.

Więcej str. 2-3

ekologiczna 
trzebnica

Nowe mierniki jakości 
powietrza oraz stacja 

ładowania samochodów 
elektrycznych, to tylko 

niektóre z działań Gminy 
Trzebnica na rzecz ekologii 

i czystego powietrza.

Więcej str. 4-5

młodzi giganci 
W trzebnicy

W nowej Hali Widowiskowo-
Sportowej im. Dolnośląskich 

Olimpijczyków odbył się 
pierwszy poważny turniej 

sportowy. 

Więcej str. 27 

41. święto sadów i plonów

Więcej – str. 8-18

Liczne kolorowe kramiki, rękodzieła lokalnych artystów, swojskie jadło i owoce z trzebnickich sadów. Do tego koncerty 
i występy na scenie. Tak wyglądało 41. Trzebnickie Święto Sadów i Plonów, które jest jedną z ważniejszych imprez w regionie 
i na stałe wpisało się w kalendarz najciekawszych wydarzeń na Dolnym Śląsku. Tegoroczna formuła łączyła w sobie również 
dożynki. Po raz pierwszy też mieszkańcy miasta mogli przeżywać nasze barwne święto plonów na miejscu, w Trzebnicy. To 
doświadczenie, pomimo niekorzystnej pogody na długo zapisze się w ich pamięci za sprawą niepowtarzalnych smaków i zapachów. 
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▶ Prace pr z y bu dowie śc ie ż k i  w Szc z y t kowic ac h w 2017 ro ku . Pr z y p omnij my, 
że w p opr ze dniej  k ade ncji  p owiat u t r ze b nic k ie go, w z ar z ąd z ie k tóre go 
z naj dowali  s ię pr ze d st awic ie le k lu bu radnyc h K W W Sku te c z ni dl a Roz woju 
M ark a D ł u goz imy, w y konany zost a ł  d ł u go o c ze k iwany re m ont waż nej dl a 
mie s z k ańców dro gi prowad z ącej z  Tr ze b nic y do Bie d as z kowa M a ł e go. 

▶ Po dpis anie umow y na pr ze bu dowę dro gi Tr ze b nic a -Szc z y t kowice w 2017 
ro ku . N a z dj .  o d lewej:  R adny R ad y Powiat u z k lubu radnyc h M ark a D ł ugoz imy 
– Sku te c z ni dl a Roz woju M ariu s z Sz k arad z ińs k i ,  ówc ze sny c z ł one k z ar z ądu 
p owiat u t r ze b nic k ie go Danie l  Buc z ak ,  burmist r z M are k D ł u goz im a , Thom as 
Lorkows k i pre ze s z ar z ądu f irmy B E RG E R BAU, ówc ze sny z ar z ąd – st arost a 
Wal de m ar W yso c k i ,  wice st arost a Je r z y Tre l a ,  c z ł one k z ar z ądu p owiat u 
t r ze b nic k ie go S ł awomir B ł ażews k i oraz dy re k tor Powiatowe go Z ar z ądu 
D ró g w Tr ze b nic y Pawe ł Kaź mie rc z ak .

▶ N a z apros ze nie burmist r z a M ark a D ł u goz imy, w Ur zę d z ie M iejs k im o d by ł o 
s ię p o dpis anie p oroz umie nia ,  na m o c y k tóre go G mina Tr ze b nic a pr ze k az a ł a 
2 m ln 28 6 t ys .  z ł  na do końc ze nie re m ont u dro gi p owiatowej o d Bie d as z kowa 
M a ł e go do G ru s ze c z k i  w raz z bu dową c ho dnik a i  śc ie ż k i  rowe rowej do 
w yso kośc i  z ak ł adów Tarc z y ńs k i  S . A .  N a z dj .  o d lewej:  se k re t ar z G miny 
Tr ze b nic a Danie l  Buc z ak ,  burmist r z M are k D ł u goz im a , st arost a M a ł gor z at a 
M at u siak i  wice st arost a G r ze gor z Te re bun .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a sp ot k a ł s ię w sie d z ib ie f irmy Tarc z y ńs k i  S . A . , 
z  jej  w ł aśc ic ie le m Jac k ie m Tarc z y ńsk im , Pr zewo dnic z ąc y m R ady N ad zorc zej 
Tarc z y ńs k i  S . A .  Edmunde m Bie nk iewic ze m . Roz m ow y dot yc z y ł y m . in . 
w y kony wania nowej nak ł adk i dro gowej na o dc inku o d Bie d as z kowa M a ł e go 
do granic y p owiat u t r ze b nic k ie go w Su ł owie.

▶ Do końc zony zost anie re m ont o dc ink a dro gi p owiatowej o d Bie d as z kowa 
M a ł e go do granic y p owiat u t r ze b nic k ie go i  mil ic k ie go w raz z bu dową 
śc ie ż k i  pie s zo - rowe rowej .  N a te n ce l  p oz ys k ano 4 m ln 972 t ys .  z ł .  W 2018 
ro ku ot war t a zost a ł a pie r ws z a c zę ść w y re m ontowanej t ras y w y konana pr ze z 
ówc ze sny z ar z ąd p owiat u ,  w k tór y m z naj dowali  s ię pr ze d st awic ie le K W W 
Sku te c z ni dl a Roz woju M ark a D ł u goz imy. St arost ą by ł  wówc z as Wal de m ar 
W yso c k i . 

  – Przypomnę, że spełniając 
swoją obietnicę wyborczą i reali-
zując program KWW Marka Dłu-
gozimy Skuteczni dla Rozwoju, 
doprowadziłem do podpisania 
porozumienia z władzami powiatu 
trzebnickiego dotyczącego współ-
finansowania tej inwestycji. Na 
mocy porozumienia przekazałem 
2mln 286 tys. zł na wspomniany 
remont. Dzięki mojemu wsparciu 
powiat trzebnicki mógł pozyskać 
dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości blisko 5 mln zł. Firma 
Tarczyński S.A. do remontu doło-
żyła 400 tys. zł. Całość inwestycji 
to blisko 10 mln zł – skomentował 
burmistrz Marek Długozima.
 Najniższą ofertę złożyła firma 
STRABAG, która zaproponowała 
najkorzystniejszą ofertę, o blisko 
2 miliony złotych niższą od kosz-
torysu (dokładnie 7 869 696,41 zł). 

Realizacja inwestycji rozpocznie 
się jeszcze w tym roku a jej zakoń-
czenie planowane jest w pierwszej 
połowie 2022 r. 
 Burmistrz Marek Długozima 
zaproponował również zarządowi 
powiatu, by pozostałą po przetar-
gu kwotę blisko 1,5 mln zł wyko-
rzystać na budowę ścieżki rowero-
wej od siedziby firmy Tarczyński 
S.A. do drogi transportu leśnego 
za Ujeźdźcem Małym. Wspomnia-
ny odcinek miałby 2,2 km i dzięki 
niemu udałoby się bezpiecznie po-
łączyć z powstałą niedawno ścież-
ką rowerową z Książęcej Wsi do 
Gruszeczki prowadzącą po śladzie 
dawnej kolei wąskotorowej. 
 – Byłaby to doskonała alterna-
ty wa dla rowerowej turystyki po-
zwalająca rowerzystom na jeszcze 
większą swobodę bezpiecznego 
poruszania po naszym powiecie. 
W ten sposób, zgodnie z obietnicą 

daną mieszkańcom, finalizujemy 
to co rozpoczęliśmy w poprzed-
niej kadencji, gdy zarząd powia-
tu trzebnickiego stanowili radni 
z mojego komitetu KWW Skutecz-
ni dla Rozwoju oraz radni PiS na 
czele z Panem starostą Waldema-
rem Wysockim. Ta inwestycja była 
dla mnie priorytetowa ze względu 
na ilość osób korzystających na co 
dzień z tej drogi – powiedział bur-
mistrz i dodał: – Dzięki mojej de-
terminacji, a także staraniom Pana 
Edmunda Bienkiewicza reprezen-
tującego zakłady Tarczyński S.A. 
zyskamy kolejny odremontowany 
odcinek i całą bezpieczną trasę 
od Trzebnicy do Gruszeczki. Tym 
samym nasza gmina stanie się 
jeszcze atrakcyjniejsza pod wzglę-
dem rowerowej turystyki. Cie-
szę się, że dziś stawiamy ku temu 
kolejny krok. Chciałbym w tym 
miejscu podziękować i pogratu-

lować wszystkim, którzy się do 
tego sukcesu przyczynili. Dziękuję 
powiatowi trzebnickiemu, w tym 
radnym z mojego ugrupowania 
KWW Marka Długozimy Skutecz-
ni dla Rozwoju, a w szczególności 
właścicielowi firmy Tarczyński 

S.A. Panu Jackowi Tarczyńskiemu. 
Liczę na dalszą dobrą współpracę 
z powiatem, która w najbliższym 
czasie zaowocuje budową chodni-
ka w Ligocie Trzebnickiej – podsu-
mował burmistrz. 

[sh]

Remont ważnej dRogi staje się faktem

W poniedziałek w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy 
odbyło się otwarcie ofert na przebudowę drogi powiatowej prowadzącej 

od Biedaszkowa Małego do Gruszeczki wraz z budową chodnika i ścieżki 
rowerowej do wysokości zakładów Tarczyński S.A, w którym uczestniczył 

burmistrz Marek Długozima wspólnie z sekretarzem Danielem Buczakiem. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a w z ią ł  u d z ia ł  w ot warc iu ofe r t 
na pr ze bu dowę dro gi p owiatowej nr 14 0 0 D o d m ost u 
w Bie d as z kowie M a ł y m do G ru s ze c z k i .  G mina Tr ze b nic a 
f inansuje 50 % prac re m ontow yc h . 

R E K L A M A

▶ N ajkor z yst niejs z ą o fe r tę z ł oż y ł a f irm a STR ABAG z Kob ie r z yc .  Je st ona 
b l is ko dwa mil iony z ł  ni ż s z a o d p l anowane go kos z tor ysu .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a z aprop onowa ł z ar z ądowi p owiat u ,  aby 
p ozost a ł ą k wotę pr ze z nac z yć na bu dowę c ho dnik a o d z ak ł adów 
Tarc z y ńs k i  S . A .  do dro gi le śnej ,  k tórą m oż na doje c hać do nowej śc ie ż k i 
rowe rowej ł ąc z ącej  G ru s ze c z kę i  K siążę c ą Wie ś. 
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 Jednym z produktów projektu 
jest portal czujnikowy – portal, na 
którym znajdziemy dokładne in-
formacje z czujników mierzących 
jakość powietrza m.in. na terenie 
miasta Trzebnica. Czujniki, które 
dostarczają dane do portalu zo-

stały zaprojektowane i zbudowane 
w ramach projektu. 
 Na portalu https://airquality.
uni.wroc.pl/ można znaleźć infor-
macje o bieżącej jakości powietrza, 
którym oddychamy w Trzebnicy. 
Czujniki są umieszczone na Szko-

le Podstawowej nr 3 oraz na Placu 
Pielgrzymkowym. Pokazywana 
jest wilgotność i temperatura po-
wietrza oraz poziomy pyłów za-
wieszonych PM2,5 oraz PM10.
 Burmistrz Marek Długozima 
wyraził swoje zadowolenie z zain-
stalowania dodatkowych czujni-
ków: – Przypomnę, że Trzebnica 
posiada potwierdzone właściwości 
lecznicze klimatu, który charak-
teryzuje się warunkami bioklima-
tycznymi spełniającymi normy 
oraz parametry sanitarne obowią-
zujące dla uzdrowisk. Nasz klimat 
ma właściwości lecznicze i profi-
laktyczne w odniesieniu do chorób 
układu krążenia, narządu ruchu, 
stanów pourazowych oraz zabu-

rzeń przemiany materii. Od wielu 
już lat czynię starania o przywró-
cenie Trzebnicy statusu miasta 
uzdrowiskowego. Powstały tu m.in. 
tężnie solankowe, tak chwalone 
przez mieszkańców i turystów. 
W ostatnim czasie pozyskałem 
także ponad 17 mln. zł. rządowe-
go dofinansowania na przeprowa-
dzenie odwiertów geotermalnych. 
Stacje klimatyczne i współpraca 
z Uniwersytetem Wrocławskim, 
to kolejny z punktów planu, ma-
jącego na celu zapewnienie miesz-
kańcom jak najlepszych warunków 
do życia w przyjaznym klimacie 
i z czystym, uzdrowiskowym po-
wietrzem. Przypomnę, że wcze-
śniej w trosce o czyste powietrze, 

w partnerstwie z Głównym In-
spektoratem Środowiska w ramach 
Państwowego Monitoringu Środo-
wiska, uruchomiliśmy także stację 
kontroli jakości powietrza przy ul. 
3 Maja. Aktualne dane z tej stacji 
można sprawdzać tu – https://po-
wietrze.gios.gov.pl/pjp/current lub 
tu – https://air.wroclaw.pios.gov.
pl/. W naszej gminie działa rów-
nież program dofinansowań na 
wymianę pieców – skomentował 
burmistrz. 
 Więcej szczegółów dotyczących 
projektu Life Mapping Air znajdu-
je się : https://mappingair.meteo.
uni.wroc.pl/o-projekcie

[sh]

PomiaR jakości PowietRza w tRzebnicy zielone ładowanie 
Gmina Trzebnica współpracuje z Uniwersytetem 

Wrocławskim w ramach projektu „Life 
Mapping Air – Czy wiesz czym oddychasz – 

kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz 
czystszego powietrza”. Jednym z celów projektu 

jest podnoszenie świadomości mieszkańców 
gmin biorących udział w projekcie w zakresie 

konieczności dbania o jakość powietrza.  Zakłada on, że do 2050 roku 
uzyskamy neutralność klima-
tyczną. Mamy to osiągnąć m.in. 
poprzez eliminację gazów cieplar-
nianych, w tym tych wydziela-
nych przez samochody spalinowe. 

– Gmina Trzebnica jako innowa-
cyjny samorząd inwestuje również 
w nowe technologie, by dać miesz-
kańcom dostęp do rozwiązań 
proekologicznych. Jako burmistrz 
zauważam problem ekologii i rów-

nież w tym obszarze staram się 
zagospodarować naszą przestrzeń 
tak, by dać mieszkańcom moż-
liwość na korzystanie z nowych 
rozwiązań i udogodnień. Auta 
elektryczne zyskują na popular-
ności także w świetle rządowych 
dofinansowań do tzw. elektryka 
i zapewne będą stawać się coraz 
bardziej popularne. Stąd też de-
cyzja o budowie tej stacji. W tym 
miejscu chciałabym podziękować  
firmie Tauron za owocną współ-
pracę – powiedział burmistrz Ma-

rek Długozima i dodał: – Elimina-
cja zanieczyszczeń powietrza jest 
też ważna w kontekście przywróce-
nia Trzebnicy statusu uzdrowiska. 
Przypomnę, że na ten cel pozyska-
łem dofinansowanie w kwocie po-
nad 17 mln. zł, a w gminie działa 
także program dofinansowań do 
wymiany pieców oraz system czuj-
ników monitorujących jakość po-
wietrza – podsumował burmistrz.
 Stacja będzie ładowana prądem 
zmiennym. Jest to dwugniazdowy 
słupek. Gniazda typu ‘TYPE 2’ 

o mocy 22kW. Ładowanie na stacji 
odbywać się będzie poprzez apli-
kację eMAP od TAURONA. Za jej 
pomocą klient będzie mógł rozpo-
cząć i zakończyć ładowanie samo-
chodu. Na stacji będzie umieszczo-
na instrukcja obsługi dla klienta, 
a także numer kontaktowy oraz 
e-mail, w razie gdyby klienci na-
potkali jakieś trudności czy chcieli 
zgłosić nieprawidłowe działanie 
stacji. Obecnie trwają czynności 
odbiorowe. 

[sh]

Na parkingu znajdującym się przy Urzędzie 
Miejskim, przy współpracy z firmą TAURON, 

powstaje punkt ładowania samochodów 
elektrycznych. To odpowiedź Gminy Trzebnica na 

potrzeby środowiska naturalnego i wpasowanie 
w strategię Zielonego Ładu.

▶ Tr ze b nic k ie tę ż nie so l ankowe z naj dują s ię pr z y Tr ze b nic k ic h St awac h i  s ą 
bar d zo p op ul arne wśró d t ur ystów i  mie s z k ańców. 

▶ Świade c t wo p ot wie r d z ające w ł aśc iwośc i  le c z nic ze t r ze b nic k ie go k l im at u .

▶ Wc ze śniej  w par t ne r st wie z G ł ów ny m I nsp e k torate m Śro dowis k a uruc ho -
miona zost a ł a st acja kont ro li  jakośc i  p owie t r z a pr z y ul .  3 M aja .  Ak t u alne 
d ane z tej  st acj i  m oż na sprawd z ać t u – ht t ps://p owie t r ze.gios .gov. p l/pj p/
curre nt 

▶ N a p or t alu – ht t ps://air qu alit y.uni.w ro c . p l/  m oż na z nale źć inform acje 
o b ie ż ącej  jakośc i  p owie t r z a ,  k tór y m o d dyc hamy w Tr ze b nic y.  C z uj nik i  s ą 
umie s zc zone na Sz ko le Po d st awowej nr 3 oraz na Pl acu Pie lgr z y m kow y m . 
Po k az y wana je st wilgot ność i  te mp e rat ura p owie t r z a oraz p oz iomy py ł ów 
z awie s zonyc h PM2 , 5 oraz PM10.

▶ Punk t ł adowania zost a ł  z lo k ali zowany na park ingu pr ze d Ur zę de m M iejs k im w Tr ze b nic y. ▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie z Danie le m M aś luk ie m 
z W yd z ia ł u Te c hnic z no - I nwe st yc yj ne go p o dc z as kont ro li 
p owst a ł ej  inwe st ycj i . 

R E K L A M A

▶ D z ię k i  p oz ys k ane mu pr ze z burmist r z a M ark a D ł u goz im ę 
dof inansowaniu w k wo c ie p onad 17 m ln .  z ł  m oż liwe b ę d z ie 
p os z uk iwanie wó d ge ote rm alnyc h ,  k tóre w pr z ys z ł ośc i  p os ł u ż ą m . in . 
do z asi le nia gminnyc h inwe st ycj i  t ak jak np.  wido c z ny na z dj .  G minny 
Park Wo dny Tr ze b nic a -Z D RÓJ.  D l ate go t ak waż na je st t ros k a o z drowe 
p owie t r ze i  k l im at w Tr ze b nic y. 
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osobowość Roku

R E K L A M A

 2 września 2021 roku odbyła się 
uroczysta gala, podczas której rad-
ny Mateusz Kempa odebrał swoją 
nagrodę. Przypomnijmy, że w no-

minacji do nagrody kapituła do-
ceniła organizację akcji sprzątania 
świata, a także inicjatywę związa-
ną z umiejscowieniem w Trzebnicy 

metalowych serc na nakrętki. Ich 
zbiórka wspiera Wrocławskie Ho-
spicjum. Jak sam zainteresowany 
komentuje swój sukces? 
  – To trzecie miejsce w woje-
wództwie jest dla mnie szcze-
gólnym wyróżnieniem, ale także 
motywacją do kolejnych działań. 
Jestem wdzięczny Panu Burmi-
strzowi Gminy Trzebnica Mar-
kowi Długozimie za wspieranie 
mojej osoby w realizowanych dzia-
łaniach. Nominacja do plebiscy-
tu to także uhonorowanie pracy 

wszystkich mieszkańców gminy, 
którzy włączyli się w koordynowa-
ne przeze mnie akcje, a tym samym 
przyczynili się do tego wyróżnie-
nia mojej osoby – powiedział Ma-
teusz Kempa i dodał: – Widząc, 
jak konieczne jest dbanie o naszą 
naturę, planuję w najbliższym 
Budżecie Obywatelskim prowa-
dzonym przez Gminę Trzebnica, 
zaproponować mieszkańcom, aby 
oddali swój głos na Miejskie Punk-
ty Elektroodpadów. Są to miejsca, 
w których mieszkańcy mogą od-

dać m.in. takie odpady jak: baterie, 
żarówki, płyty CD, telefony, łado-
warki czy tonery. Ponadto moim 
celem w dalszym ciągu będzie 
edukowanie społeczeństwa na te-
mat dbania o naszą Matkę Ziemię, 
a także wspieranie prozdrowot-
nych działań władz gminy doty-
czących m.in. statusu uzdrowiska 
dla naszego miasta – podsumowu-
je radny. 

[red]

Radny Rady Miejskiej Mateusz Kempa zajął 
pierwsze miejsce w Powiecie Trzebnickim oraz 
trzecie miejsce w województwie dolnośląskim 

w plebiscycie Osobowość Roku organizowanym 
przez Gazetę Wrocławską. Nominowany 

w kategorii polityka za swoja działalność 
ekologiczną i charytatywną. 

▶ R adny by ł  je dny m z inicjatorów p ojawie nia s ię m e t alow yc h se rc na 
p l ast ikowe nak rę t k i ,  z  k tór yc h spr ze d aż y pie niąd ze pr ze k az y wane s ą na 
w roc ł awsk ie hospicjum . 

▶ R adny R ady M iejs k iej  M ate u s z Ke mpa zost a ł  w y róż niony jako osob owość 
roku w p owie c ie t r ze b nic k im w k ate gori i  p o lit y k a .  Z ają ł  te ż t r ze c ie miejsce 
na Do lny m Śl ąsku .
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Szanowni Państwo, 
Drodzy Goście,
Kochani Trzebniczanie,
Czcigodni Kapłani, 

jest mi niezmiernie miło powitać 
Państwa na 41. Trzebnickim Świę-
cie Sadów połączonym ze Świętem 
Plonów. Mam nadzieję, że zupełnie 
nowa formuła dla tych wydarzeń, 
pozwoli nam na przeżycie dodat-
kowych atrakcji i emocji. Ponadto, 
po raz pierwszy w ciągu tych 15 lat, 
kiedy pełnię funkcję burmistrza 
Gminy Trzebnica, dożynki odby-
wają się w mieście, a nie tak jak do 
tej pory – w jednym z wybranych 
sołectw. Wierzę mocno, że doce-
nią Państwo słuszność tej decyzji. 
Wystarczy bowiem rozejrzeć się 
dziś po Placu Pielgrzymkowym. 
Znajdziemy tam piękne, ozdo-
bione kramiki, a w nich lokalne 
produkty, m.in. miód z naszych 
okolicznych pasiek, jabłka i grusz-
ki z pobliskich sadów, ale też wspa-
niałe rękodzieła, które zachwycą 
zarówno trzebniczan, jak i licznie 
przybyłych dziś gości. Z pewnością 
docenią to również mieszkańcy so-
łectw, z którymi wspólnie od kilku 
miesięcy przygotowywaliśmy te-
goroczne Święto Sadów i Plonów, 
i którym już dziś, w tym miejscu, 
z serca dziękuję – za zaangażowa-
nie i bardzo dobrą współpracę.

Witam serdecznie tych, którzy są 
głównymi bohaterami dzisiejsze-
go święta: rolników, sadowników, 
ogrodników, pszczelarzy oraz de-
legacje z trzebnickich sołectw, któ-
re utworzyły korowód dożynkowy.

Witam wszystkich zgromadzo-
nych, a w sposób szczególny staro-
stów dożynek: Małgorzatę i Stani-
sława Krawców z Małuszyna.

Rozpoczynanie dożynek od Mszy 
św. to godny pielęgnowania zwy-
czaj staropolski, więc w sposób 

szczególny dziękuję również za 
obecność naszym czcigodnym 
księżom: Dziekanowi dekanatu 
trzebnickiego ks. Krzysztofowi 
Dornie SDS, Proboszczowi para-
fii św. Jadwigi Śl. i św. Bartłomieja 
Apostoła – ks. Piotrowi Filasowi 
SDS, a także ks. Piotrowi Zema-
nowi SDS i ks. Sebastianowi Brat-
kowi SDS, sprawującym dzisiejszą 
Eucharystię. 

Czcigodni Księża, proszę przyj-
mijcie wyrazy wdzięczności za tę 
piękną Mszę św. sprawowaną w in-
tencji rolników o dobry urodzaj, 
a także za ubogacające nas wszyst-
kich Słowo Boże wygłoszone przez 
ks. Proboszcza Piotra Filasa.

Podczas tegorocznego Święta Plo-
nów w sposób szczególny chciał-
bym nawiązać do osoby kard. Ste-
fana Wyszyńskiego ogłoszonego 
dosłownie kilkanaście dni temu 
błogosławionym Kościoła Kato-
lickiego. Jest to postać szczególnie 
bliska mojemu sercu. Kardynał Ty-
siąclecia, wielki przyjaciel Papieża 
św. Jana Pawła II w duchowym 
testamencie pozostawił nam jasne 
i klarowne wskazówki, w których 
widać ogromną troskę o każdego, 
pojedynczego człowieka i losy całej 
naszej Ojczyzny. 

I kiedy przywołuję postać błogo-
sławionego kardynała Stefana Wy-
szyńskiego podczas naszych gmin-
nych dożynek, to warto wspo-
mnieć, że on sam był wnukiem 
rolnika znad Bugu i Liwca, o czym 
wielokrotnie wspomniał w swo-
ich przemówieniach i z czego był 
bardzo dumny. Podczas całej swej 
posługi prymasowskiej wykazywał 
głęboką troskę o wieś i rolnictwo. 
A ci z nas, którzy pamiętają nara-
stający w czasach PRL kryzys go-
spodarczy i społeczno-polityczny, 
to pamiętają również, że to nikt 
inny jak właśnie Prymas Stefan 
Wyszyński poświęcał tak wiele 
uwagi w swoich przemówieniach 

bardzo trudnej wówczas sytuacji 
rolników. Był jednym z inicjatorów 
powstania Solidarności rolniczej, 
a także wielkim miłośnikiem pol-
skiej ziemi i polskiego narodu. 

Z pewnością beatyfikacja kard. 
Wyszyńskiego jest dla nas inspi-
racją do tego, by na nowo przyj-
rzeć się jego nauczaniu. Trzebnica 
miała to szczęście, że wielokrotnie 
znalazła się na szlakach posługi bi-
skupiej zarówno kard. Karola Woj-
tyły i kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Stało się to głównie za sprawą św. 
Jadwigi Śląskiej, której doczesne 
szczątki spoczywają w trzebnickiej 
bazylice. Ci Wielcy Polacy często 
nawiązywali w swoim nauczaniu 
do naszej Patronki, a dla Jana Paw-
ła II stała się ona Patronką dnia 
wyboru na Stolicę Piotrową. 

Mamy już w Trzebnicy skwer św. 
Jana Pawła II, postanowiłem więc, 
że powinniśmy również uczcić 
postać kard. Wyszyńskiego. Dla-
tego też wystąpiłem z inicjatywą 
powstania alei, na której będzie się 
znajdowało popiersie Kardynała. 
To ważne, byśmy w sposób godny 
mogli okazać szacunek nie tylko 
dla wybitnej postaci, jaką niewąt-
pliwie był Prymas Tysiąclecia, ale 
byśmy młodszym pokoleniom 
pokazali, w jaki sposób możemy 
troszczyć się o pamięć i historię.

Szanowni Państwo,

od wielu lat spotykam się z Wami 
na zakończenie żniw, by podzięko-
wać Panu Bogu, ale także ludziom. 
Przyznam, że wielką wagę przy-
wiązuję do jednego z piękniejszych 
w naszej polskiej tradycji – obrzę-
du łamania chlebem. Bardzo ubo-
lewam, ale – ze względu na pande-
mię – musieliśmy w tym roku go 
zmodyfikować. Pamiętajmy jed-
nak, że to właśnie ten prosty i do-
bry bochen chleba nas tu dzisiaj łą-
czy. Dożynki to właściwy moment, 
by Panu Bogu za ten chleb podzię-
kować, a Wam – wszystkim rolni-

kom z Gminy Trzebnica, sadow-
nikom, pszczelarzom, wszystkim, 
którzy oddają się pracy na roli, 
również powiedzieć najpiękniejsze 
ze słów wdzięczności! Za trud Wa-
szej pracy, za Wasze przywiązanie 
do ziemi, za to, że chcecie rozwijać 
Wasze gospodarstwa tu w Gminie 
Trzebnica i za to, że są one naszą 
chlubą. 

Szanowni Państwo!

Dożynki to również stosowna oko-
liczność, by – wzorem poprzed-
nich lat – wyrazić należny szacu-
nek i podziękować za wyróżniającą 
pracę na różnych polach działania 
kolejnym mieszkańcom trzebnic-
kich wsi – poprzez wręczenie im 
honorowych odznak „Zasłużony 
dla Rolnictwa”, przyznanych na 
mój wniosek przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza 
Pudę, który mówił: „Chcemy, by 
polska wieś była nowoczesna. Nie 
oznacza to jednak odcięcia od war-
tości i tradycji, które je ukształto-
wały. Wręcz przeciwnie. Rodzi-
na, wiara i patriotyzm są moim 
zdaniem fundamentem polskości 
i rozsądnie rozumianego rozwoju”.

Wszystkim wyróżnionym serdecz-
nie gratuluję i dziękuję za Wasze 
ponadprzeciętne wyniki pracy 
i społeczne zaangażowanie na 
rzecz swoich miejscowości. Życzę 
Wam i wszystkim tu obecnym Bo-
żego błogosławieństwa na każdy 
dzień, dużo zdrowia, wszelkiej po-
myślności.

Dopełniając ceremoniału wdzięcz-
ności, chciałbym również serdecz-
nie podziękować wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób włączyli 
się w organizację tego dożynkowe-
go święta, a szczególnie: czcigod-
nym celebransom dziękczynnej 
eucharystii, wszystkim delegacjom 
sołectw, służbom porządkowym: 
Powiatowej Policji, Państwowej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej, 
trzebnickiej Straży Miejskiej oraz 

pracownikom Urzędu Miejskie-
go i jednostek podległych, które 
przyczyniły się do organizacji tego 
wydarzenia, a w szczególności pra-
cownikom GCK na czele z Panią 
Dyrektor Barbarą Smaś.

Dziękuję również wszystkim zna-
mienitym gościom, którzy za-
szczycili nas dziś swoją obecnością.

Szanowni Państwo!

Dożynki to święto plonów, dzięk-
czynienia i radości. Dzięki temu, 
że tegoroczne Święto Plonów mo-
żemy przeżywać razem z 41. Świę-
tem Sadów to tych powodów do ra-
dości mamy naprawdę wiele. Przed 
nami nie tylko festiwal lokalnych 
smaków, bogatych i barwnych kra-
mików, ale wspaniałe wydarzenia 
muzyczne, koncerty gwiazd, na 
które serdecznie wszystkich zapra-
szam. 

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ St arostowie doż y nkowi M a ł gor z at a i  St anis ł aw K rawcowie pr ze k az ali  c hle b 
doż y nkow y na rę ce burmist r z a .

▶ W t y m ro ku z p owo du pande mii  nie o d by ł s ię ob r zę d d z ie le nia c hle b e m . 
Burmist r z je dy nie s y mb o lic z nie o de b ra ł  go w imie niu ws z yst k ic h 
mie s z k ańców. 

▶ Uroc z ystośc i  roz p o c z ą ł  t radyc yjny korowó d doż y nkow y, k tór y w y rus z ył 
sp o d baz y lik i  i  u d a ł s ię w st ronę o ł t ar z a p o lowe go.

▶ Uroc z ystą mszę. św. koncelebrowali:  k s. dziekan Krz ysztof Dorna SDS, k s. 
proboszc z Piotr Filas SDS, k s. Piotr Zeman SDS oraz k s. Sebastian Bratek SDS. 

▶ B u r m i s t r z  M a r e k  D ł u g o -
z i m a  w  s w o i m  p r z e m ó -
w i e n i u  d o c e n i ł  t r u d  p r a c y 
r o l n i k ó w.

▶ O ł t ar z p o low y zost a ł  u de korowany wie ńc ami w y konany mi p r ze z so ł e c t wa G miny Tr ze b ic a . 

41. Trzebnickie Swieto Sadów i Plonów za nami 

Dożynki

 W sobotę 18 września barwnym 
korowodem dożynkowym prze-
szliśmy spod trzebnickiej Bazyliki 
na Plac Pielgrzymkowy, by wziąć 
udział w uroczystej mszy św. kon-
celebrowanej przez ks. proboszcza 
Piotra Filasa SDS. Podziękowali-
śmy w niej za bogactwo urodzaju 
i pomyślnie przeprowadzone żni-
wa i choć, ze względu na trwającą 
pandemię nie odbył się tradycyjny 

obrzęd dzielenia się chlebem, to 
chyba wszyscy podzieliliśmy się 
tego dnia pozytywnymi emocjami, 
które wywołała w nas możliwość 
ponownego spotkania i przeżywa-
nie tego święta wspólnie. 
 Następnie na scenę weszli sta-
rostowie dożynek sołtys Stanisław 
Krawiec wraz z małżonką Małgo-
rzatą, by na ręce burmistrza Marka 
Długozimy przekazać symboliczny 

bochen chleba wypieczony z mąki 
ze zboża zebranego w tym roku. 
Burmistrz w swoim przemówieniu 
nawiązał to trudnego czasu jaki 
przeżywaliśmy w okresie trwającej 
pandemii, ciesząc się jednocześnie 
z możliwości ponownego spotka-
nia. Na kolejnej stronie prezentuje-
my pełną treść przemówienia. 

Po raz pierwszy obchodziliśmy razem 
Święto Sadów i Dożynki. Po raz pierwszy też 

mieszkańcy miasta mogli przeżywać nasze 
barwne święto plonów na miejscu, w Trzebnicy. 

To doświadczenie, pomimo niekorzystnej 
pogody na długo zapisze się w ich pamięci za 

sprawą niepowtarzalnych smaków i zapachów 
płynących z kolorowych stoisk i kramików 

przygotowanych przez sołectwa. 

▶ Po m i m o n i e ko r z y s t n e j  p o g o d y,  b u r m i s t r z  w r a z z  z a p r o s z o -
ny m i g o ś ć m i o r a z p r z e d s t aw i c i e l a m i  s o ł e c t w p o d z i ę kow a ł 
p o d c z a s m s z y z a p l o ny z i e m i . 
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 Tradycją jest już, że podczas 
dożynek uhonorowani zostają 
mieszkańcy Gminy Trzebnica, 
wyróżniający się pracą na rzecz 
rolnictwa. Na wniosek burmistrza 
Marka Długozimy, Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz 
Puda przyznał odznaki „Zasłu-
żony dla rolnictwa”. Otrzymali 
je: Bożena Paczkowska i Zygmunt 
Paczkowski (Małuszyn); Franci-
szek Pietras (Małuszyn); Wiesła-
wa Dudek (Ligota); Józef Skotny 
(Trzebnica); Julian Wieczorkow-
ski (Brzyków); Franciszek Grech 
(Brzyków); Marek Czerw (Marci-
nowo); Jolanta Galinowicz (Do-
manowice); Bogusław Galinowicz 

(Domanowice); Barbara Boczoń 
(Ujeździec Mały); Marek Boczoń 
(Ujeździec Mały); Katarzyna Siko-
ra (Cerekwica); Mariusz Zieliński 
(Komorówko). Burmistrz o wspól-
ne wręczenie odznak poprosił 
Radną Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego Małgorzatę Caliń-
ską-Mayer oraz sekretarza Gminy 
Trzebnica Daniela Buczaka. 
 Do tradycji dożynkowych 
w Gminie Trzebnica należy również 
konkurs na najpiękniejszy wieniec. 
W tym roku 27 sołectw przygoto-
wało wieńce dożynkowe. Nagrody 
zwycięzcom i wyróżnionym wrę-
czył burmistrz Marek Długozima. 
Pierwsze miejsce zdobyło sołectwo 

Małuszyn, drugie Biedaszków Wiel-
ki, a podium uzupełniły Szczytko-
wice. Decyzją burmistrza przyznano 
również dwie równoległe nagrody 
Sołtysa Roku, które otrzymali Stani-
sław Krawiec z Małuszyna i Tadeusz 
Cepiel z Brzykowa. 
  – Każdy z Sołtysów wkłada 
w swoją funkcję społeczną dużo 
wysiłku, starań, koordynacji. 
Mój tegoroczny sukces dedykuję 
wszystkim mieszkańcom Mału-
szyna, którzy biorą czynny udział 
w każdym przedsięwzięciu, które 
realizujemy. Niezawodni. Chęt-
ni do działania. Życzliwi. Cóż ja 
bez nich? Niewątpliwie jesteście 
dla mnie filarem! Dziękuję Panu 

Burmistrzowi za docenienie mo-
jej osoby. Wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, że gdyby nie dobra współ-
praca na linii Mieszkańcy – Sołtys 
– Burmistrz, nie moglibyśmy dzi-
siaj cieszyć się z sukcesu. To nasze 
wspólne dzieło! – podziękował 
sołtys Stanisław Krawiec, a Tade-
usz Cepiel dodał: – Zawsze staram 
się być dla mieszkańców i wsłuchi-
wać się w ich głos. To wyróżnienie 
jest dla mnie nagrodą za lata pracy, 
ale powinno być też nagrodą dla 
wszystkich mieszkańców, bo bez 
nich nic bym nie osiągnął. Z serca 
dziękuję – podsumował. 

Jak przystało na dożynki nie mogło 
zbraknąć tradycyjnych potraw 

i przysmaków. Sołectwa z ogromnym 
zaangażowaniem przygotowały swoje 

barwnie przystrojone kramiki. Pierogi, 
swojska kiełbasa, domowe przetwory, 

pasztety, pieczone mięsa, ciasta, nalewki – 
unoszące się zapachy kusiły podniebienia 

odwiedzających. Nie zabrakło również 
gwiazd – już po raz czwarty wystąpiła przed 
trzebnicką publicznością Eleni, a wieczorem 

tłumy pod scenę przyciągnął zespół MIG.

▶ Wsp ó lne z dję c ie z w yc ię zców z burmist r ze m . 

▶ Uje ź d z ie c M a ł y

▶ Burmist r z ze sce ny o g ł osi ł ,  że je go de c y zją nagro dę na so ł t ys a ro ku ot r z y m ają e x ae quo 
St anis ł aw K rawie c z M a ł u s z y na i  Tade u s z Ce pie l  z  Br z y kowa . 

▶ N agro dy w konkur sie na naj p ię k niejs z y wie nie c z rąk burmist r z a o de b ra ł y so ł e c t wa: M a ł u s z y n 
– p ie r ws ze miejsce,  dru gie miejsce z aj ą ł  Bie d as z ków Wie lk i ,  a  t r ze c ie Szc z y t kowice.  W y róż nie nia 
ot r z y m a ł y:  Dom anowice,  K sie ginice i  Ku ź nic z ys ko.

▶ M a ł u s z y n

▶ Burmist r z w rę c z y ł  o d z nak i 
„ Z as ł u żony dl a ro lnic t wa”. 
N a z dj .  Józe f Skot ny.

▶ N a w niose k b urmist r z a M ark a D ł u goz imy M iniste r Ro lnic t wa i  Roz woju Wsi G r ze gor z Pu d a pr z y z na ł 
c z te rnaśc ie o d z nak „ Z as ł u żony dl a ro lnic t wa” dl a ro lników z te re nu G miny Tr ze b nic a ,  k tóre zost a ł y 
w rę c zone p o dc z as sob ot niej  uro c z ystośc i . 

▶ B o le śc in

▶ G ł uc hów G órny

▶ Ligot a

▶ Pie r sno

▶ Kom orówko

▶ Ku ź nic z ysko

▶ Br ze z ie

▶ Bie d as z ków M a ł y

▶ M arc inowo

▶ Zw yc ię s k i  wie nie c z so ł e c t wa M a ł u s z y n .

Dożynki / Święto smaków i muzyczna uczta KRAMIKI Dożynki / nagrody i wyróżnienia 
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Dożynki / Święto smaków i muzyczna uczta KRAMIKI Dożynki / Występy artystyczne

▶ Uje ź d z ie c Wie lk i

▶ War s z t at y Te rapii  Z aję c iowej

▶ Swoje stois k a mie l i  rów nie ż pr ze d się b iorc y.

▶ Sul is ł awice

▶ Dom anowice

▶ Swoje stois ko mia ł a rów nie ż t r ze b nic k a p o e t k a 
I re na Prost ak . 

▶ At rakcj ą by ł  fo o d t ruc k je dne go ze sp onsorów 
imp re z y f irmy Tarc z y ńs k i  S . A . 

▶ Bie d as z ków Wie lk i  i  Janis zów▶ Ko ł o G osp o d y ń Wiejsk ic h ze Szc z y t kowic .

▶ N ie b rakowa ł o lo k alnyc h mio dów.

▶ Stois ko prom o c yj ne G miny Tr ze b nic a . 

▶ N a sce nie w yst ąpi ł y lo k alne ze sp o ł y lu dowe. M oz aik a ze Sk ar s z y na oraz …

▶ Je dną z gwiaz d wie c zoru by ł a E le ni .

▶ Ze sp ó ł M IG rozgr z a ł  z m ar z nię t ą p u b lic z ność . 

▶ …Br z y kowianie. 

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a i  ar t yst k i ,  k tóra ju ż p o raz c z war t y o dwie d z i ł a 
gminne doż y nk i. 

▶ R aze m z p u b lic z nośc ią z aśpiewali  s woje naj bar d z iej 
z nane i  lu b iane pr ze b oje. 

▶ Koniowo

▶ Wsp ó lne z dję c ie ze sp o ł u M IG z burmist r ze m 
i  t r ze b nic k ą p u b lic z nośc ią. 
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 W niedzielę 20 września, już przy 
zdecydowanie lepszej pogodzie, 
obchodziliśmy jedno z najwspa-
nialszych, a zapewne najbardziej 
barwnych świąt w regionie – Świę-
to Sadów. Przeszło ono do historii 
pozostawiając po sobie wiele wspa-
niałych wspomnień. Doskonała 
muzyka zespołów, na czele z gwiaz-
dami Varius Manx oraz Mateuszem 
Ziółko, niezapomniane smaki na 
kramikach pełnych lokalnych wy-
robów, a także niezapomniana at-
mosfera – to tylko niektóre z nich.
 Oficjalnie sygnał do świętowania 
dała dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sztuki Barbara Smaś, któ-
ra ze sceny otworzyła drugi dzień 
święta plonów. Na placu, trady-
cyjnie już wystąpiły trzebnickie 
Mażoretki, które zaprezentowały 
bogaty program artystyczny w gru-
pach oraz solowych występach. Na-
stępnie przedstawicielki zespołu 
weszły na scenę, by podziękować 
burmistrzowi Markowi Długozi-
mie za powołanie do życia zespołu 
oraz wieloletnie wsparcie. – Nie 
wyobrażam sobie dziś żadnej więk-
szej uroczystości w Trzebnicy bez 
waszego udziału, a kolejne Mistrzo-
stwa Polski pokazują jaki postęp 
zrobiłyście na przestrzeni ostatnich 
lat. Gratuluję wam ciężkiej pracy, 
umiejętności oraz odnoszonych 
sukcesów, a także tego jak wspania-
le reprezentujecie Gminę Trzebni-
ca na zewnątrz. Wielkie gratulacje 
także dla waszych rodziców, trene-
rek oraz opiekunki zespołu Pani 

Małgorzaty Moskwy – powiedział 
burmistrz Marek Długozima. 
 Burmistrz nagrodził również 
najpiękniejsze stoiska rękodziel-
nicze i sadownicze. Wśród wy-
różnionych znaleźli się: pasjonat-
ka rękodzielnictwa Franciszka 
Woźniak, Dariusz Sikorski z Tar-
taku na Krzyżówce, Małgorzata 
Masternak ze stoiskiem Magia 
Lawendy, Szymon i Jakub Celme-
rowie z Sadów Celmerów oraz sa-
downik Artur Sikora.
 Przed trzebnicką publicznością 
zaprezentował się znany i lubia-
ny zespół IM FANKI TEAM oraz 
grający energetyczną muzykę 
z amerykańskiej sceny muzycznej 
lat pięćdziesiątych – Back To The 
50’s. Po występach zespołów przy-
szedł czas na wręczenie nagród 
w konkursie „Wariacja smakowa 
na temat jabłka.” Nagrody wrę-
czył burmistrz Marek Długozima 
w towarzystwie dyrektor GCKiS 
Barbary Smaś. Pierwsze miejsce 
zajęła Sylwia Kutrzuba – wypiek 
Kuszące Jabłcusie, drugie miejsce 
zdobyła Dorota Trzaskacz – ciasto 
Jabłkowy zawrót głowy, a podium 
uzupełnili Anna, Kasper, Oliwia 
i Julian Davies – deser Jabłkowa 
słodycz. Wyróżnienie specjalne 
powędrowało do Sabiny Wałęc-
kiej – ciasto Jabłko pod chmurką. 
Pozostałe wyróżnienia otrzymali: 
Stanisław Jasiński, Koło Gospodyń 
Wiejskich Szczytkowice, Marlena 
Cielińska Dziadosz, Zbyszek Frąc-
kowiak oraz Julia Poznańska.

▶ N a sce nie p r ze d st awic ie lk i  M ażore te k w rę c z y ł y burmist r zowi p o d z ię kowanie z a wie lo le t nie 
wsparc ie. 

▶ Tradyc yj nie o oprawę ar t yst yc z ną ś wię t a s adów z ad ba ł y M ażore t k i ,  k tóre 
z apre ze ntowa ł y s ię w z róż nicowany m pro gramie.

▶ Zw yc ię zc y konkur su „Wariacja sm akowa na te m at jab ł k a”.

▶ N as z ze sp ó ł z  sukce s ami re pre ze ntowa ł G minę Tr ze b nic a p o dc z as M ist r zost w 
Po ls k i ,  k tóre o d by ł y s ię w dniac h 10 -12 w r ze śnia .  Wię cej  st r.  29. 

▶ Pl ac pie lgr z y m kow y p o raz ko lej ny st a ł  s ię ce nt rum najważ niejs ze go 
t r ze b nic k ie go ś wię t a . 

ŚWięto SaDóW ŚWięto SaDóW / Stoiska i atrakcje

▶ …Sz y m on i  Jaku b Ce lm e rowie z Sadów Ce lme rów 
oraz …

▶ Burmist r z w rę c z y ł  nagro dy z a najpię k niejs ze sto -
is k a .  N agro dy ot r z y m ali  Franc is z k a Woź niak…

▶ Po dc z as t r wania dwu dniowe go ś wię t a m oż na 
by ł o s ię sp is ać u rac hmist r zów spisow yc h z G mi -
ny Tr ze b nic a .

▶ Stois ko je dne go ze sp onsorów – Au tor y zowane -
go De ale ra Vo lvo f irmy V- M otor s .

▶ …s adow nik Ar t ur Sikora .

▶ …Dariu s z Sikor s k i  z  Tar t aku na K r z y żówce…

▶ Stois ko Wojskowej Kom e ndy Uz up e ł nie ń .

▶ Swoje stois ko mie l i  rów nie ż harce r ze.

▶ Stois ko UT W Tę c z a .

▶ …M a ł gor z at a M aste rnak z M agii  L awe ndy…

▶ M ie s z k ańc y mie l i  te ż o k azję,  by s kor z yst ać ze 
s zc ze pie ń je dno d awkow y m pre parate m Jo hn -
son& Johnson .

▶ N ad b e z pie c ze ńst we m c z uwali  ratow nic y m e -
dyc z ni.

▶ D ru gi d z ie ń t r ze b nic k ie go ś wię t a .  N a sce nie dy re k tor GCK iS B arbara Sm aś i  prowad z ąc y 
B e at a Bie ls k a i  M ate u s z St anis z . 
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Wieczorem na wszystkich 
zebranych czekał muzyczny 

spektakl. Na zaproszenie 
burmistrza Marka 

Długozimy na scenie 
zaprezentował się Mateusz 

Ziółko z zespołem oraz Kasia 
Stankiewicz wraz z Varius 
Manx. Usłyszeć mogliśmy 

największe przeboje zespołu 
z „Widziałam Orła Cień” na 
czele. 41. Trzebnickie Święto 

Sadów i Plonów przeszło 
do historii pozostawiając 
po sobie wiele barwnych 

wspomnień.  
Do zobaczenia za rok! 

Mateusz Ziółko 

– Kochani, ja Wam chciałem bar-
dzo podziękować, wszystkim tym, 
którzy tutaj byli i tym, którzy nie 
byli też, bo pewnie widzieliśmy 
się kilka lat temu, kiedy tutaj gra-
łem i mam nadzieję, że zobaczymy 
się za niedługo. To był dzisiaj dla 
mnie bardzo wyjątkowy koncert, 
dostarczyliście mi mnóstwo ener-
gii, po tych ciężkich miesiącach 
przerwy, pandemii. Dziękuję za tą 
możliwość i życzę Wam żebyście 
się trzymali wraz z energią, którą 
macie. Pozdrawiam Was bardzo 
serdecznie i życzę wszystkiego do-
brego.

Jakub Celmer 

Zajmuję się sadownictwem właści-
we całe życie, już trzecie pokolenie 
prowadzimy nasze uprawy, kiedy 
to dziadek od lat siedemdziesią-
tych zakładał sady w Trzebnicy. 
Największym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców podczas Świę-
ta Sadów i Plonów cieszy się sok 
jabłkowy, który robi furorę nie 
tylko w Trzebnicy i Wrocławiu, 
ale także w niektórych częściach 
w kraju dlatego, iż do jego produk-
cji dobieramy specjalne odmia-
ny i produkujemy go ze świeżych 
owoców.

Gabriela Matecka-Borys

Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczyt-
kowic – Jesteśmy na Święcie Sa-
dów po raz piąty, wczoraj również 
uczestniczyłyśmy w super dożyn-
kach. Pogoda nie jest najlepsza, 
ale jest fantastycznie, atmosfera 
doskonała, goście specjalni wy-
śmienici, gwiazdy wieczoru rewe-
lacyjne. Na naszym stoisku gosz-
czą specjały własnej produkcji, 
wkładamy zawsze w ich przygoto-
wanie wiele serca i zaangażowania. 
Największym wzięciem wśród od-
wiedzających cieszyły się: udziec 
wędzony, pyszne szynki, kiełbasy, 
wino grzane, bigos, zupa gulaszo-
wa i najlepszy na świecie smalczyk.

Adrian Kucharski

(woj. podlaskie) – Przyjechałem do 
Państwa z serami korycińskimi,. 
Są to sery z surowego mleka kro-
wiego, podpuszczkowe, z różnymi 
przyprawami, najbardziej popu-
larne są z czarnuszką i z pomido-
rami. Po raz kolejny mamy możli-
wość uczestniczyć w Trzebnickim 
Święcie Sadów, bardzo chętnie do 
Państwa wracamy każdego roku, 
ponieważ panuje tu świetna at-
mosfera.

Paweł z Trzebnicy 

Sprzyjająca pogoda, ciekawe 
gwiazdy wieczoru, dużo stoisk, 
a przez to również zainteresowanie 
ze strony odwiedzających. Tego-
roczne Święto Sadów nie odbiega 
organizacyjnie od poprzednich, 
czyli jest bardzo fajnie.

▶ Tr ze b nic k i  s adow nik Zb igniew Pi z iewic z ,  k tór y 
u fundowa ł jab ł k a dl a ar t ystów w ystę p ując yc h 
p o dc z as Świę t a Sadów. 

▶ Firm a Tarc z y ńs k i  S . A .  pr z ygotowa ł a sp e cjalną 
st re fę dl a d z ie c i . 

▶ Jak co ro ku nie b rakowa ł o bar w nyc h stois k . 

▶ Każ dy z gośc i  z nal az ł  coś dl a s ie b ie wśró d 
róż norak ic h p r z ysm aków i  s ł o dkośc i . 

▶ W nie d z ie l ę Świę to Sadów o dwie d z i ł o wie lu 
mie s z k ańców i  t ur ystów.

▶ Tradyc yj nie ju ż ś wię towaniu towar z ys z y ł o we so ł e 
miaste c z ko z l ic z ny mi at rakcjami dla mniejs z yc h 
i  wię k s z yc h d z ie c i ,  a  t ak że dl a doros ł yc h . 

ŚWięto SaDóW / Stoiska i atrakcje ŚWięto SaDóW / koncerty

ŚWięto SaDóW / Wywiady

▶ N a sce nie z apre ze ntowa ł s ię lo k alny ze sp ó ł I M FAN K I TE AM .

▶ M ate u s z Zió ł ko z apre ze ntowa ł s wój re p e r t u ar oraz se t pr ze b ojów ze sp o ł u 
Q ue e n . 

▶ N ajwię k s ze pr ze b oje ze s woje go re p e r t u aru z apre ze ntowa ł ze sp ó ł Variu s 
M an x . Zgrom ad zona p u b lic z ność u s ł ys ze ć m o g ł a m . in .  „Wid z ia ł am O r ł a 
Cie ń”.

▶ E ne rge t yc z ne pr ze b oje am e r y k ańsk iej  sce ny mu z yc z nej 
z agra ł  ze sp ó ł Bac k To The 50 ’s .

▶ Wsp ó lne se l f ie ar t yst y z burmist r ze m i  p u b lic z nośc ią. 

▶ Ud any konce r t p o d sum owa ł o z dję c ie z  p u b lic z nośc ią. 

▶ Jak z w y k le Świę to Sadów oraz z apros zone pr ze z 
burmist r z a gwiaz dy pr z yc iągnę ł y na t r ze b nic k i  O ł t ar z 
Po low y prawd z iwe t ł umy. 
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 Stosowną umowę w imieniu bur-
mistrza Marka Długozimy podpi-
sała zastępca burmistrza Krystyna 
Haładaj z Wicemarszałkiem Wo-
jewództwa Dolnośląskiego Marci-
nem Krzyżanowskim. 
 Program zakłada m.in. budowa-
nie odporności psychicznej dzieci 
w wieku 12-14 lat co w efekcie za-
pobiega przyszłym zaburzeniom 
psychicznym, emocjonalnym oraz 
uzależnieniom behawioralnym 
u młodych ludzi. Głównym celem 
jest poprawa odporności psychicznej 
wśród nastolatków, wzrost wiedzy 
nt. zaburzeń psychicznych wśród 
rodziców i nauczycieli oraz poprawa 
kompetencji rodzicielskich. Specjal-
ne szkolenia dla nauczycieli będą 
dedykowane uzależnieniom beha-
wioralnym, które w okresie pande-
micznym stanowią duże wyzwanie 
i niezwykle istotny problem.

 W I etapie projektu odbędą się 
szkolenia dla nauczycieli, którzy 
będą wykorzystywać nabyte umie-
jętności i wiedzę z zakresu zdrowia 
psychicznego w swojej codzien-
nej pracy z uczniami. Pierwsze 
spotkanie odbyło się już w naszej 
Gminie, w Szkole Podstawowej nr 
1, gdzie przybyli przedstawiciele 
nauczycieli ze wszystkich placówek 
oświatowych. Podczas czterogo-
dzinnego programu treningowego 
omówiono m.in. radzenie sobie 
z problemami oraz skuteczność, 
nabywanie kompetencji społecz-
no-emocjonalnych. Wicemarsza-
łek Województwa Dolnośląskiego 
Marcin Krzyżanowski tak komen-
tuje program: – Projekt, który 
wprowadzamy we współpracy z 10 
dolnośląskimi gminami, zapew-
ni wsparcie uczniom klas V-VIII 
w poprawie i utrzymaniu dobrej 

kondycji psychicznej. Nasi specja-
liści dostarczą zarówno nauczycie-
lom, jak i rodzicom sprawdzonych 
narzędzi budujących odporność 
psychiczną wśród nastolatków. 
Projekt ma być źródłem rzetelnej 
wiedzy na temat zdrowia psychicz-
nego i uczyć wielu istotnych umie-
jętności, tak aby młodzi ludzie le-
piej radzili sobie z pojawiającymi 
się trudnościami. Cieszę się, że 
wspólnie z innymi samorządami 
podejmujemy działania w tak istot-
nych kwestiach – podsumowuje. 
Również burmistrz Marek Długo-
zima docenia znaczenie programu: 
– Dziękuję Panu Wicemarszał-
kowi Marcinowi Krzyżanowskie-
mu za możliwość wzięcia udziału 
w tym ważnym przedsięwzięciu. 
Jako Gmina Trzebnica planujemy 
w niedalekiej przyszłości utwo-
rzenie Trzebnickiego Centrum 

Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 
i Młodzieży. Ma to duże znacze-
nie, zważywszy na skalę potrzeb 
związanych z leczeniem psychia-
trycznym. W związku z pandemią 
jeszcze bardziej wzrosło zapotrze-
bowanie na opiekę psychiatrycz-
ną ze względu na pogłębienie się 
problemów, tj. zaburzenia lękowe 
czy depresja. Dlatego tak ważnym 
są wszelkie działania mające na 
celu zwrócenie uwagi na ten palący 
problem – powiedział burmistrz 
i dodał: – Cieszę się również, że 

Gmina Trzebnica po raz kolejny 
została dostrzeżona i wybrana 
spośród wielu gmin z terenu wo-
jewództwa do tego pilotażowego 
programu, podobnie jak miało to 
miejsce przy programie związa-
nym z profilaktyką raka jelita gru-
bego. To tylko pokazuje, że nasze 
działania prozdrowotne i innowa-
cyjność oraz otwartość na sprawy 
mieszkańców są widoczne na ze-
wnątrz – zakończył. 

[sh]

PoPRawa i PRomocja zdRowia Psychicznego 
wśród nastolatków uczących się w dolnośląskich szkołach!

Gmina Trzebnica, jako jedna z dziesięciu gmin z terenu Dolnego Śląska 
dołączyła do programu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

tworzonego we współpracy z Dziennym Ośrodkiem Psychiatrii i Zaburzeń 
Mowy dla Dzieci i Młodzieży oraz Zakładem Lecznictwa Odwykowego 
dla osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Jego celem jest 

podejmowanie działań mających na celu poprawę i promocję zdrowia 
psychicznego wśród nastolatków uczących się w dolnośląskich szkołach. 

▶ W imie niu burmist r z a M ark a D ł u goz imy um owę wsp ó ł prac y 
z Wice m ar s z a ł k ie m M arc ine m K r z y ż anows k im p o dpis a ł a 
z astę p c a burmist r z a K r yst y na H a ł ad aj . 

▶ Pie r ws ze sp ot k anie z nauc z yc ie l ami o d by ł o s ię w Sz ko le Po d st awowej nr 1. ▶ Iwona M az ur D y re k tor D z ie nne go Ośro dk a Ps yc hiat ri i  i  Z abur ze ń M ow y 
dla Dz ie c i  i  M ł o d z ie ż y we Wro c ł awiu uc z uli ł a nauc z yc ie l i  na prob le my 
m ł o d z ie ż y. 

R E K L A M A
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Szkodliwe treści to materiały, które 
mogą mieć negatywny wpływ na 
rozwój i psychikę dzieci i młodzieży. 
Dzieci mogą na nie trafiać celowo 
lub przypadkowo, np. poprzez myl-
ne wyniki wyszukiwania, spam czy 
reklamę. Kontakt z takimi materia-
łami często powoduje wystąpienie 
wysokiego poziomu negatywnych 
emocji oraz zaburza prawidłowy 
rozwój i obniża poczucie bezpie-
czeństwa dziecka. Wyniki wielu ba-
dań potwierdzają także, że kontakt 
z przekazami pełnymi przemocy, 
np. poprzez gry komputerowe, może 
mieć negatywny wpływ na psychikę 
dzieci i prowadzić do większej tole-
rancji na przemoc lub wręcz agresji. 
Trzebnicka Policja przypomina 10 
rad dla rodziców dotyczących bez-
piecznego korzystania z Internetu 
przez dzieci.
1. Odkrywaj Internet razem 
z dzieckiem.
Bądź pierwszą osobą, która zapozna 
dziecko z Internetem. Odkrywajcie 
wspólnie jego zasoby. Spróbujcie 
znaleźć strony, które mogą zainte-
resować Wasze pociechy, a następ-
nie zróbcie listę przyjaznych im 
stron Jeśli Wasze dziecko sprawniej 
niż Wy porusza się po Sieci, nie zra-
żajcie się – poproście, by było Wa-
szym przewodnikiem po wirtual-
nym świecie.
2. Naucz dziecko podstawo-

wych zasad bezpieczeństwa 
w Internecie.
Uczul dziecko na niebezpieczeń-
stwa związane z nawiązywaniem 
nowych znajomości w Internecie. 
Podkreśl, że nie można ufać oso-
bom poznanym w Sieci, ani też wie-
rzyć we wszystko co o sobie mówią. 
Ostrzeż dziecko przed ludźmi, któ-
rzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. 
Rozmawiaj z dzieckiem o zagro-
żeniach czyhających w Internecie 
i sposobach ich unikania.
3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzy-
ku umawiania się na spotkania 
z osobami poznanymi w Sieci.
Dorośli powinni zrozumieć, że 
dzięki Internetowi dzieci mogą 
nawiązywać przyjaźnie. Jednakże 
spotykanie się z nieznajomymi po-
znanymi w Sieci może okazać się 
bardzo niebezpieczne. Dzieci mu-
szą mieć świadomość, że mogą spo-
tykać się z nieznajomymi wyłącznie 
po uzyskanej zgodzie rodziców i za-
wsze w towarzystwie dorosłych lub 
przyjaciół.
4. Naucz swoje dziecko ostroż-
ności przy podawaniu swoich 
prywatnych danych.
Dostęp do wielu stron interneto-
wych przeznaczonych dla najmłod-
szych wymaga podania prywatnych 
danych. Ważne jest, aby dziecko 
wiedziało, że podając takie infor-
macje, zawsze musi zapytać o zgodę 

swoich rodziców. Dziecko powinno 
zdawać sobie sprawę z niebezpie-
czeństw, jakie może przynieść po-
danie swoich danych osobowych. 
Ustal z nim, żeby nigdy nie poda-
wało przypadkowym osobom swo-
jego imienia, nazwiska, adresu i nu-
meru telefonu.
5. Naucz dziecko krytycznego 
podejścia do informacji prze-
czytanych w Sieci.
Wiele dzieci używa Internetu w celu 
rozwinięcia swoich zainteresowań 
i rozszerzenia wiedzy potrzebnej 
w szkole. Mali internauci powinni 
być jednak świadomi, że nie wszyst-
kie znalezione w Sieci informacje 
są wiarygodne. Naucz dziecko, 
że trzeba weryfikować znalezione 
w Internecie treści, korzystając z in-
nych dostępnych źródeł (encyklo-
pedie, książki, słowniki).
6. Bądź wyrozumiały dla swo-
jego dziecka.
Często zdarza się, że dzieci przy-
padkowo znajdują się na stronach 
adresowanych do dorosłych. Bywa, 
że w obawie przed karą, boją się 
do tego przyznać. Ważne jest, żeby 
dziecko Ci ufało i mówiło o tego 
typu sytuacjach; by wiedziało, że 
zawsze kiedy poczuje się niezręcz-
nie, coś je zawstydzi lub przestraszy, 
może się do Ciebie zwrócić.
7. Zgłaszaj nielegalne i szko-
dliwe treści.

Wszyscy musimy wziąć odpowie-
dzialność za niewłaściwe czy nie-
legalne treści w Internecie. Nasze 
działania w tym względzie pomogą 
likwidować np. zjawisko pornogra-
fii dziecięcej szerzące się przy uży-
ciu stron internetowych, chatów, 
e-maila itp. Nielegalne treści można 
zgłaszać na policję lub do współpra-
cującego z nią punktu kontaktowe-
go ds. zwalczania nielegalnych tre-
ści w Internecie – Hotline’u (www.
dyzurnet.pl). Hotline kooperuje 
również z operatorami telekomu-
nikacyjnymi i serwisami interne-
towymi w celu doprowadzenia do 
usunięcia nielegalnych materiałów 
z Sieci.
8. Zapoznaj dziecko z NETY-
KIETĄ – Kodeksem Dobrego 
Zachowania w Internecie.
Przypominaj dzieciom o zasadach 
dobrego wychowania. W każdej 
dziedzinie naszego życia, podobnie 
więc w Internecie obowiązują takie 
reguły: powinno się być miłym, 
używać odpowiedniego słownictwa 
itp. (zasady Netykiety znajdziesz 
na stronie www.sieciaki.pl) Twoje 
dzieci powinny je poznać (nie wol-
no czytać nie swoich e-maili, ko-
piować zastrzeżonych materiałów, 
itp.).
9. Poznaj sposoby korzysta-
nia z Internetu przez Twoje 
dziecko.

Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko ko-
rzysta z Internetu, jakie strony lubi 
oglądać i jak zachowuje się w Sieci. 
Staraj się poznać znajomych, z któ-
rymi dziecko koresponduje za po-
średnictwem Internetu. Ustalcie 
zasady korzystania z Sieci oraz spo-
soby postępowania w razie nietypo-
wych sytuacji.
10. Pamiętaj, że pozytywne 
strony Internetu przeważają 
nad jego negatywnymi stro-
nami.
Internet jest doskonałym źródłem 
wiedzy, jak również dostarczycie-
lem rozrywki. Pozwól swojemu 
dziecku w świadomy i bezpieczny 
sposób w pełni korzystać z ofero-
wanego przez Sieć bogactwa.

Na początku 2021 roku książka 
Kronika Halicko-Wołyńska (z XIII 
wieku) Edwarda Goranina decyzją 
Jury została zakwalifikowana do II 
etapu Nagrody Przeglądu Wschod-
niego XXVIII edycji (2020). Na-
groda przyznawana jest od 1994 r. 
przez kwartalnik naukowy „Prze-
gląd Wschodni” za najlepszą książ-
kę naukową o tematyce wschod-
nioeuropejskiej. Nagroda cieszy się 
prestiżem środowiska naukowego 
zajmującego się tematyką wschod-
nią, o czym świadczy rosnące z każ-
dym rokiem zainteresowanie auto-

rów oraz wydawnictw krajowych 
i zagranicznych. Pośród laureatów 
znajdują się osoby zajmujące się 
różnymi dziedzinami nauki: histo-
rii, prawa politologii lub etnologii. 
Nagroda posiada międzynarodowy 
charakter – wśród laureatów są au-
torzy z Białorusi, Francji, Niemiec, 
Litwy, Rosji, Szwecji, Ukrainy oraz 
USA. Wyróżnione przez Jury prace 
cechuje nowatorstwo podejmowa-
nych problemów oraz ich aktualne 
znaczenie dla życia publicznego.

Zbigniew Lubicz-Miszewski

Ze skarbca kulturowego Gminy Trzebnica

KRONIKA HALICKO-WOŁYŃSKA Z XIII WIEKU

W 2020 r. ukazała się książka 
Edwarda Goranina Kronika halic-
ko-wołyńska. Dr Edward Goranin 
studiował na Uniwersytecie Wro-
cławskim na Filologii Słowiań-
skiej w latach 1962-1967. Uzyskał 
tytuł doktora na podstawie pracy 
„Latopis kijowski z lat 1158-1198”. 
W 1974 r. napisał dwie recenzje, 
omawiając kwestie ruskie: Jana 
Długosza Roczniki czyli kroni-
ki sławnego Królestwa Polskiego. 
(Księga 7 i 8) i Mistrza Wincente-
go Kronika polska. Od roku 1981 
mieszka wraz z rodziną w USA 
w Baltimore, ale z sentymentem 
zawsze wspomina rodzinną Trzeb-
nicę, gdzie po powrocie rodziny 
z Białorusi w 1957 r. zamieszkał 
i zdał w 1962 r. maturę. Co jakiś 
czas odwiedza Trzebnicę i wspo-
mina krainę młodości… Trzebni-
cy należy się informacja o ludziach 
którzy stąd wyszli i przynieśli 
chlubę temu miastu w świecie – 
swoimi osiągnięciami i sukcesami 
na drodze naukowej. Poniżej przy-
taczamy recenzję książki dr. hab. 
Dariusza Dąbrowskiego profesora 
z Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy:

Kronika halicko-wołyńska 
(z XIII wieku). Z języka cer-
kiewno-słowiańskiego prze-
łożył, przedmową i komenta-
rzami opatrzył Edward Gora-
nin, Oborniki Śląskie [Studio 
Graphito] 2020, 387 ss.

 Z prawdziwą przyjemnością 
mam okazję poinformować Czy-
telników o ukazaniu się nowego 
przekładu na język polski Kroni-
ki halicko-wołyńskiej, dokona-
nego przez znakomitego znawcę 
piśmiennictwa staroruskiego, re-
prezentanta wrocławskiej szkoły 
przekładowej, Edwarda Goranina. 
Podstawą tłumaczenia jest najstar-
szy z zachowanych rękopisów za-
wierających źródło, kodeks Hipacki 
(Ipatiewski), spisany w latach 20 XV 
w. Wydanie opatrzone jest bardzo 
rzetelnymi komentarzami, a także 
bibliografią (obejmującą pozycje 
wydane do 2014 r.), tablicami gene-
alogicznymi oraz indeksami osób, 
nazw geograficznych i autorów, 
tłumaczy, wydawców. Kronika ha-
licko-wołyńska inaczej zwana Kro-
niką Romanowiczów jest źródłem 
ruskim obejmującym swą narracją 
niemal cały XIII w. Zawiera nie-

zwykle cenne wiadomości poświę-
cone nie tylko dziejom Rusi, lecz 
również Litwy, Jaćwieży, Połowców, 
Królestwa Węgier, Austrii – i co dla 
czytelników polskich najważniejsze 
– księstw piastowskich. Należy przy 
tym podkreślić, że są to informacje 
nierzadko bardzo szczegółowe i nie 
występujące w źródłach polskich. 
Można więc ten pomnik ruskiego 
średniowiecznego dziejopisarstwa 
uznać za nader ważne źródło dla 
dziejów trzynastowiecznej Pol-
ski. Polskie środowisko naukowe 
i miłośnicy literatury staroruskiej 
otrzymali dzięki tłumaczeniu 
E. Goranina wyjątkową możliwość 
porównania dwóch wariantów 
tego ważnego źródła, gdyż w 2017 
r. ukazał się przekład Kroniki ha-
licko-wołyńskiej dokonany przez 
Dariusza Dąbrowskiego i Adriana 
Jusupovicia na podstawie kodeksu 
Chlebnikowskiego/Ostrogskiego. 
Tłumaczenie Edwarda Goranina 
– co warto zauważyć i podkreślić – 
jest jego hołdem dla osoby Mistrza, 
twórcy wrocławskiej szkoły prze-
kładowej, profesora Franciszka Sie-
lickiego. Z pełnym przekonaniem 
rekomenduję zainteresowanym 
opisaną wyżej książkę. 

Dr hab. Dariusz Dąbrowski
prof. nadzw. UKW Bydgoszcz

R E K L A M A R E K L A M A

Policja ostRzegaUwaga! 
ważne

CHROŃ DZIECKO W SIECI

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
Ks. Twardowski

Pani Krystynie Haładaj,
Wiceburmistrz Gminy Trzebnica

a także synom wraz z rodzinami
najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci 

ukochanego męża, taty, teścia i dziadka

śp. Tomasza Haładaja
łącząc się w bólu i żałobie

składa

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

wraz z pracownikami

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Komunalnym 
przy ul. Spokojnej w Trzebnicy, w sobotę 25 września o godzinie 14:00.

R E K L A M A
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Jak ocenia Pani trud pracy 
sołtysa?

 – Bycie samym sołtysem jest dość 
proste, ale żeby coś osiągnąć trzeba 
poświęcić bardzo dużo czasu. Jako 
osoba pracująca i mama dwójki 
dzieci mam z tym największy pro-
blem. Doba jest zdecydowanie za 
krótka. Jednak sołtysem zostałam 
14 lutego – w Walentynki. Czuję, 
że ta data przynosi mi szczęście 
w realizacji zamierzonych działań. 
Jestem zakochana w mojej małej 
ojczyźnie i służę jej z radością, tym 
bardziej, że jestem otoczona życz-
liwymi ludźmi, którzy chcą współ-
pracować. 

Powiedziała Pani, że jest 
zakochana w Boleścinie. Za co 
można kochać i być dumnym 
z Boleścina?

 – Prywatnie jestem bardzo dum-
na, że w tak małej miejscowości jest 
tyle urokliwych miejsc. Wymienić 
tu należy chociażby pałac, winni-
cę, pomniki przyrody, wąwóz, ko-
ściół, szkołę. Ale jestem też dumna 
z naszego rozwoju. Przy wielkim 
wsparciu Pana burmistrza Marka 
Długozimy powstał nowoczesny 
plac zabaw z piłkarzykami i strefą 
siłowni plenerowej. Udało się nam 
wyremontować zwężki przy czer-
wonym bloku, oczyściliśmy prze-
pusty pod drogami, które od lat 
nie były udrażniane. Postawione 
zostały znaki z numerami domów, 
odrestaurowane witacze oraz ta-
blica informacyjna, utwardziliśmy 
teren parkingu przed kościołem, 
a także stworzyliśmy ozdobne ta-
bliczki wyróżniające naszą miej-
scowość na tle innych. Na placu 
festynowym zamontowana zosta-
ła skrzynka z prądem, która uła-
twia organizację imprez. Co roku 
o naszej gościnności przekonują 
się również pielgrzymi, którzy za-
trzymują się u nas podróżując na 
Jasną Górę. Najlepszym podsumo-
waniem jest nagroda, którą zarów-
no ja, jak i sołectwo otrzymaliśmy 

w plebiscycie Gazety Wrocław-
skiej. Dzięki temu wyróżnieniu 
powstał m.in. film, który promuje 
naszą miejscowość na zewnątrz. 

Jakie wydarzenia wymieniłaby 
Pani jako najważniejsze? 

Na pewno bardzo udanym był 
Dzień Kobiet – zorganizowa-
ny w pięknych wnętrzach pała-
cu w Boleścinie. Dbamy również 
o dzieci organizując dla nich wie-
le atrakcji w tym tych na Dzień 
Dziecka – odbywający się na świe-
żym powietrzu z animacjami, 
dmuchańcami, konkursami z na-
grodami, które były ufundowane 
przez burmistrza vouchery na ba-
sen, kręgielnię, do Kina Polonia 
3D w Trzebnicy. W grudniu or-
ganizujemy Mikołajki – animacje 
oraz występ Mikołaja z rozdaniem 
prezentów. Bardzo ważne dla życia 
sołectwa są także dożynki – jeste-
śmy właśnie w trakcie miesięcz-
nych przygotowań, zaczynamy od 
plecenia wieńca. Podobna inten-
sywność przygotowań towarzyszy 
nam również w czasie Wielkanocy, 
gdy przygotowujemy się do parady. 

Jakie zadania stawia przed 
sobą Pani jako sołtys 
w najbliższym czasie?

Priorytetem dla mnie jest posta-
wienie nowego oświetlenia od 
szkoły do Skarszyna. W planie 
długoterminowym mam zorga-
nizowanie miejsca spotkań dla 
mieszkańców. Czekamy również 
na realizację drogi Boleścin – 
Głuchów Górny. Marzę też, aby 
chodnik nie kończył się na krzy-
żówce przy kościele a ciągnął się 
aż do końca Piersna, co pozwoli 
połączyć nasze trzy miejscowości, 
a dzieci uczęszczające do szkoły 
mogły bezpiecznie się poruszać. 
Mam nadzieję, że dobra współ-
praca z burmistrzem i lokalnymi 
samorządowcami pozwoli zreali-
zować te cele. 

Wspominała Pani, że jest 
otoczona życzliwymi ludźmi, 
można więc powiedzieć, 
że mieszkańcy Boleścina 
aktywnie działają 
na rzecz swojego 
sołectwa? 

Zaobserwowałam, że 
zmienia się nastawnie 
ludzi. Nie chcą tyl-
ko brać, ale również 
mają ochotę się dzielić. 
Dzielą się więc swoim 
czasem, ale zależy im 
też na polepszeniu wize-
runku swojej miejscowo-
ści. Identyfikują się z nią, 
a to daje podwaliny pod coś 
więcej – pod wspólne dzia-
łanie. Znakomita większość 
jest dobrymi i pomocni ludźmi. 
Wiadomo, że każdy ma swoje spra-
wy i obowiązki, ale jeśli zajdzie po-
trzeba mieszkańcy są bardzo chęt-
ni do uczestniczenia w życiu sołec-
twa, za co im bardzo dziękuję.

Kilka razy w tej rozmowie 
padło nazwisko burmistrza. 
Widać, że ma duży wpływ na 
życie sołectwa. 

Cenię sobie współpracę z burmi-
strzem jak i pracownikami gminy, 
są bardzo pomocni i reagują na 
każde moje zapytanie. Pan Bur-
mistrz w wielu sprawach potrafi 
też, korzystając ze swojego wiel-
kiego doświadczenia, doradzić 
i rozwiązać problem. Co bardzo 
ważne mogę też liczyć na pomoc 
sąsiednich sołtysów oraz radne-
go Kamila Ankiera. Oczywiście 
z wzajemnością, kiedy mogę też 
pomagam.

Czego sobie Pani życzy na 
kolejne lata pracy sołtysa?

Wytrwałości oraz cierpliwości dla 
mnie i mojego męża, a mieszkań-
com dalszej chęci do współpracy, 
bo wtedy osiągniemy sukces.

Dziękuję za rozmowę
Redakcja

wywiad z sołtysem
agnieszka zagwojska – sołtys boleścina

 Tematyka poruszana na wykładach doty-
czyć będzie m.in.: higieny cyfrowej i w jaki 
sposób właściwie o nią zadbać, grania na 
ekranie, co dobrego może wyniknąć ze zna-
jomości świata wirtualnego, czym jest fo-
noholizm – uzależnienie od smartfon oraz 
w jaki sposób sobie z nim radzić. Celem 
spotkania jest podniesienie świadomości 
uczestników na temat zarówno zagrożeń, 
jak i korzyści wynikających z dostępności 
do świata cyfrowego. 
 Spotkania z uczniami klas 8 odbędą się 
w trakcie zajęć szkolnych, w godzinach 
popołudniowych natomiast na wykład za-
proszone są osoby dorosłe, w szczególności 
rodzice, nauczyciele, seniorzy. Prowadzący 
opowie m.in. o tym, czym jest higiena cyfro-
wa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać, 
jakie są pierwsze symptomy uzależnienia od 
nowych technologii oraz dlaczego w świecie 
cyfrowym tak ważne są relacje osobiste.
 Fundacja Dbam o mój zasięg zajmuje 
się edukacją społeczeństwa na temat cy-
frowej higieny i profilaktyki e-uzależnień 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczy 
odpowiedzialnego korzystania z internetu, 

smartfona i innych narzędzi ekranowych. 
Realizację misji opiera na trzech filarach: 
badawczym, szkoleniowym i edukacyjnym. 
Zespół fundacji tworzą doświadczeni eks-
perci z ugruntowanym doświadczeniem 
z dziedziny socjologii, psychologii, pedago-
giki, neurobiologii i komunikacji społecznej.
 Dr Maciej Dębski – socjolog problemów 
społecznych, założyciel i prezes Fundacji 
Dbam o mój zasięg, wykładowca w Insty-
tucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, 
edukator społeczny, ekspert w realizacji ba-
dań naukowych, ekspert Najwyższej Izby 
Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, 
autor i współautor publikacji naukowych 
z zakresu problemów społecznych, doku-
mentów strategicznych, programów lokal-
nych, pomysłodawca ogólnopolskich badań 
z zakresu fonoholizmu i problemu cyber-
przemocy zrealizowanych wśród 22 tys. 
uczniów oraz 4 tys. nauczycieli. W 2016 roku 
wdrożył pierwszy w Europie eksperyment 
społeczny, polegający na odcięciu 100 osób 
od wszelkich urządzeń elektronicznych 
przez 72 godziny.

bezPieczeństwo cyfRowe
Dbam o mój zasięg. Bezpieczeństwo w świecie Internetu i smartfona

W trzebnickim Kinie Polonia 3D, w poniedziałek 27 września, 
odbędzie się seria wykładów poświęconych bezpieczeństwu 

cyfrowemu, skierowana do dzieci, młodzieży, a także osób 
dorosłych, w tym szczególnie rodziców, nauczycieli oraz 

seniorów. Wydarzenie odbędzie się dzięki współpracy 
Gminy Trzebnica z Ruchem Młodzieży Salwatoriańskiej oraz 
Fundacją Dbam o mój zasięg. Prelekcje poprowadzi dr Maciej 

Dębski – socjolog problemów społecznych.

▶ D z ie ń D z ie c k a .

▶ Doż y nk i -  Ku ź nic z ys ko 2019. Wsp ó lne z dję c ie so ł t ys 
z  burmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą i  e urop os ł ank ą Be at ą 
Ke mpą.

▶ D z ie ń Kob ie t w pa ł acu w B o le śc inie. 

▶ O t warc ie nowe go p l acu z abaw w B o le śc inie.
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 Drogie Czytelniczki i drodzy 
Czytelnicy! Z radością przed-
stawiamy nowy cykl Panoramy 
Trzebnickiej – TROCHĘ KUL-
TURY! Pragniemy Państwu regu-
larnie relacjonować wydarzenia 
kulturalne organizowane w obrę-
bie naszej gminy oraz zapoznawać 
Państwa z sylwetkami artystów 
związanych z Trzebnicą.
 Już niebawem burmistrz Ma-
rek Długozima odda do użytku 
zupełnie nową instytucję kultury 
– Galerię sztuki. Miejsce otwarte, 
przyjazne odbiorcom, które w in-
nowacyjny sposób będzie prezen-
towało i promowało sztukę, dba-
jąc o kulturalny rozwój miasta 
i mieszkańców. Przestrzeń Galerii 
znajduje się w gmachu Urzędu 
Miejskiego przy placu Piłsudskie-
go. Wraz z Galerią planowane 
jest otwarcie Punktu Informacji 
Turystycznej. Obecnie trwają już 
ostatnie prace wykończeniowe ele-
wacji budynku. Nie sposób zająć 
się repertorium najważniejszych 
artystów naszego regionu – nie za-
czynając od Zdzisława Nitki. Uro-
dził się w 1962 roku w Obornikach 
Śląskich, gdzie wraz z żoną Jolantą 
Nitką-Nikt mieszka do dziś. 
 Jak głosi historia – w 1979 roku 
zobaczył we Wrocławiu wystawę 
niemieckiej grupy “Die Brücke” 
i od tego zaczęła się jego fascyna-

cja ekspresjonizmem. W 1987 roku 
Nitka obronił dyplom we wrocław-
skiej ASP w Pracowni Malarstwa 
prof. Józefa Hałasa a rok później 
został jego asystentem. Obecnie 
jest profesorem nadzwyczajnym 
w pracowni malarskiej na swojej 
macierzystej uczelni. Na studiach 
Nitka malował abstrakcyjnie, lecz 
dorosłą twórczość należałoby jed-
nak rozpatrywać w kategoriach 
neoekspresjonizmu. Jednoznacz-
ne wydają się być inspiracje sztu-
ką niemieckiego ekspresjonizmu 
pierwszego dwudziestolecia XX 
wieku, szczególnie takimi posta-
ciami jak Ernst Ludwig Kirchner, 
Emil Nolde czy Edvard Munch. 
Malarz interesuje się również sztu-
ką prymitywną, zwłaszcza afry-
kańską.
 Zdzisław Nitka zajmuje się ma-
larstwem, rysunkiem, drzewory-
tem oraz akcją artystyczną. Arty-
sta jest przedstawicielem generacji 
lat 80. i kręgu „Nowych Dzikich”. 
Bardzo dużą uwagę zwraca na 
warsztat. Często przygotowywa-
nie dzieła trwa u niego dłużej niż 
sam proces aktu tworzenia. Maluje 
krótko, z odstępami czasu. Podob-
nie jak Henry Matisse i Tadeusz 
Dominik ceni w dziele lekkość 
i świeżość, unika „zamęczenia”. 
Artysta tworzy zgodnie z duchem 
stylistyki ekspresjonizmu, wyko-
rzystując płaszczyznę podobrazia, 

operując wyraźnym, ciemnym 
konturem i jednolitą plamą wyra-
zistych, kontrastowych kolorów. 
Jak sam opowiada – bardzo często 
procesowi powstawania obrazów 
towarzyszy muzyka The Rolling 
Stones. „Dwuznaczności, odejścia 
od kanonu, dysonanse są w sztuce 
najciekawsze. Jeśli coś nie pozwa-
la nam zostać na bezpiecznych 
pozycjach, trzyma nas za gardło, 
pod skórą się wierci, nie pozwala 
spać – to dobrze świadczy o sztuce. 
Takie są obrazy Zdzisława Nitki – 
w pierwszym kontakcie przyjazne, 
postimpresjonistyczne, pełnie sil-
nie skontrastowanych, jaskrawych 
kolorów. Czasem wchodzą w dia-
log ze sztuką naiwną, czasem z uję-
tym w cudzysłów surrealizmem 
spod znaku Chagalla. Fowistyczne, 
pełnokrwiste uderzenie, które ma 
jakąś ciemną plamkę, punkt, który 
wprowadza niepokój, jakby dru-
ga, ponura rzeczywistość, która 
równolegle towarzyszy szczęściu 
– wyłazi z drugiego planu. Oto ob-
serwujemy niejasne sytuacje, cięż-
kie od sprzecznych znaczeń – jak 
ze snu. Postacie odwrócone tyłem 
lub sportretowane ze zwierzętami, 
pozbawione rysów lub z twarza-
mi wykrzywionymi bólem. „Złe” 
twarze. Ale także obrazki z jasnych 
dni, które Czesław Miłosz nazywał 
„Darem”. – To spełnione marzenia 
o spokoju i onirycznej, niemal nie-

rzeczywistej harmonii ze światem. 
Nitka łączy w swoich obrazach 
kwintesencję malarstwa – piękno, 
jakim zachwycali nas koloryści – 
z egzystencjalną refleksją na tema-
ty filozoficzne. Pyta o genezę zła 
i bólu, status zwierzęcia w naszej 
kulturze i wreszcie o naturę czło-
wieka z jego słabościami i warto-
ściami, fizjologią i kulturą.” *
 *Cezary Kraszewski, katalog 
wystawy „Sztuka Szuka IQ. Arty-
ści Wrocławia”, Narodowe Forum 
Muzyki, Wrocław 2016, s. 86

Od 1997 artysta wraz z żoną pro-
wadzą w swoim domu w Oborni-
kach Śląskich prywatne Muzeum 
Ekspresjonizmu.

[mp]

TROCHe KULTURY 
 

Wyobraźnia ludzka nie zna granic, 
a wszelkie momenty, gdy rozluź-
nione zostają normy moralne, stają 
się okazją do eksperymentowa-
nia z ludzkim ciałem i obserwacji 
cierpienia. Tak też było podczas II 
wojny światowej, podczas ktrórej 
nazistowscy lekarze mieli nieogra-
niczony dostęp do „wadliwego to-
waru”, jak nazywali więźniów obo-

zów koncentracyjnych i wolną rękę 
do badań. Ponadto, eksperymentu-
jący na ludziach pseudonaukowcy 
mogli liczyć na wsparcie instytucji 
państwowych jak również naj-
większych firm farmaceutycznych. 
Prym w tych badaniach wiódł dr 
Josef Mengele, nazywany Anio-
łem Śmierci, bezlitosny morder-
ca, który upodobał sobie karły 
i bliźnięta. Szacuje się, że dr Josef 

Mengele, anioł śmierci 
z Auschwitz-Birkenau, 
przeprowadził swoje 
zbrodnicze i pozbawione 
medycznego sensu ekspe-
rymenty na ok. 1500 bliź-
niętach, z których przeży-
ło mniej niż 100. Mengele 
fascynowały bliźnięta 
z powodu wspólnego ży-
cia płodowego – starał się 
odpowiedzieć na pytanie 
jak połączone są dzieci 
w brzuchu matki oraz, 
czy mogą zostać połą-
czone poza organizmem 
matki. Te badania, mimo, 
że skrajnie nieetyczne, 
przysłużyły się do rozwo-
ju parabiozy – techniki 
chirurgicznej polegającej 
na „połączeniu” dwóch 
organizmów. Obecnie 

parabiozą zajmuje się niewiele jed-
nostek naukowych, głównie w ra-
mach badań nad starzeniem się. 
Badania na myszach w 2011 roku 
pokazały bowiem, że połączenie 
układu krwionośnego młodej my-
szy z układem krwionośnym sta-
rej myszy powoduje odmłodzenie 
tej drugiej i jednocześnie szybsze 
starzenie się pierwszej. Naukowcy 
wiedzą, że za ten stan rzeczy odpo-
wiedzialne są komórki macierzy-
ste, których jest dużo w młodym 
organizmie, a które z wiekiem za-
nikają. 
 Ponadto, w obozach koncentra-
cyjnych „medycy” testowali mię-
dzy innymi sterylizację za pomocą 
promieniowania roentgenowskie-
go, sprawdzali działanie wątpli-
wych leków, prowadzili „badania” 
nad hipotermią, tyfusem czy ma-
larią i przeprowadzali bestialskie 
zabiegi chirurgiczne. Za swoje 
zbrodnie po wojnie zostali posta-
wieni przed trybunałem w Norym-
berdze. Koncerny farmakologiczne 
najwięcej zyskiwały na tego typu 
badaniach. A dokładnie IG-Far-
benindustrie, wchodząca w skład 
firmy Bayer, za wiedzą i aproba-
tą najwyższych władz III Rzeszy. 
Doświadczenia prowadzone były 
w Auschwitz-Birkenau i innych 
obozach, zwłaszcza w Buchenwal-
dzie. 

 Jednak nie tylko naziści lubo-
wali się w nieludzkich ekspery-
mentach. Szczególne „osiągnięcia” 
na tym polu mieli również badacze 
z Rosji – na przykład Ilia Iwanow, 
profesor biologii z Uniwersytetu 
Charkowskiego, który snuł wizje 
międzygatunkowego krzyżowa-
nia ludzi i zwierząt. O ile jednak 
w przypadku Iwanowa nikt po-
ważnie nie ucierpiał, to już eks-
perymenty prowadzone przez 
Grigorija Majranowskiego miały 
bardziej tragiczne konsekwencje. 
W latach 30. ubiegłego wieku ten 
toksykolog dostał od Stalina zada-
nie specjalne. Oprócz przygotowa-
nia skutecznych trucizn miał także 
stworzyć substancje, które zabija-
łyby, nie zostawiając śladu w ciele 
ofiary. Królikami doświadczalny-
mi radzieckiego badacza zostali 
więźniowie. Naukowiec testował 
na nich takie trucizny jak strych-
nina, kurara, cyjanek czy akonity-
na (jeden z najbardziej zabójczych 
alkaloidów roślinnych).
 Eksperymenty na więźniach, 
skazańcach czy ochotnikach to 
jedno, zupełnie inną kwestią są 
jednak badania prowadzone na 
dzieciach. Już w XIII wieku cesarz 
Fryderyk II Hohenstauf, zafascy-
nowany rozwojem mowy u malu-
chów, kazał zamknąć grupę dzieci 
w odosobnieniu. Chciał w ten spo-

sób odtworzyć język Adama i Ewy, 
ale jedyne, co osiągnął, to śmierć 
małych badanych (którzy na do-
datek nie wykształcili sobie żadnej 
metody komunikacji). 
 Nie zawsze makabryczne bada-
nia były efektem szaleństwa bądź 
zbrodniczych ciągot prowadzące-
go je naukowca. Zdarzało się, że 
lekarze w dobrej wierze zmieniali 
swoich pacjentów w króliki do-
świadczalne. A że ci czasem umie-
rali? Cóż, było to wkalkulowane 
ryzyko…

kącik naukowy
pr omu jem y osi ągnięc i a  t r z ebnic z a n

mgr inż. Sylwia Baluta
Katedra Chemii
Organicznej i Medycznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska.

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

Michał Puchała
Ur. w 1988 r we Wrocławiu. 

Multiinstrumentalista, wokalista, 
songwriter, kompozytor, 

producent muzyczny, autor 
tekstów. Silnie związany 

z Wrocławską sceną muzyczną. 
Współpracował z takimi 

artystami jak: Muchy, Lech 
Janerka,Krzysztof Zalewski,  

Kev Fox i wielu innych. 
Współtwórca kanału 
Fonoplastykon.live, 

współzałożyciel wytwórni 
płytowej Saints of Suburbia.

ZbrodnicZe oblicZe medycyny 

R E K L A M A

Kolor, dZiKoŚĆ i THe rollinG SToneS – czyli mAlArZ niTKA
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młodzi giganci w nowej trzebnickiej hali

 Oprócz naszych zawodniczek 
w turnieju udział wzięły druży-
ny: MKS MOS Wrocław, Zduńska 
Wola, Wieluń, Rawa Mazowiecka, 
Konstantynów, Tuszyn, Tomaszów 
Mazowiecki. Turniej oficjalnie 
otworzyli burmistrz Marek Długo-
zima oraz prezes Dolnośląskiego 
Związku Piłki Siatkowej Wojciech 
Rozdolski. 
 – Trzebnica, Gmina Wspierająca 

Sport to coś więcej niż tylko hasło, 
to autentyczne działanie, zaanga-
żowanie, pasja, wykwalifikowana 
kadra trenerska i infrastruktura na 
wysokim poziomie. Gmina Trzeb-
nica to miejsce, gdzie aktywność 
fizyczna stanowi istotny filar roz-
woju i integracji mieszkańców. 
Dlatego dziś możemy się spotkać 
na tej nowoczesnej hali, by podzi-
wiać was – przyszłość tej dyscy-

pliny sportu. Cieszę się, że wśród 
drużyn tu dziś występujących, 
w roli gospodarza możemy zoba-
czyć reaktywowaną przeze mnie 
trzebnicką Gaudię. Mam nadzie-
ję, że ten turniej będzie dobrym 
preludium dla turnieju głównego, 
a także dobrą zapowiedzią tego co 
czeka nas na tej hali w przyszłym 
roku. Wspólnie z panem prezesem 
ustaliliśmy, że już w przyszłym 
roku główny turniej Gigantów Siat-
kówki zawita właśnie do tej hali. 
Ten nowoczesny obiekt jest wręcz 
stworzony do tego typu wydarzeń 
– podsumował burmistrz, który ży-
czył jednocześnie zawodniczkom 
udanej sportowej rywalizacji. 
 Wojciech Rozdolski również 
przywitał się z zawodniczkami: – 

Myślę, że Pan burmistrz – tak jak my 
– kocha sport. Mamy o czym roz-
mawiać i myślę, że nasza wspólna 
przyszłość będzie bardzo ciekawa. 
Cieszymy się, że Gmina Trzebnica 
jest naszym partnerem. Wszystkim 
drużynom życzę zdrowej sporto-
wej rywalizacji. Na takich halach jak 
ta, możecie się poczuć jak zawo-
dowcy. Dziękujemy za świetną or-
ganizację i bardzo miłe powitanie 
– podsumował prezes. 
 Zawodniczki gminnego klubu 
sportowego, mimo że młodsze 
od rywalek, to dzielnie walczyły 
w każdym secie o każdy punkt. – 
To była wielka przyjemność dla 
wszystkich drużyn brać udział 
w siatkarskim turnieju na hali im. 
Dolnośląskich Olimpijczyków. Cie-

szymy się, że od siatkówki żeńskiej 
rozpoczęliśmy wydarzenia spor-
towe na nowej hali – powiedziała 
trenerka Lidia Rojewska. 
 W Trzebnicy wygrała drużyna 
UKS Lider Konstantynów Łódzki 
i tym samym została drugim finali-
stą TAURON Młodzi Giganci, i już 24 
września w Miliczu powalczy o zło-
to z MKS MOS Wrocław 
 Skład naszej drużyny: Lidia Ro-
jewska (trenerka), Alicja Piziewicz, 
Kalina Boćko, Wiktoria Maksymo-
wicz, Malwina Stępień, Wiktoria, 
Zuzia Karyś, Hania Trzaskacz, Domi-
nika Brzykcy, Amelia Bogumił.

[wk]

Młodzi Giganci Siatkówki zagościli w Trzebnicy. 
Gaudia Trzebnica-Zdrój wzięła udział w turnieju 
eliminacyjnym Młodziczek jako gospodarz. Była 

to też pierwsza impreza sportowa zorganizowana 
w nowej Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej im. 

Dolnośląskich Olimpijczyków. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie z pre ze se m DZ PS Wojc ie c he m 
Roz do ls k im ot wor z y li  sob ot nie z awo dy. N a z dj .  z  pre ze s G minne go Ce nt rum 
Sp or t u Tr ze b nic a -Z D RÓJ M ag d ale ną Cie sie ls k ą -Woj d ą.

▶ N owa hal a gośc i ł a pie r ws ze z awo dy, a s am e z awo dnic z k i  by ł y z ac hw ycone 
miejsce m , w k tór y m pr z ys z ł o im r y wali zować . 

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a z z awo dnic z k ami t r ze b nic k iej  G au dii .

▶ Zw yc ię żc z y nie z awo dów – U K S Lide r Konst ant y nów Łó d z k i .

▶ Wsp ó lne z dję c ie ws z yst k ic h uc ze st nic ze k z awo dów z burmist r ze m i  pre ze se m DZ PS 
Wojc ie c he m Roz do lsk im . Ju ż w pr z ys z ł y m roku w G minnej H ali  Widowis kowo -
Sp or towej o d b ę d z ie s ię pre st i żow y t urniej  TAU RO N G ig anc i  Siat kówk i. 
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Bardzo udany weekend zanotowa-
ły drużyny GKS POLONIA TRZEB-
NICA, najstarsi kibice i górale 
nie pamiętają takiego wyczynu. 
W tej sobotnio-niedzielnej kolejce, 
wszystkie zespoły biorące udział 
w rozgrywkach i turniejach, łącz-
nie z oldboyami (45+), zanotowały 
zwycięstwa. – To niebywały wy-
czyn, gdyż, jak pragnę nadmienić, 
w tej kolejce grało 7 naszych dru-
żyn, żadna nie schodziła z boiska 
pokonana, a nawet więcej, żadna 
z nich nawet nie zremisowała. 
Wszystkie dopisały sobie 3 pkt 
w tabeli, lub zwycięstwo w tur-
nieju. Oby więcej takich pełnych 
sukcesu weekendów, które są 
efektem dobrej pracy trenerów 
w naszym klubie w każdej grupie 
wiekowej. Jest ich już osiemnastu 

i robią bardzo dobrą robotę. Oby 
tak dalej – podsumowuje prezes 
Andrzej Traczyk. Tego wyniku po-
gratulował również burmistrz Ma-
rek Długozima: – Widać, że wpro-
wadzone przez nas zmiany, spójny 
system szkolenia, a także dosko-
nała atmosfera przynoszą efekty 
w postaci wyników. I choć w gru-
pach juniorskich nie one są dla nas 
najważniejsze, to jednak pokazują, 
że idziemy w dobrym kierunku, by 
Polonii przywrócić należne miej-
sce na sportowej mapie Dolnego 
Śląska. Dziękuję panu prezesowi 
oraz wszystkim trenerom za cięż-
ką pracę na drodze do osiągnięcia 
tego celu, a wszystkim zawod-
nikom gratuluję zaangażowania 
i wspaniałej sportowej rywalizacji 
– podkreślił burmistrz.

tabele
HISTORYCZNY wyczyn GKS 

Mistrzostwa Polski Mażoretek

czebnie rośnie w siłę, w jej szeregi 
wstępują również osoby spoza ob-
szaru naszej gminy, co jak podkre-
śla jeden z założycieli bardzo cieszy 
i stanowi jeszcze większy impuls do 
działania.
 Częstotliwość wyjść w góry spra-
wiła, iż TGG ZAWRAT jest coraz bar-
dziej rozpoznawalna zarówno na 
szlakach jak i w schroniskach

W 2020 r. na terenie Gminy Trzebnica rozpoczęła 
swoją działalność Trzebnicka Grupa Górska ZAWRAT. 

Pomysłodawcy i założyciele stanowią grono przyjaciół 
od lat ceniących sobie aktywne formy rekreacji.

IV liga 2021/2022, grupa: dolnośląska (wschód)
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Lechia Dzierżoniów 6 18 6 0 0 25-4
2. Polonia-Stal Świdnica 6 16 5 1 0 14-8
3. Barycz Sułów 6 13 4 1 1 14-6
4. Polonia Trzebnica 6 12 4 0 2 12-11
5. MKP Wołów 6 11 3 2 1 9-7
6. Piast Nowa Ruda 6 10 3 1 2 10-10
7. Słowianin Wolibórz 6 10 3 1 2 15-12
8. Sokół Marcinkowice 6 9 2 3 1 18-13
9. Orzeł Ząbkowice Śląskie 6 7 2 1 3 12-11

10. Bielawianka Bielawa 6 7 2 1 3 11-13
11. Piast Żerniki (Wrocław) 6 6 2 0 4 10-12
12. Moto Jelcz Oława 6 6 2 0 4 6-12
13. WKS Wierzbice 6 4 1 1 4 7-11
14. Pogoń Oleśnica 6 4 1 1 4 9-19
15. AKS Strzegom 6 2 0 2 4 4-17
16. GKS Mirków/Długołęka 6 1 0 1 5 6-16
Kolejka 6 – 18-19 września / GKS Mirków/Długołęka 2-3 Słowianin Wolibórz /
Orzeł Ząbkowice Śląskie 2-2 Sokół Marcinkowice / Piast Żerniki (Wrocław) 3-1 Po-
goń Oleśnica /WKS Wierzbice 1-2 Polonia-Stal Świdnica /Barycz Sułów 2-3 Biela-
wianka Bielawa /Lechia Dzierżoniów 2-1 Piast Nowa Ruda /AKS Strzegom 1-3 Polo-
nia Trzebnica /Moto Jelcz Oława 1-3 MKP Wołów /
Kolejka 7 – 25-26 września / MKP Wołów – GKS Mirków/Długołęka 25 września, 
16:00 / Polonia Trzebnica – Moto Jelcz Oława 25 września, 16:00 / Piast Nowa Ruda 
– AKS Strzegom 25 września, 15:00 / Bielawianka Bielawa – Lechia Dzierżoniów 25 
września, 15:30 / Polonia-Stal Świdnica – Barycz Sułów 25 września, 15:00 / Pogoń 
Oleśnica – WKS Wierzbice 25 września, 16:00 / Sokół Marcinkowice – Piast Żerniki 
(Wrocław) 25 września, 16:00 / Słowianin Wolibórz – Orzeł Ząbkowice Śląskie 25 
września, 14:00 /

Klasa okręgowa 2021/2022, grupa: Wrocław
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Orzeł Pawłowice (Wrocław) 6 15 5 0 1 13-4
2. GKS Kobierzyce 6 15 5 0 1 21-7
3. Galakticos Solna 6 15 5 0 1 23-5
4. Czarni Jelcz-Laskowice 6 13 4 1 1 18-11
5. Polonia Bielany Wrocławskie 6 12 3 3 0 17-10
6. Wiwa Goszcz 6 9 3 0 3 13-13
7. Polonia Środa Śląska 6 9 3 0 3 12-9
8. Odra Lubiąż 6 8 2 2 2 15-14
9. Wratislavia Wrocław 6 7 2 1 3 16-12

10. Orzeł Marszowice 6 7 2 1 3 8-17
11. Zenit Międzybórz 6 6 2 0 4 10-11
12. KS Żórawina 6 6 1 3 2 10-14
13. Orzeł Prusice 6 6 2 0 4 12-23
14. Błysk Kuźniczysko 6 5 1 2 3 13-15
15. Mechanik Brzezina 6 4 1 1 4 8-16
16. Rapid Domaniów 6 0 0 0 6 1-29
Kolejka 6 – 18-19 września / Orzeł Pawłowice (Wrocław) 0-4 Polonia Środa 
Śląska / Orzeł Prusice 0-8 Galakticos Solna / Zenit Międzybórz 0-2 Wiwa Goszcz 
/ KS Żórawina 1-1 Mechanik Brzezina / Odra Lubiąż 2-3 Orzeł Marszowice / Rapid 
Domaniów 0-2 Czarni Jelcz-Laskowice / Wratislavia Wrocław 2-5 GKS Kobierzyce / 
Błysk Kuźniczysko 2-2 Polonia Bielany Wrocławskie 
Kolejka 7 – 25-26 września / Polonia Bielany Wrocławskie – Orzeł Pawłowice 
(Wrocław) 25 września, 15:00 / GKS Kobierzyce – Błysk Kuźniczysko 25 września, 
15:00 / Czarni Jelcz-Laskowice – Wratislavia Wrocław 26 września, 14:00 /Orzeł 
Marszowice – Rapid Domaniów 25 września, 15:00 /Mechanik Brzezina – Odra Lu-
biąż 25 września, 15:00 /Wiwa Goszcz – KS Żórawina 25 września, 17:00 /Galakticos 
Solna – Zenit Międzybórz 25 września, 15:00 /Polonia Środa Śląska – Orzeł Prusice 
25 września, 16:00 

Klasa A 2021/2022, grupa: Wrocław II
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Plon Gądkowice 6 18 6 0 0 21-7
2. LZS Brzeźno 6 13 4 1 1 30-8
3. Orla Korzeńsko 6 12 4 0 2 26-15
4. Sparta Skarszyn 5 9 3 0 2 6-8
5. Barycz Milicz 6 9 3 0 3 21-17
6. Sokół Kaszowo 5 9 3 0 2 8-7
7. Dolpasz Skokowa 5 9 3 0 2 22-11
8. Victoria Zawonia 5 9 3 0 2 14-13
9. Lotnik Twardogóra 5 9 3 0 2 13-9

10. LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 6 8 2 2 2 14-11
11. Sokół II Wielka Lipa 6 7 2 1 3 6-16
12. Płomień Krośnice 6 5 1 2 3 7-12
13. Sparta Miłcz 6 4 1 1 4 6-23
14. Zorza Pęgów 5 1 0 1 4 5-12
15. KP Brzeg Dolny 6 0 0 0 6 8-38
Kolejka 6 – 18-19 września / Pauza: Lotnik Twardogóra. / Barycz Milicz 3-1 Zorza 
Pęgów /Dolpasz Skokowa 3-5 Victoria Zawonia /Sokół Kaszowo 2-0 Sparta Skarszyn 
/KP Brzeg Dolny 1-2 Sokół II Wielka Lipa /Płomień Krośnice 3-1 Orla Korzeńsko /LZS 
Brzeźno 7-0 Sparta Miłcz /Plon Gądkowice 3-2 LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia)
Kolejka 7 – 25-26 września / Pauza: KP Brzeg Dolny. / LKS Krzyżanowice (k. 
Wrocławia) – Barycz Milicz 26 września, 11:00 /Sparta Miłcz – Plon Gądkowice 26 
września, 11:00 /Orla Korzeńsko – LZS Brzeźno 25 września, 15:00 / Sokół II Wielka 
Lipa – Płomień Krośnice 25 września, 17:00 / Sparta Skarszyn – Lotnik Twardogóra 
26 września, 16:00 / Victoria Zawonia – Sokół Kaszowo 25 września, 16:00 / Zorza 
Pęgów – Dolpasz Skokowa 26 września, 11:00 /

Klasa B 2021/2022, grupa: Wrocław II
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Sokół Ujeździec Mały 4 12 4 0 0 21-6
2. Tomtex Widawa Wrocław 4 10 3 1 0 17-4
3. Sokół Ujeździec Wielki 4 10 3 1 0 11-6
4. Płomień Wisznia Mała 4 7 2 1 1 14-9
5. Avia Ozorowice 2 6 2 0 0 7-2
6. Piorun Koniowo 3 4 1 1 1 12-10
7. Orzeł II Prusice 3 3 1 0 2 6-8
8. Błękitni Pawłów Trzebnicki 4 3 1 0 3 10-16
9. Masłovia Masłów 2 1 0 1 1 3-4

10. Sparta Będkowo 4 1 0 1 3 5-14
11. Dąb Kuraszków 4 1 0 1 3 4-11
12. LKS Krościna Wielka 4 1 0 1 3 7-27
Kolejka 4 – 18-19 września / Pauza: Piorun Koniowo, Masłovia Masłów. / Orzeł 
II Prusice 1-4 Avia Ozorowice / Tomtex Widawa Wrocław 4-1 Sparta Będkowo / 
Płomień Wisznia Mała 1-3 Sokół Ujeździec Wielki / Sokół Ujeździec Mały 8-0 LKS 
Krościna Wielka / Dąb Kuraszków 1-3 Błękitni Pawłów Trzebnicki /
Kolejka 5 – 25-26 września Pauza: Piorun Koniowo, Tomtex Widawa Wrocław. / 
Błękitni Pawłów Trzebnicki – Orzeł II Prusice 26 września, 11:00/ LKS Krościna Wiel-
ka – Dąb Kuraszków 26 września, 11:00/ Sokół Ujeździec Wielki – Sokół Ujeździec 
Mały 26 września, 11:00/ Sparta Będkowo – Płomień Wisznia Mała 26 września, 
11:00/ Avia Ozorowice – Masłovia Masłów 26 września, 11:00

W dniach 10-12 września w Racibo-
rzu odbyły się pierwsze Otwarte 
Mistrzostwa Polski Mażoretek. 90 
zespołów taneczno-mażoretko-
wych w 100 konkurencjach zapre-
zentowało, aż 500 swoich choreo-
grafii. Spośród nich, drugiego dnia 
zawodów można było zobaczyć 
jedną z naszych solistek – Mile-
nę Katrę, która reprezentowała 
Trzebnickie Mażoretki w kategorii 
B – solo baton juniorki, uzyskując 

drugą lokatę. Niedzielne zmaga-
nia rozpoczęły się od świetnego 
debiutu naszej reprezentantki Mai 
Kleszcz w kategorii – solo flaga 
juniorki, kolejny zaprezentował 
się duet – Alicja Kubacka i Wikto-
ria Szczurek, który w kategorii B 
– duo/trio baton juniorki – zgar-
nął srebrny medal. Choreografie 
grupowe zaprezentowane przed 
Trzebnickie Mażoretki w katego-
riach – mażoretki klasyczne scena 

juniorki oraz mix juniorki – oka-
zały się być docenione przez jury 
i dziewczęta w obu zdobyły tytuł 
II Wicemistrza Polski, ale nie tyl-
ko one mogą pochwalić się tytu-
łem mistrzowskim, ponieważ ich 
mamy reprezentujące Trzebnic-
kie Mamuśki w kategorii – grand 
senior – zdobyły ten sam tytuł. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.
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Dzień Przedszkolaka to waż-
na data, nie tylko dla dzieci, lecz 
dla całego świata. Dzieci są waż-
ne, każdy to powie, z nich kiedyś 
wyrośnie dorosły człowiek, więc 

przedszkolakom tym małym i du-
żym, życzyć dziś chcemy długich 
podróży. Spełnienia marzeń, cu-
downych wrażeń, mnóstwa rado-
ści i samych słodkości. / Nauczy-
ciele edukacji przedszkolnej

15 września oddziały przedszkolne 
oraz klasy 1-3 obchodziły Między-
narodowy Dzień Kropki – świę-
to kreatywności i zabawy. Część 
dzieci wybrała się na spacer ulica-
mi miasta a pozostałe na zajęciach 
poznały historię Veshti, małej 
dziewczynki, która dzięki zwykłej 
kropce i niezwykłej nauczyciel-

ce uwierzyła w swoje możliwości. 
Następnie dzieci odkrywały swoje 
talenty tworząc wyjątkowe pra-
ce plastyczne, których motywem 
przewodnim była kropka. Ucznio-
wie z zapałem wykonali rysunki. 
Ich pomysłowość nie miała granic. 
Rozwiązywały również kropkowe 
sudoku, tworzyły zbiory, przelicza-
ły i segregowały kolorowe kropki. / 
Anna Pacierz 

dzień kRoPki

sPRzątanie świata

sPRzątanie świata

dzień PRzedszkolaka

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Sz. Podstawowa Ujeździec

 Tegoroczne święto obchodzili-
śmy pod hasłem „Dzisiaj swoje świę-
to mamy i w naszym przedszkolu 
Kotka witamy”. W wydarzeniu 
uczestniczył burmistrz Marek Dłu-
gozima oraz przewodnicząca Rady 
Rodziców – pani Klaudia Bagińska. 
 Dzieci 5-letnie pod opieką ko-
ordynatora uroczystości – Pani 
Magdaleny Góry – przygotowały 
program artystyczny. Zuzia z grupy 
Rybki wcieliła się w Kotka szukają-
cego przyjaciół. Wędrówka bohatera 
zakończyła się w przedszkolu – tro-
skliwe dzieci zaprosiły Kotka do 
Niezapominajki. Następnie w pięk-
nym tańcu zaprezentowały się dzieci 
z grupy Biedronki przygotowane 
przez Panią Aleksandrę Jakusek. 
Zgromadzeni nagrodzili małych 
wykonawców ogromnymi brawami. 
 Nadszedł w końcu najważniej-
szy dla naszej społeczności moment 
– moment, na który czekał każdy 

przedszkolak – uroczyste odsło-
nięcie rzeźby kota. Dzieci z grupy 
Rybki wspólnie z Panią Dyrektor 
Katarzyną Stępień oraz z Panem 
burmistrzem Markiem Długozimą, 
odsłoniły wyjątkową rzeźbę – Kota 
Niezapominajka. Przedszkolaki 
gorąco podziękowały Panu burmi-
strzowi za cudowną figurkę oraz 
przyjęły gorące życzenia z okazji 
Dnia Przedszkolaka wraz z koszem 
pełnym niespodzianek. 
 Kolejnym punktem uroczystości 
była wspólna zabawa w ogrodzie 
przedszkolnym zorganizowana 
przez koordynatora Panią Dagmarę 
Czternastek, która we współpracy 
z Panią Lidią Rojewską oraz ucznia-
mi SP1 przygotowała dla dzieci za-
bawy sportowe. Był tor przeszkód, 
strzelanie do bramek, sportowe 
koło fortuny oraz wiele innych 
atrakcji. Rywalizacja i dobra zaba-
wa malowały na ustach przedszko-

laków ogromne uśmiechy.
 Ogromnie dziękujemy Panu 
Burmistrzowi Markowi Długozi-
mie za figurkę Kota, za nieustanne 
wsparcie naszej placówki oraz in-
westowanie w jej rozwój. Podzięko-

wania kierujemy także na ręce Pani 
Lidii Rojewskiej oraz uczniów klasy 
7a i 7b ze Szkoły Podstawowej nr 1 
– Dzień Sportu bardzo podobał się 
naszym podopiecznym.
 Choć Dzień Przedszkolaka do-

biegł końca, my nadal świetnie ba-
wimy się w przedszkolu. Od tego 
uroczystego dnia na Ścieżce Trzeb-
nickich Kotów dumnie stoi Nieza-
pominajek – przyjaciel dzieci.

(J.B.)

DZIEn PRZEDSZKOLKA 
oRaz uRoczyste odsłonięcie RzeŹby kota w PRzedszkolu nR 2

Dzień Przedszkolaka – wyjątkowe święto, 
dzień wspaniałej zabawy, czas śmiechu 

i radości. Każdego roku, 20 września, 
wszystkie przedszkolaki z Niezapominajki 

cieszą się i świetnie bawią. W tym roku Dzień 
Przedszkolaka połączony był z Narodowym 

Dniem Sportu oraz wspaniałą uroczystością 
odsłonięcia rzeźby Kota w ogrodzie 

17 września klasy I – III wraz z wy-
chowawcami przystąpiły do akcji 

"Sprzątanie świata". Uczniowie 
wyposażeni w rękawiczki i worki 
z zapałem przeczesywali teren wo-
kół szkoły. Worki napełniały się, 

a park szkolny stał się miejscem 
czystym i przyjaznym nie tylko 
dla dzieci, ale również dla naszej 
planety Ziemi. Uczniowie naszej 
szkoły na co dzień dbają o środo-
wisko segregując do odpowiednich 
pojemników odpady w swoich kla-
sach. / A. Lew, B Wojda,

20 września uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Boleścinie zaopatrzeni 
w jednorazowe rękawiczki i worki 
po raz kolejny uczestniczyli w akcji 
ekologicznej. Celem tej akcji było 
rozbudzenie świadomości ekolo-
gicznej uczniów i odpowiedzial-
ność za środowisko naturalne. 
Młodsi uczniowie sprzątali teren 

wokół szkoły, a starsi tereny poza 
szkolne. Akcja przebiegła szybko 
i sprawnie, a efekty pracy uczniów 
były zadowalające. Po ciężkiej pra-
cy uczniowie z wychowawcami 
udali się na ognisko z kiełbaskami. 
Udział w tym przedsięwzięciu dał 
dzieciom do zrozumienia, że na-
leży dbać o środowisko i czystość 
otoczenia. / D. Surma

▶ Uro c z yste go o d s ł onię c ia r ze ź by kot a do konali  burmist r z M are k D ł u goz im a w raz z dy re k tor 
Kat ar z y ną Stę pie ń oraz p r ze d st awic ie l ami d z ie c i . 

▶ Burmist r z w s woim pr ze m ówie niu p o c hwali ł  d z ie c i  z a pr z ygotowany pro gram ar t yst yc z ny, 
pr ze k az a ł te ż na rę ce d z ie c i  kos z up ominków i  nie sp o d z iane k . 

▶ Kot N ie z ap ominaje k z amie s z k a ł w Pr ze d s z ko lu nr 2 . 

▶D z ie c i  z apre ze ntowa ł y pr ze d st awie nie z wiąz ane z p ojawie nie m się Kot a 
N ie z ap ominajk a w pr ze ds z ko lu . 

▶ Po p o ł u dniu pr ze d s z ko lak i  bawi ł y s ię na sp or towo p o d o k ie m nauc z yc ie l i 
w yc howania f i z yc z ne go ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 1 Lidi i  Rojewsk iej  oraz 
ko or dy natora z abaw Dagm ar y C z te rnaste k .

▶ Po d z ię kowania z a ż yc z l iwość i  wsparc ie jak ie burmist r z M are k D ł u goz im a 
ot r z y m a ł o d pr ze d st awic ie l i  d z ie c i . 
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Osoby, które dostarczą rozwiąza-
ną krzyżówkę do Redakcji Pano-
ramy Trzebnickiej, ul. Prusicka 12, 
pok. 201 lub do skrzynki kore-
spondencyjnej przy wejściu do bu-
dynku, wezmą udział w losowaniu:

•	50	zł
	 ufundowane przez GCKiS,  

do odbioru: ul. Prusicka 12

Rozwiązanie z numeRu 12 (198)

1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę 

którym został (a) : Marek Koćma
hasło: SieRPieŃ w HRaBSTwie oSaGe

wpisz:	imię,	nazwisko,	telefon

KUPON	KRZYŻÓWKOWY	dwutygodnika	NR	13 (199)

R E K L A M A
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50 zł Trzebnica
ul. Prusicka 12

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 roz-
porządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum 
Kultury i Sztuki, 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 prze-
chowywane 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 pod-
stawie zgody przed jej cofnięciem; żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze-
twarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Żona	do	męża:
 – Kochanie, wyrzuć śmieci.
 – Dopiero co usiadłem!
 – A co do tej pory robiłeś?
 – Leżałem.

Jasnowidz	do	mężczyzny:
 – Jest pan ojcem dwójki dzieci.
 – Tak pan myśli? – zaśmiał się mężczyzna 

i sprostował . – Jestem ojcem trójki 
dzieci.

 – To pan tak myśli. . . – zaśmiał się 
jasnowidz.

Po	zademonstrowaniu	swych	
umiejętności	kandydatka	na	
śpiewaczkę	pyta	profesora:

 – Czy mój głos ma jakieś szanse?
 – Oczywiście. Na przykład, gdy wybuchnie 

pożar.

	–	Ile	żyje	dżdżownica	złapana	przez	
wędkarza?

 – Dwa dni z hakiem. 

Spotyka	pająk	pająka.
 – Cześć, co robisz?
 – Gram w motylki.
 – Skąd masz?
 – A, ściągnąłem sobie z sieci. . .

Jasiu	po	wielu	latach	spotyka	swoją	
nauczycielkę:

 – Witaj, Jasiu, czym się zajmujesz?
 – Wykładam chemię. . .
 – O! A gdzie?
 – W Biedronce.

Adam	i	Ewa	idą	przez	Raj.	Ewa	pyta	
Adama drżącym głosem:

 – Adamie, kochasz ty mnie?
 – A kogo mam kochać?

Jasio	szepcze	tacie	na	ucho:
 – Jak dasz mi dziesięć złotych, to powiem 

ci, co mówi mamie taki pan, który 
przychodzi tu rano.

Ojciec wyjmuje 10 zł i daje synowi.
 – Co mówi?
 – "Dzień dobry! Poczta dla pani".

Psychoterapeuta	do	pacjenta:
 – Muszę pana zmartwić. Pan nie ma 

kompleksów, pan naprawdę jest głupi. . .

	–	Jak	pan	myśli,	co	w	dzisiejszych	
czasach	jest	większym	problemem:	
niewiedza	czy	obojętność?

 – Nie wiem. Nie obchodzi mnie to.

R E K L A M A
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LINIA  b Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

P.T Dworce i przystanki Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3S Kurs 3H Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9

1 Szczytkowice I 09:15 14:20
2 Szczytkowice II 09:17 14:22
3 Księginice (3 domki) 09:19 14:24
4 Jaszyce 07:08 15:28
5 Księginice, ul. Sportowa 07:10 08:07 08:07 10:25 15:30
6 Księginice II 07:12 08:09 08:09 10:27 15:32
7 Targ 08:11 08:11 09:22 10:29 14:27
8 Urząd Miejski 06:05 07:16 08:14 08:15 09:25 10:32 14:30 15:36
9 Świątniki 06:15 14:40

10 ul. Czereśniowa 06:20 07:20 08:18 08:19 09:29
11 ul. Czereśniowa Rotunda 06:22 07:22 08:20 08:21 09:31 Kurs Cmentarz – U.M. Kurs Cmentarz – U.M.
12 ul. Polna 06:27 m-ce III – X – pn, śr, pt. m-ce III – X – pn, śr, pt.
13 Szpital 06:32 07:27 m-ce XI – II – wt, pt m-ce XI – II – wt, pt
14 Urząd Miejski 06:36 07:30 08:24 08:25 09:35 09:55 – Urząd Miejski 13:35 – Urząd Miejski 14:50
15 Rynek 06:39 07:33 08:28 09:58 – Rynek 13:38 – Rynek
16 Stadion 06:41 07:35 08:30
17 ul. Chrobrego/Deleżak 08:32 / 8:48 10:00 – Cmentarz Obornicka 13:40 – Cmentarz Obornicka
18 Węgrzynów 08:40
19 Intermarche 06:43 07:37 10:03 – Inter marche 13:43 – Inter marche
20 ul. Bochenka/Kolejowa 06:45 07:39
21 ul. Wrocławska 06:47 07:41
22 ul. Armii Krajowej 06:49 07:43
23 Sp nr 2/Przedszkole nr1 06:51 07:45
24 Bar Gwiazdka 06:53 07:47 10:05 – Bar Gwiazdka 13:45 – Bar Gwiazdka
25 Rynek/Księgarnia 06:55 07:49 08:27 08:51 09:38
26 ul. Polna 06:57 07:51 08:29 08:53 09:40 10:07 – ul. Bochenka – UPT 13:47 – ul. Bochenka – UPT 14:52
27 Szkoła Podstawowa nr3 06:59 07:53 08:31 08:55 09:42 14:54
28 Tesco 08:33 08:58 09:45 ul. Daszyńskiego – U.M. 10:10 ul. Daszyńskiego – U.M. 13:50
29 Szpital 07:56 08:35 09:00 09:47 14:57
30 Urząd Miejski 08:00 08:39 09:04 09:51 10:16 13:50 15:01 / 15:15
31 ul. Piwniczna 08:03 08:42 09:07 10:19 13:53 15:18
32 Księginice I 07:04 08:05 10:21 15:20
33 Księginice, ul. Sportowa 07:06 08:07 10:23 15:22
34 Jaszyce 07:08 15:25
35 Księginice (3 domki) 08:44 09:09 13:55
36 Szczytkowice II 08:46 09:11 13:57
37 Szczytkowice I 08:48 09:13 13:59

Rozkład SzynobuSów źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

LINIA c Trzebnica – Głuchów Górny – Piersno – Siedlec Trzebnicki – Trzebnica

PRZYSTANKI
KURS

1
KURS

2
KURS

3
KURS

4
KURS

5
KURS

6

ważny od 16.12.2019r. POCZĄTEK TRASY
1 Trzebnica nr 23 6:10 7:15 10:05 16:02 17:06 18:02

2 Raszów skrzyżowanie 6:13 7:18 - 15:59 17:01 17:59

3 Raszów wieś - - 10:08 - - -

4 Taczów 6:16 7:21 10:12 15:56 16:58 17:56

5 Głuchów Górny 6:20 7:25 10:16 15:52 16:54 17:52

6 Skarszyn 6:24 7:29 10:20 15:48 16:50 17:48

7 Boleścin 6:27 7:32 10:23 15:45 16:47 17:45

8 Piersno 6:30 7:35 10:26 15:42 16:44 17:42

9 Boleścin 6:33 7:38 10:29 15:39 16:41 17:39

10 Skarszyn 6:36 7:41 10:32 15:36 16:38 17:36

11 Godzieszowa 6:39 7:44 10:35 15:33 16:35 17:33

12 Siedlec PKP 6:42 7:47 10:38 15:30 16:32 17:30
13 Godzieszowa 6:45 7:50 10:41 15:27 16:29 17:27

14 Skarszyn 6:48 7:53 10:44 15:24 16:26 17:24

15 Głuchów Górny 6:52 7:57 10:48 15:20 16:22 17:20

16 Taczów 6:56 8:01 10:52 15:16 16:18 17:16

17 Raszów skrzyż. - - 10:55 15:13 - 17:13

18 Raszów wieś 7:00 8:05 - - 16:14 -

19 Trzebnica nr 23 7:04 8:09 10:58 15:10 16:10 17:10
Obowiązuje w dni robocze
Trzebnica nr. 23 – oznacza przystanek na ul. W. Witosa POCZĄTEK TRASY

LINIA D Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica

P.T Przystanki Kurs 1 Kurs 2

1 Trzebnica nr 12 12:05 16:15

2 Księginice 1 12:08 16:17

3 Księginice 2 12:10 16:19

3 Ligota 12:13 16:20

4 Masłów 1 12:15 16:22

5 Masłów 2 12:17 16:24

6 Kałowice 12:19 16:26

7 Masłów 2 12:21 -

8 Masłów 1 12:23 -

9 Ligota 12:25 -

10 Księginice 2 12:27 -

11 Księginice 1 12:29 -

12 Trzebnica nr 18 12:32 16:37

13 Marcinowo 12:41 (WT+PT) 16:44

14 Trzebnica nr 12 12:47 (WT+PT) 16:50

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

P.T Dworce i przystanki Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13

1 Nowy Dwór (Pętla) 6:06 6:58 7:36 8:16 9:04 10:00 11:25 12:15 13:07 13:48 14:30 15:12 16:00
2 Szpital (Kierunek Miasto) 6:08 7:00 7:38 8:18 9:06 10:02 11:27 12:17 13:09 13:50 14:32 15:14 16:02
3 Biedronka (Kierunek Miasto) 6:10 7:02 7:40 8:20 9:08 10:04 11:29 12:19 13:11 13:52 14:34 15:16 16:04
4 Targowisko 6:12 7:04 7:42 8:22 9:10 10:06 11:31 12:21 13:13 13:54 14:36 15:18 16:06
5 PKS / Urząd Miejski 6:14 7:06 7:44 8:24 9:12 10:08 11:33 12:23 13:15 13:56 14:38 15:20 16:08
6 Rynek/Fontanna 6:16 7:08 7:46 8:26 9:14 10:10 11:35 12:25 13:17 13:58 14:40 15:22 16:10
7 Stadion 6:18 7:10 7:48 8:28 9:16 10:12 11:37 12:27 13:19 14:00 14:42 15:24 16:12
8 Intermarche 6:22 7:14 7:52 8:32 9:20 10:16 11:41 12:31 13:23 14:04 14:46 15:28 16:16
9 Dworzec Kolejowy 6:24 7:16 7:54 8:34 9:22 10:18 11:43 12:33 13:25 14:06 14:48 15:30 16:18

10 Wrocławska 6:26 7:18 7:56 8:36 9:24 10:20 11:45 12:35 13:27 14:08 14:50 15:32 16:20
11 Armii Krajowej 6:27 7:19 7:57 8:37 9:25 10:21 11:46 12:36 13:28 14:09 14:51 15:33 16:21
12 Aquapark N/Ż - - - - - - 11:47 12:37 13:29 14:10 14:52 15:34 16:22
13 Przedszkole Nr 1 6:28 7:20 7:58 8:38 9:26 10:22 11:48 12:38 13:30 14:11 14:53 15:35 16:23
14 Bar Gwiazdka 6:30 7:22 8:00 8:40 9:28 10:24 11:50 12:40 13:32 14:13 14:55 15:37 16:25
15 Rynek/Biblioteka 6:32 7:24 8:02 8:42 9:30 10:26 11:52 12:42 13:34 14:15 14:57 15:39 16:27
16 Polna 6:34 7:26 8:04 8:44 9:32 10:28 11:54 12:44 13:36 14:17 14:59 15:41 16:29
17 Szkoła Podst. Nr3 6:36 7:28 8:06 8:46 9:34 10:30 11:56 12:46 13:38 14:19 15:01 15:43 16:31
18 Piwniczna/Targ 6:39 7:31 8:09 8:49 9:37 10:33 11:59 12:49 13:41 14:22 15:04 15:46 16:34
19 Biedronka (Kierunek Szpital) 6:41 7:33 8:11 8:51 9:39 10:35 12:01 12:51 13:43 14:24 15:06 15:48 16:36
20 Szpital (Kierunek Nowy Dwór) 6:43 7:34 8:13 8:53 9:41 10:37 12:03 12:53 13:45 14:26 15:08 15:50 16:38
21 Nowy Dwór 6:45 7:36 8:15 8:55 9:43 10:39 12:05 12:55 13:47 14:28 15:10 15:52 16:40

INFORMACJE OGÓLNE
KIERUNEK GODZINA ODJAZDU PRZYSTANKI

Trzebnica –Boleścin – Siedlec 
PKP – Trzebnica

6:10 / 7:15/ 10:05 / 15:15 / 
16:15 / 17:15

ważny od 3.06.2020r.

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– 
Trzebnica

12:05 / 16:15
Przystanek nr. 12 – ul. Ks. 
Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

Trzebnica – Marcinowo

12:32
kursuje wtorek i piątek przystanek nr 18 (UM)

– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.

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

Trzebnica– Ujeździec
Mały

14:15 /  15:15 A
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

R E K L A M A

R E K L A M A

Informator
GminneGo Centrum Kultury i  Sz tuKi

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

Oferta sekcji 2021/22

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć 
w sezonie 2020/2021. Prosimy o zapoznanie 
się z regulaminem zajęć. Szczegóły na stro-
nie gckis.trzebnica.pl i na plakatach

artKawiarnia 
Miejsce dla Ciebie!

ul. Prusicka 12 (wejście od ul. Jana Olszewskie-
go) Od września nowe godziny otwarcia!
nie-czw 12:00 – 20:00 / pt-sob   12:00 – 22:00  
Zapraszamy na domowe ciasta, najlepszą 
kawę, chrupiące gofry oraz rzemieślnicze lody
tel. 669 886 997

24 września / piątek /19:00 Zapraszamy na KARAOKE / artKawiarnia

kino
Polonia 3D

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

Bilety online kinopolonia.bilety24.pl 
zachęcamy do zakupu biletów online

Kasy kina
Kasy kina czynne od piątku do wtorku w godz. 
14:00 do 15 min. po rozpoczęciu ostatniego 
seansu. tel.  71/312 09 47 wew. 221

24-28 września 2021

„Psi Patrol. Film” 
bez ograniczeń/animowany, familijny./2D 
dubbing/1godz.26 min.
„Najmro. Koch, kradnie, szanuje”
/PREMIERA/
15+/komedia, akcja/2D PL/1godz. 36min.
„Zupa nic 
13+/komedia/2D PL/1godz. 34min.”

1-5 października 2021 „Elfinki”, „Nie czas umierać”  /PREMIERA/

BiBLiotEka

Rynek Ratusz, parter / tel. 669 767 871 
poniedziałek    09:00 – 12:00  i 13.00 – 16.00 
wtorek             09:00 – 12:00  i  13.00 – 16.00 
środa              prace wewnętrzne 
czwartek         10:00 – 12:00 i 13.00 – 17.00 
piątek             09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00
sobota            09:00 – 13:00 - pierwsza i trzecia 
sobota miesiąca

29.09 / środa / 17:30
Spotkanie autorskie z Marią Paszyńską / 
artKawiarnia
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 5.10 Klan (3845 - 3846) - telenowela
 6.00 Magazyn Ekspresu Reporterów
 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 7.40 Rok w ogrodzie
 8.05 Rok w ogrodzie Extra - magazyn
 8.20 wojsko - polskie.pl
 8.45 Pełnosprawni (420) - magazyn
 9.20 Fascynujący świat - Nieletni 

Inżynierowie - film dok.
 10.25 Sprawa dla reportera
 11.30 Ojciec Mateusz s.XXIII (299) 

- Oko za oko - serial
 12.25 Gwiazda Południa - film przygo-

dowy, Wielka Brytania, Francja, reż. 
Didney Hayers, wyk. George Segal, 
Ursula Andress, Orson Welles, Ian 
Hendry, Michael Constatine

 14.15 Z pamięci - Henryk Markiewicz
 14.25 Okrasa łamie przepisy - Podla-

skie pierogi z serem 
 14.55 Rolnik szuka żony seria 8 - /1/ 

- reality show
 15.55 Tajemnice miasteczka (3) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Jaka to melodia?
 18.30 Wojenne dziewczyny s.IV (40) 

- serial
 19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
 20.10 Alarm! - magazyn
 20.35 Komisarz Alex s.XVI (192) 

- Zabójcze sekrety - serial
 21.35 Hit na sobotę - Quantum of 

Solace - film sensacyjny, USA, 
reż. Marc Forster, wyk. Daniel 
Craig, Olga Kurylenko, Judi Dench, 
Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini

 23.30 Poszukiwany, poszukiwana 
- komedia, reż. Stanisław Bareja, 
wyk. Adam Mularczyk, Wojciech 
Siemion, Jolanta Wołłejko, Bohdan 
Łazuka, Jerzy Januszkiewicz, Jan 
Kobuszewski, Wojciech Pokora, 
Wiesław Gołas

 1.05 Paweł VI, cz. 1 - film biograficzny
 3.05 Jaka to melodia?
 3.50 Z pamięci - Henryk Markiewicz
 3.55 Zakończenie dnia

 5.55 Barwy szczęścia (2474) - serial
 6.25 Barwy szczęścia (2475) - serial
 7.00 M jak miłość (1599) - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie 
 11.25 Rodzinny ekspres - Dzień 

Uchodźcy i Migranta - magazyn
 11.55 You Can Dance - Nowa Gene-

racja (5) - Casting w Lublinie 
- widowisko rozrywkowe

 12.55 You Can Dance - Nowa Gene-
racja (6) - Casting w Warszawie 
- widowisko rozrywkowe

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.15 Szansa na sukces. Eurowi-

zja Junior 2021 - Wielkie hity 
gwiazd Eurowizji - Abba i Celine 
Dion - widowisko muzyczne

 16.20 Na dobre i na złe (815) -  Nieode-
brane połączenia - serial

 17.20 Smaki świata - pośród mórz
 17.45 Słowo na niedzielę - Anosik, 

Mojżesz i płomienie
 18.00 Panorama, Pogoda
 18.30 Postaw na milion s.XXIII (270) 

- teleturniej
 19.25 Rodzinka.pl s.X (208) - Rollerco-

aster - serial
 20.00 The Voice of Poland s. XII 
   - Przesłuchania w ciemno 
 21.05 The Voice of Poland s. XII 
   - Przesłuchania  w ciemno 
 22.15 Hity wszech czasów - magazyn 

muzyczny
 23.20 Kino relaks - Larry Crowne. 

Uśmiech losu - dramat, USA, reż. 
Tom Hanks, wyk. Tom Hanks, Julia 
Roberts, Bryan Crantston, Gugu 
Mbatha - Raw

 1.05 Ostateczna operacja - dramat, 
USA, reż. Chris Weitz, wyk. Melanie 
Laurent, Haley Lu Richardson, Oscar 
Isaac, Ben Kingsley

 3.15 Samba - komediodramat, Francja, 
reż. Olivier Nakache, Eric Toledano, 
wyk. Omar Sy, Charlotte Gainsbo-
urg, Tahar Rahim, Izia Higelin

 5.15 Rodzinka.pl - serial

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.20 Załoga G - film anim.
 10.00 Dzieci na tropie prawdy
 10.10 Ewa gotuje 
 10.40 Family Food Fight 
   - Pojedynek na smaki
 11.40 Nasz nowy dom
 12.40 Bogaty Dom - Biedny Dom
 13.40 Drwale i inne opowieści Biesz-

czadu
 14.40 Rolnicy. Podlasie
 15.45 Więzienie
 17.45 Chłopaki do wzięcia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.25 Gość Wydarzeń
 20.05 Kuchnia

 21.05 Avengers: Koniec gry - film sci - fi, 
USA, reż. Anthony Russo, Joe Russo, 
wyk. Robert Downey Jr, Chris Evans, 
Mark Ruffalo, Chris Hemsworth

   - Iron Man samotnie dryfuje 
w kosmosie, połowa superboha-
terów przestała istnieć, a Kapi-
tan Ameryka próbuje pogodzić 
się z porażką. Świat już nigdy nie 
będzie taki sam, a ocaleni muszą 
nauczyć się żyć w nowych warun-
kach. Nie wszyscy jednak dają za 
wygraną. Gdy w bazie Avengers 
pojawia się Ant - Man, w głowach 
herosów rodzi się szalony plan 
zmiany obecnego stanu rzeczy. Iron 
Man, Kapitan Ameryka, Thor, Hulk, 
Czarna Wdowa i pozostali jednączą 
się ponownie.

 1.00 Resident Evil: Degeneracja - film 
anim.

 3.05 Świat według Kiepskich
 3.35 Love Island. Wyspa miłości

 5.10 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.25 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 6.25 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 7.25 Rozenek cudnie chudnie - pro-

gram lifestylowy
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.30 Brzydula - serial
 12.00 Brzydula - serial
 12.30 Brzydula - serial
 13.00 Brzydula - serial
 13.30 Na Wspólnej Omnibus - serial
 15.20 MasterChef 
 16.50 Zrób coś z tym dzieckiem 
   - program lifestylowy
 17.25 MądrzeJEMY z Katarzyną 

Bosacką 
 17.55 Zaplanuj długie życie 
 18.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.00 Mam talent

 21.45 After - film obyczajowy, USA 2019, 
reż. Jenny Gage, wyk. Josephine Lan-
gford, Hero Fiennes - Tiffin, Khadijha 
Red Thunder, Dylan Arnold, Peter 
Gallagher, Jennifer Beals

 0.00 Krampus, duch Świąt - horror, 
USA 2015, reż. Michael Dougherty, 
wyk. Emjay Anthony, Adam Scott, 
Toni Collette, Krista Stadler

 2.05 Kuchenne rewolucje - program 
kulinarno - rozrywkowy

 3.10 NOC Magii 

 4.55 Najgorsze polskie tatuaże 
 5.40 Fachowcy 
 6.25 Express - informacje 
 6.40 DeFacto 
 7.05 DeFacto 
 7.35 Usterka 
 8.10 Usterka 
 8.40 Gogglebox. Przed telewizorem
 9.45 Express - informacje
 9.58 Pogoda
 10.00 10 zadań specjalnych Michela 

Morana 
 10.40 Królowe życia - serial
 11.05 Królowe życia - serial
 11.35 Bracia Collins biorą się do roboty 
 12.35 Nic do ukrycia 
 13.35 Usterka 
 14.05 Usterka 
 14.40 Gogglebox. Przed telewizorem
 15.45 Express, Pogoda
 16.00 Gogglebox. Przed telewizorem
 16.55 Najgorsze polskie tatuaże 
 17.45 Express, Pogoda
 18.05 Najgorsze polskie tatuaże 
 18.55 Walk the Line. Prosto do celu 
 19.45 Express, Pogoda
 20.00 Królowe życia - serial
 20.30 Królowe życia - serial
 21.00 Królowe życia - serial
 21.30 Królowe życia - serial
 22.00 Wyjadacze 
 1.00 Walk the Line. Prosto do celu 
 1.45 Paloma - serial
 2.50 Paloma - serial
 3.55 Kartoteka 

 4.55 Szkoła - serial
 5.55 Wiza na miłość 
 7.00 Timmy i przyjaciele - animacja
 7.15 Ukryta prawda - serial
 10.15 Makłowicz w drodze 
 10.45 Hotel Paradise - Rajskie rozdanie 
 11.45 Hotel Paradise 
 13.45 Mamy to - serial
 14.50 Beethoven VI: Wielka ucieczka 

- film familijny, USA 2008, reż. Mike 
Elliott, wyk. Jonathan Silverman, 
Jennifer Finnigan, Moises Arias, 
Eddie Griffin, Rhea Perlman, Ste-
phen Tobolowsky

 17.00 Wonder Woman - film przygo-
dowy, USA, Chiny, Hong Kong 
2017, reż. Patty Jenkins, wyk. Gal 
Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, 
Robin Wright, Danny Huston, 
David Thewlis

 20.00 Niesamowity Hulk - film przygo-
dowy, USA 2008, reż. Louis Leter-
rier, wyk. Edward Norton, Liv Tyler, 
Tim Roth, William Hurt, Tim Blake 
Nelson, Ty Burrell

 22.25 Nieuchwytny - film sensacyjny, 
USA 1996, reż. John Gray, wyk. Ste-
ven Seagal, Keenen Ivory Wayans, 
Bob Gunton, Brian Cox, John M. 
Jackson, Michelle Johnson

 0.25 Zbrodnie, które wstrząsnęły 
Ameryką

 1.25 Druga strona medalu - talk show 
 2.35 NOC Magii 

 6.00 Castle - serial
 7.00 Taki jest świat
 8.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 9.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 10.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 12.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 14.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 16.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 18.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 20.00 Eskorta - film akcji, USA 2018, reż. 

Peter Berg, wyk. Iko Uwais, John 
Malkovich, Lauren Cohan, Mark 
Wahlberg

 22.00 Red - film sensacyjny, USA 2010, 
reż. Robert Schwentke, wyk. Bruce 
Willis, Helen Mirren, John Malko-
vich, Karl Urban, Morgan Freeman

 0.10 Showgirls - dramat, USA 1996, 
reż. Paul Verhoeven, wyk. Elizabeth 
Berkley, Gina Gershon, Kyle MacLa-
chlan

 2.55 Castle - serial
 3.50 Taki jest świat
 4.35 Z archiwum policji
 5.00 Dyżur
 5.30 Dyżur

5.55 Doktor Martin - serial 8.00 Komisarz 
Rex - serial 10.00 Hudson i Rex - serial 11.00 
Czterej pancerni i pies cz. 6 - 8 - serial 14.00 
U Pana Boga w ogródku - seriall 15.50 Biały 
tygrys - film wojenny, Rosja 18.00 Rozmowy 
kontrolowane - komedia, Polska 20.00 Juras-
sic Park - film przygodowy, USA 22.40 Psy 
- dramat sensacyjny, Polska 0.55 Czas surfe-
rów - film sensacyjny, Polska 2.40 Jak to się 
robi - komedia obyczajowa, Polska 

6.00 Flintstonowie 6.30 Galileo 10.35 Kung 
Fu Yoga - komedia przygodowa 12.50 Dzie-
ci na tropie prawdy 13.00 STOP Drogów-
ka 14.00 Policjantki i Policjanci 19.00 Galileo 
20.00 Powrót do przyszłości,  cz. 3 - kome-
dia sci - fi, USA, 1990, reż. Robert Zemeckis, 
wyk. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary 
Steenburgen 22.30 Sprawiedliwi -   Wydział 
Kryminalny 0.35 Kickboxer - film sensacyjny 
2.40 Śmierć na 1000 sposobów 

6.00 TOP 10  -  Lista przebojów 7.05 Flintsto-
nowie 9.10 Cynamon - film familijny, 11.05 
Pierwsza miłość 15.00 Kochane pieniądze 
- serial 18.00 Moja super eks - dziewczyna 
- komedia romantyczna, USA, 2006, reż. Ivan 
Reitman, wyk. Uma Thurman, Luke Wilson, 
Anna Faris 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminal-
ne zagadki Nowego Jorku 23.00 Walka z cie-
niem: Ostatnia runda - film sensacyjny 1.45 
Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami

6.30 IO Tokio 2020 - Igrzyska na bis. Kaja-
karstwo 7.45 Piłka nożna - Futsal - MŚ, Li-
twa 2021 9.10 Stan futbolu 10.10 Piłka noż-
na - Ekstraliga kobiet UKS SMS Łódź - Czarni 
Sosnowiec 12.15 Piłka ręczna mężczyzn 
- PGNiG Superliga. Torus Wybrzeże Gdańsk 
- Gwardia Opole 14.10 Kolarstwo szosowe 
- MŚ, Flandria 2021 15.25 Skoki Narciarskie 
- Letnie Grand Prix - Hinzenbach 16.15 Kolar-
stwo szosowe - MŚ, Flandria 2021 16.30 Sko-
ki Narciarskie - Letnie Grand Prix - Hinzen-
bach 17.20 Studio TVP Sport 17.55 PN - Futsal 
19.15 Piłka nożna - PKO Ekstraklasa, Legia 
Warszawa - Raków Częstochowa 22.20 
Sportowy Wieczór 23.00 Skoki Narciarskie 
- Letnie Grand Prix - Hinzenbach - konkurs 
indywidualny 0.50 EURO 2020 - Finał. Wło-
chy - Anglia 4.10 Sporty walki - MMA Bella-
tor, San Jose 5.45 Zakończenie dnia 

7.10 Tenis. Laver Cup, Boston, Stany Zjedno-
czone 1. dzień, 2. mecz singla 8.10 Kolarstwo. 
MŚ, Brugia, Leuven, Belgia Wyścig juniorek 
10.30 Kolarstwo. MŚ, Imola, Włochy Wyścig 
elity kobiet 12.15 Kolarstwo. MŚ, Brugia, Leu-
ven, Belgia Wyścig elity kobiet 17.05 Kolar-
stwo. MŚ, Brugia, Leuven, Belgia Wyścig eli-
ty juniorów 18.00 Tenis. Laver Cup, Boston, 
Stany Zjednoczone 1. runda singla 18.55 Wia-
domości Eurosportu 19.00 Tenis. Laver Cup, 
Boston, Stany Zjednoczone 2. dzień, 1. mecz 
singla 21.00 Tenis. Laver Cup, Boston, Stany 
Zjednoczone 2.  dzień, 2.  mecz singla 23.00 
Wiadomości Eurosportu 23.05 Jeździectwo. 
Global Champions Tour, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone Skoki 1.20 Trailblazers 1.30 Te-
nis. Laver Cup, Boston, Stany Zjednoczone 
2. dzień, 2. mecz singla 3.00 Kolarstwo. MŚ, 
Brugia, Leuven, Belgia Wyścig elity kobiet 

 6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o  ka-
sę 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 Przy-
jaciółki 15.00 Nasz nowy dom 16.00 Kuchnia 
16.30 Kuchnia 17.00 Kuchnia 17.30 Kuchnia 
18.00 Komisarz Mama 19.00 Kowalscy kon-
tra Kowalscy 19.30 Kowalscy kontra Kowal-
scy 20.05 Wydarzenia 20.35 Gość Wydarzeń 
21.10 Bez snu - thriller, USA, 2017, reż. Ba-
ran bo Odar, wyk. Jamie Foxx, Michelle Mo-
naghan, Scoot McNairy, Dermot Mulroney 
23.20 Sprawiedliwość ulicy - film sensacyjny, 
USA, 2007, reż. Don E. FauntLeRoy, wyk. Ste-
ven Seagal, Danny Trejo, Eddie Griffin, Car-
men Serano 1.25 Kabaretowa Ekstraklasa 
2.05 Wydarzenia wieczorne 2.50 #Jesteśmy-
DlaDzieci 3.20 Echo lasu 3.50 Echo lasu 4.20 
Interwencja 4.35 Interwencja

6.05 Wydarzenia wieczorne 6.45 SuperLu-
dzie Extra 7.05 Psi patrol 9.35 Psi patrol 10.00 
Świat według Kiepskich 10.30 Świat we-
dług Kiepskich 11.00 SuperLudzie 11.30 Ko-
pernik była kobietą 12.30 Nasz nowy dom 
13.30 Nasz nowy dom 14.30 Kabaretowa 
Ekstraklasa 14.45 Potężne Kaczory  3 - ko-
media, reż. Robert Lieberman, wyk. Emilio 
Estevez, Jeffrey Nordling, David Selby, Heidi 
Kling 16.55 1000  lat po Ziemi - film sci - fi, 
USA, 2013, reż. M. Night Shyamalan, wyk. Ja-
den Smith, Will Smith, Sophie Okonedo, Zoë 
Kravitz 19.00 Świat według Kiepskich 19.30 
Świat według Kiepskich 20.00 Gala Brave 
Combat MMA Konin 0.00 Django - western, 
USA, 2012, reż. Quentin Tarantino, wyk. Ja-
mie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCa-
prio, Kerry Washington 3.30 Polacy za grani-
cą 4.30 Na ratunek 112 5.00 Na ratunek 112 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 13.59 Serwis Info 14.29 
Serwis Info 14.52 Pogoda 15.00 Debata TVP 
INFO 15.29 Info Dzień 16.24 Pogoda 16.30 
Koronawirus. Szczepionka 17.00 Teleexpress 
17.15 Teleexpress Extra 17.30 Studio Wschód 
18.00 Panorama 18.18 Serwis Info 18.30 Ko-
biecym okiem - magazyn 18.52 Serwis Info 
19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomo-
ści 20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć 
- magazyn 21.25 Serwis Info 21.41 Pogoda 
21.50 W tyle wizji 22.25 Serwis Info 22.30 
W tyle wizji Extra 23.00 Magazyn śledczy 
23.25 INFO Wieczór 0.00 Wiadomości 0.28 
Gość Wiadomości 0.56 Pogoda 1.00 Salon 
dziennikarski 1.46 Pogoda 1.56 Minęła 20ta 
2.49 Pogoda 3.00 Serwis dla Polonii 3.20 Fil-
my Dokumentalne TVP INFO

14.20 100 cudownych miejsc na świecie 
14.30 Przegląd Katolickiego Tygodnika “Nie-
dziela” 14.35 Próba wiary 15.30 Wierzę w 
Boga 16.00 Informacje dnia 16.10 Historia 
Antoniego Żubryda 17.00 Z Parlamentu Euro-
pejskiego 17.25 Święty na każdy dzień 17.30 
Mocni Jego mocą 17.55 Poczet Wielkich Po-
laków 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje 
dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 
Powstanie Warszawskie 19.30 Manna z Nie-
ba 19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem 
dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Śladami historii 21.00 Apel Jasnogór-
ski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt 
Widzenia 22.00 Misjonarze Afryki - Ojcowie 
Biali 22.45 Kazembe 22.30 Galilejczyk - pre-
zentuje Keith Garner 23.00 Głos serca 23.45 
100 cudownych miejsc na świecie 23.55 Ko-
lory Świętości 

7.00 Hanka Ordonówna - widowisko kame-
ralne 8.20 Informacje kulturalne 8.45 Tamte 
lata, tamte dni - Jan Jakub Kolski 9.15 Wyda-
rzenie aktualne 9.50 Portrecistka Marii Anto-
niny - film dok. 11.40 Wojna domowa - serial 
12.50 Do dzieła - magazyn 13.20 Kapitan 
Morten i królowa pająków - film anim. 14.50 
Mieszczanie żywieccy 15.30 Tego się nie wy-
tnie - talk - show 16.25 Tego się nie wytnie 
EKSTRA 16.50 Retro kino - Kapryśne lato 
- film fabularny 18.15 Co dalej? 18.45 Gala 
wręczenia nagród 46. Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni - widowisko 21.10 
Bilet do kina - Rozważna i romantyczna - film 
fabularny, USA, Wielka Brytania 23.35 Gene-
sis. When In Rome - koncert, Wielka Brytania 
1.15 Zawodowiec - western 3.15 Van Gogh. 
U bram wieczności. - film fabularny, Irlandia, 
Wielka Brytania, Francja, USA 

SOBOTA, 25 WRZEŚNIA 

13.30 Antenowe remanenty 13.45 Piosenka u 
Ciebie 14.15 Całkiem niezła historia 14.35 An-
tenowe remanenty 15.00 Koronka do Miło-
sierdzia Bożego 15.20 Dobre historie - Hospi-
cjum dziecięce w siedlcach 15.50 Antenowe 
remanenty 16.05 Okiem Wiary 16.30 Ante-
nowe remanenty 2 16.45 Dziennik Regio-
nów 17.00 Tomek na granicach… Rzeczypo-
spolitej 17.30 Śląskie 4 YOU 17.56 Aktualności 
Flesz 18.00 Rączka gotuje 18.30 Aktualności 
18.53 Wiadomości sportowe 19.10 Bohate-
rowie zapomniani 19.30 Mini Jack 19.55 Ma-
gazyn Meteo 20.00 Piosenka dla Ciebie 21.00 
Tygodnik polityczny 21.20 Policzmy się dla Pol-
ski - felieton 21.30 Aktualności 21.40 Sport 
weekend 21.50 Studio LOTTO 22.00 Dziennik 
Regionów 22.25 Regionalny Magazyn Sporto-
wy 3 22.45 - Kryminalna Siódemka 23.05 Ka-
baret. Super Show Dwójki 0.00 Astronarium

12.05 Sukces na bank - Turniej wiedzy ekono-
micznej dla szkół średnich - teleturniej 13.00 
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie 13.30 An-
tenowe remanenty 13.45 Piosenka u Ciebie 
14.15 Całkiem niezła historia 14.35 Anteno-
we remanenty 15.00 Koronka do Miłosier-
dzia Bożego 15.20 Dobre historie - Hospicjum 
Dziecięce w Siedlcach - magazyn 15.50 An-
tenowe remanenty 16.05 Okiem Wiary 6.30 
Antenowe remanenty 16.45 Dziennik Regio-
nów 17.00 Tomek na granicach... Rzeczypo-
spolitej 18.00 Studio Raban 18.30 Kurier Opol-
ski 18.55 Największe katastrofy Opolszczyzny 
19.10 O!polskie. Tak to się robi! 20.00 Piosenka 
dla Ciebie 21.00 Tygodnik polityczny 21.20 Po-
liczmy się dla Polski 21.30 Kurier Opolski 22.00 
Dziennik Regionów 22.25 Regionalny Maga-
zyn Sportowy 22.45 Kryminalna Siódemka 
23.05 Kabaret. Super Show Dwójki 

4.55 Najgorsze polskie tatuaże 5.40 Fachow-
cy 6.25 Express 6.40 DeFacto 7.05 DeFacto 
7.35 Usterka 8.40Gogglebox. Przed telewi-
zorem9.45 Express 10.00 10  zadań specjal-
nych Michela Morana 10.40 Królowe życia 
- serial 11.05 Królowe życia - serial 11.35 Bracia 
Collins biorą się do roboty 12.35 Nic do ukry-
cia 13.35 Usterka 14.40Gogglebox. Przed te-
lewizorem15.45 Express 16.00Gogglebox. 
Przed telewizorem16.55 Najgorsze polskie 
tatuaże 17.45 Express 18.05 Najgorsze pol-
skie tatuaże 18.55 Walk the Line. Prosto do 
celu 19.45 Express 20.00 Królowe życia - se-
rial 20.30 Królowe życia - serial 21.00 Królo-
we życia - serial 21.30 Królowe życia - serial 
22.00 Wyjadacze 23.00Gogglebox. Przed te-
lewizorem1.00 Walk the Line. Prosto do celu 
1.45 Paloma - serial 2.50 Paloma - serial 3.55 
Kartoteka

Sobota
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  7.00 Transmisja Mszy Świętej
 8.00 Tydzień
 8.30 Zakochaj się w Polsce (248) 

Żyrardów i okolice - magazyn
 9.05 Las bliżej nas (39) - magazyn
 9.25 Fascynujące Wogezy - dzikość 

w środku Europy - cykl dok.
 9.50 Weterynarze z sercem
 10.25 Klasztorne smaki Remigiusza 

Rączki - magazyn kulinarny
 10.55 Słowo na niedzielę
 11.00 Msza Święta
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.50 Umarł, aby żyć. Rzecz o Stefanie 

Kardynale Wyszyńskim - Prymas 
Wyszyński w Watykanie. - serial 

 13.20 BBC w Jedynce - Wodopój. Afry-
kańska oaza zwierząt 

 14.15 Z pamięci - Henryk Markiewicz
 14.25 Okrasa łamie przepisy - Powsze-

dnia, choć niezwykła mąka 
 14.55 Komisarz Alex s.XVI (192) - serial
 15.55 Tajemnice miasteczka (4) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Ojciec Mateusz s.XXVI (331) - serial
 18.30 Jaka to melodia?
 19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
 20.15 Wojenne dziewczyny s.IV (41) 

- serial
 21.15 Rolnik szuka żony seria 8 - /2/ 

- reality show
 22.15 Zakochana Jedynka - Zawsze 

jest czas na miłość - komedia oby-
czajowa, Belgia, reż. Joel Hopkins, 
wyk. Diane Keaton, James Norton, 
Brendan Gleeson, Hugh Skinner

 0.10 Quantum of Solace - film sensa-
cyjny, USA, reż. Marc Forster, wyk. 
Daniel Craig, Olga Kurylenko, Judi 
Dench, Mathieu Amalric, Giancarlo 
Giannini

 2.05 Paweł VI, cz. 2 - film biograficzny, 
Włochy, reż. Fabrizio Costa

 3.55 Jaka to melodia?
 4.45 Z pamięci - Henryk Markiewicz
 4.50 Zakończenie dnia

 5.55 Barwy szczęścia (2476) - serial
 6.25 Barwy szczęścia (2477) - serial
 7.00 M jak miłość (1600) - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 11.15 Smaki świata - pośród mórz 

s.I (4) - magazyn kulinarny
 11.45 The Voice of Poland s. XII 
   - Przesłuchania w ciemno 
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.15 Szansa na sukces. Eurowizja 

Junior 2021 - Finał 
 16.10 Przyjaciele na zawsze (7) 
   - Marcin Daniec 
 17.05 Wojciech Cejrowski - boso przez 

świat - Peru. Szkoła kuskeńska 
 17.40  - Lajk!
 18.00 Panorama, Pogoda
 18.30 Na sygnale (325) - Nie oszukuj 

mnie - serial
 18.55 Na sygnale (326) - Bezstresowe 

wychowanie - serial
 19.25 Rodzinka.pl s.XI (209) - Nor-

malna polska rodzina - serial
 20.00 Postaw na milion - teleturniej
 21.00 Ostateczna operacja - dramat, 

USA, reż. Chris Weitz, wyk. Melanie 
Laurent, Haley Lu Richardson, Oscar 
Isaac, Ben Kingsley

 23.10 Kino bez granic - W ułamku 
sekundy - film fabularny, Niemcy, 
Francja, reż. Fatih Akin, Fatih Akin, 
wyk. Diane Kruger, Denis Moschitto, 
Numan Acar, Samia Muriel Chan-
crin, Johannes Krisch, Ulrich Tukur, 
Ulrich Brandhoff, Hanna Hilsdorf

 1.05 Eroica - dramat, reż. Andrzej 
Munk, wyk. Edward Dziewoń-
ski, Barbara Połomska, Ignacy 
Machowski, Kazimierz Opaliński, 
Leon Niemczyk, Józef Nowak

 2.40 Body/Ciało - dramat, reż. Mał-
gorzata Szumowska, wyk. Janusz 
Gajos, Maja Ostaszewska, Justyna 
Suwała, Ewa Dałkowska, Adam 
Woronowicz, Tomasz Ziętek, Wła-
dysław Kowalski

 4.15 Rodzinka.pl - serial

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.30 Gwiezdne wojny: Część IV 

- Nowa nadzieja - film sci - fi, 
USA, 1977, reż. George Lucas, wyk. 
Mark Hamill, Harrison Ford, Alec 
Guinness, Peter Mayhew

 11.05 Iniemamocni - film anim.
 13.40 Ninja Warrior Polska
 15.40 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 17.45 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie 
 20.00 Kabaret na żywo. Młodzi 

i Moralni 
 22.10 Love Island. Wyspa miłości 

 23.10 Książę Persji: Piaski czasu - film 
przygodowy, USA, 2010, reż. Newell 
Mike, wyk. Jake Gyllenhaal, Gemma 
Arterton, Ben Kingsley, Richard 
Coyle

   - IX wiek, średniowieczna Persja. 
Główny bohater, młody książę (Jake 
Gyllenhaal) zawiera porozumienie 
z tajemniczą księżniczką i razem 
wyruszają na wyprawę przeciwko 
złym siłom. Muszą powstrzymać 
tajemne moce i ocalić magiczny 
sztylet, uwalniający Piaski Czasu. 
Jest to podarunek od bogów, który 
może odwrócić czas i zapewnić 
swojemu właścicielowi władzę nad 
światem. 

 1.50 Jądro Ziemi - dramat sci - fi, USA, 
2003, reż. Jon Amiel, wyk. Aaron 
Eckhart, Hilary Swank, Tchéky 
Karyo, Stanley Tucci

 4.40 Disco Gramy 
 5.25 Telezakupy TV Okazje

 4.25 Uwaga! - program interwencyjny 
 4.45 Ukryta prawda - serial
 5.45 Kuchenne rewolucje
 6.45 Nowa Maja w ogrodzie 
 7.15 Akademia ogrodnika 
 7.20 MądrzeJEMY z Katarzyną 

Bosacką 
 7.50 Zaplanuj długie życie 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.30 Co za tydzień - magazyn
 11.55 Receptura - serial
 12.55 Top Model 
 14.25 Mam talent
 16.00 Shrek II - komedia, USA 2004, reż. 

Andrew Adamson, Kelly Asbury, 
Conrad Vernon, wyk. Mike Myers, 
Eddie Murphy, Cameron Diaz, Julie 
Andrews, Antonio Banderas, John 
Cleese, Rupert Everett

 18.00 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.00 MasterChef 
 21.30 Receptura - serial

 22.30 Ciemniejsza strona Greya - film 
obyczajowy, Chiny, Japonia, USA 
2017, reż. James Foley, wyk. Dakota 
Johnson, Jamie Dornan, Eric 
Johnson, Eloise Mumford, Bella 
Heathcote

 1.00 Kobieta sukcesu - komedia 
romantyczna, Polska 2018, reż. 
Robert Wichrowski, wyk. Agnieszka 
Więdłocha, Mikołaj Roznerski, Bar-
tosz Gelner, Julia Wieniawa, Paulina 
Gałązka, Małgorzata Foremniak, 
Tomasz Karolak

 3.15 Uwaga! - program interwencyjny 

 5.10 Usterka 
 5.50 10 zadań specjalnych Michela 

Morana 
 6.25 Express - informacje 
 6.40 DeFacto 
 7.05 DeFacto 
 7.35 Nic do ukrycia 
 8.35 Bracia Collins biorą się do roboty 
 9.45 Express, Pogoda
 10.05 Gogglebox. Przed telewizorem
 11.05 Usterka 
 11.45 Najgorsze polskie tatuaże 
 12.30 Wyjadacze 
 13.40 Królowe życia - serial
 14.05 Królowe życia - serial
 14.35 Gogglebox. Przed telewizorem
 15.45 Express, Pogoda
 16.00 Walk the Line. Prosto do celu 
 16.55 Walk the Line. Prosto do celu 
 17.45 Express, Pogoda
 18.05 O tym się nie mówi 
 18.25 O tym się nie mówi 
 18.45 Królowe życia - serial
 19.45 Express, Pogoda
 20.05 Wyjadacze 
 21.05 Gogglebox. Przed telewizorem
 22.05 To tylko kilka dni 
 23.05 Nic do ukrycia 
 0.10 Królowe życia - serial
 0.35 Królowe życia - serial
 1.00 Najgorsze polskie tatuaże 
 1.45 Alfabet strachu 
 2.15 Alfabet strachu 
 2.50 Kartoteka 
 3.50 Kartoteka 

 4.55 Szkoła - serial
 6.00 Wiza na miłość 
 7.00 Timmy i przyjaciele - animacja
 7.15 Ukryta prawda - serial
 11.15 Hotel Paradise 
 13.15 Papiery na szczęście - seriall
 15.30 Junior - komedia, USA 1994, reż. 

Ivan Reitman, wyk. Arnold Schwa-
rzenegger, Danny DeVito, Emma 
Thompson, Frank Langella, Pamela 
Reed, Aida Turturro, James Eckho-
use

 17.50 Nigdy w życiu! - komedia oby-
czajowa, Polska 2004, reż. Ryszard 
Zatorski, wyk. Danuta Stenka, Artur 
Żmijewski, Joanna Brodzik, Jan 
Frycz, Marta Lipińska, Krzysztof 
Kowalewski, Joanna Jabłczyńska, 
Rafał Królikowski, Kinga Preis, Kata-
rzyna Bujakiewicz, Cezary Kosiński

 20.00 Legion samobójców - film sen-
sacyjny, USA 2016, reż. David Ayer, 
wyk. Will Smith, Jared Leto, Margot 
Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, 
Ben Affleck

 22.40 Striptiz - film sensacyjny, USA 
1996, reż. Andrew Bergman, 
wyk. Demi Moore, Burt Reynolds, 
Armand Assante, Ving Rhames, 
Robert Patrick, Paul Guilfoyle

 1.10 Zbrodnia w sąsiedztwie - serial
 2.10 Druga strona medalu - talk show 
 2.45 Druga strona medalu - talk show 
 3.20 NOC Magii 

 6.00 Rodzinny interes - serial
 8.05 Muppety: Poza prawem - komedia
 10.30 Uciekająca panna młoda - kome-

dia romantyczna, USA 1999, reż. 
Garry Marshall, wyk. Christopher 
Meloni, Hector Elizondo

 12.50 Najpiękniejsze baśnie braci 
Grimm: Diabeł z trzema złotymi 
włosami - baśń, Niemcy 2013

 14.15 Najpiękniejsze baśnie: Księż-
niczka na ziarnku grochu - baśń

 15.25 Narzeczony mimo woli - komedia 
romantyczna, USA 2009, reż. Anne 
Fletcher, wyk. Betty White, Craig T. 
Nelson, Mary Steenburgen, Ryan 
Reynolds, Sandra Bullock

 17.35 Piękna i Bestia - film familijny, 
USA 2017, reż. Bill Condon, wyk. 
Dan Stevens, Emma Watson, Josh 
Gad, Kevin Kline, Luke Evans

 20.00 Red 2 - film sensacyjny, USA 2013, 
reż. Dean Parisot, wyk. Anthony 
Hopkins, Bruce Willis, Byung - Hun 
Lee, Catherine Zeta - Jones

 22.10 Gotowy na wszystko - thriller, 
Francja, Belgia 2018, reż. Julien 
Leclercq, wyk. Jean - Claude Van 
Damme, Kevin Janssens, Sveva Alviti

 0.00 Sto stóp - horror, USA 2008, reż. 
Eric Red, wyk. Bobby Cannavale, Ed 
Westwick, Famke Janssen, Patricia 
Charbonneau

 2.00 Dyżur
 3.00 Taki jest świat

6.00 Doktor Martin - serial 8.00 Komisarz 
Rex - serial 10.00 Hudson i Rex - serial 11.00 
Przygody Merlina - serial 14.20 Jurassic Park 
- film przygodowy, USA 16.50 Zatańcz ze 
mną - komedia romantyczna, USA 18.55 
Poirot: Samotny dom cz. 1 - film kryminalny, 
Wielka Brytania 20.00 Osadzony - dramat 
kryminalny, USA 22.25 Wróg publiczny nu-
mer jeden,   cz.  1 - dramat kryminalny 0.40 
Miłość i inne używki - komediodramat, USA

6.00 Flintstonowie 7.00 Dzielna Mysz 7.25 
Powrót do przyszłości,   cz.  3 - komedia sci 
- fi 9.50 Galileo 10.50 Wyścig szczurów - ko-
media 13.10 Joe Black - melodramat 17.00 
Gwiazdy Kabaretu 18.00 STOP Drogówka 
19.00 Galileo 20.00 Troje pod przykrywką 
21.00 Hellboy: Złota armia - film fantasy, USA, 
2008, reż. Guillermo del Toro 23.35 Drive 
- dramat kryminalny, USA, 2011, reż. Nicolas 
Winding Refn 1.40 Śmierć na 1000 sposobów

6.00 TOP 10  -  Lista przebojów 7.05 Flintsto-
nowie 9.10 Święty - serial 9.40 Święty - serial 
10.15 Ich własna liga - komediodramat 13.00 
Dancing with  the  Stars. Taniec z  Gwiazda-
mi 15.00 Policjantki i Policjanci 20.00 Galileo 
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 
23.00 Hawaje 5 - 0 0.00 Hawaje 5 - 0 1.00 
Spadkobiercy 2.05 Włatcy móch 2.40 TOP 10  
-  Lista przebojów 3.40 Disco Polo Life 4.40 
Disco Polo Life 5.45 Telezakupy TV Okazje 

6.30 Kajakarstwo górskie - MŚ, Bratysława 
8.05 Piłka nożna - PKO Ekstraklasa. Legia 
Warszawa - Raków Częstochowa 10.20 Ko-
larstwo szosowe - MŚ, Flandria 2021 - wy-
ścig indywidualny elity mężczyzn 12.10 Piłka 
ręczna mężczyzn - PGNiG Superliga 4.seria. 
MKS Zagłębie Lubin - Piotrkowianin Piotrków 
Trybunalski 14.00 Kolarstwo szosowe - MŚ, 
Flandria 2021 17.15 Wyścigi konne - Służe-
wiec 2021. Wielka Warszawska - relacja 18.10 
Piłka nożna - e - Winner 2.liga, 10.kolejka. 
20.20 Piłka nożna - Futsal - MŚ, Litwa 2021. 
21.35 Sportowy Wieczór 22.15 Piłka nożna 
- Futsal - MŚ, Litwa 2021. 23.35 Kolarstwo 
szosowe - MŚ, Flandria 2021 - wyścig indywi-
dualny elity mężczyzn 1.30 Boks - Boks - Ga-
la Tymex Boxing Night 18 - podsumowanie 
3.40 Gala MMa - Revolution Singapur 5.15 
Zakończenie dnia 

7.30 Tenis. Laver Cup, Boston, Stany Zjed-
noczone 2. dzień, 2. mecz singla 8.30 Kolar-
stwo. MŚ, Imola, Włochy Wyścig elity 10.15 
Kolarstwo. MŚ, Brugia, Leuven, Belgia Wy-
ścig elity mężczyzn 17.20 Wiadomości Euro-
sportu 17.25 Tenis. Laver Cup, Boston, Stany 
Zjednoczone 2.  dzień, 2.  mecz singla 18.00 
Tenis. Laver Cup, Boston, Stany Zjednoczone 
3. dzień, mecz debla 20.00 Tenis. Laver Cup, 
Boston, Stany Zjednoczone 3. dzień, 1. mecz 
singla 22.00 Tenis. Laver Cup, Boston, Stany 
Zjednoczone 3.  dzień, 2.  mecz singla 0.00 
Tenis. Laver Cup, Boston, Stany Zjednoczone 
3. dzień, 3. mecz singla 2.30 Tenis. Laver Cup, 
Boston, Stany Zjednoczone 3. dzień, 3. mecz 
singla 3.00 Kolarstwo. MŚ, Brugia, Leuven, 
Belgia Wyścig elity mężczyzn 4.00 Kolarstwo. 
MŚ, Brugia, Leuven, Belgia Wyścig elity kobiet

6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o  ka-
sę 8.00 Nasz nowy dom 9.00 Trudne spra-
wy 10.00 Trudne sprawy 13.00 Trudne spra-
wy 14.00 Przyjaciółki 15.00 Nasz nowy dom 
16.00 Kabaret na żywo. Młodzi i  Moralni 
18.00 Komisarz Mama 19.00 Kowalscy kon-
tra Kowalscy 19.30 Kowalscy kontra Kowal-
scy 20.05 Wydarzenia 20.40 Interwencja 
21.00 Sprawiedliwość ulicy - film sensacyjny, 
USA, 2007, reż. Don E. FauntLeRoy, wyk. Ste-
ven Seagal, Danny Trejo, Eddie Griffin, Car-
men Serano 23.05 Piękni i bezrobotni 23.35 
Piękni i  bezrobotni 0.05 Demaskator. Poza 
prawem 1.05 #JesteśmyDlaDzieci 1.35 #Je-
steśmyDlaDzieci 2.05 Wydarzenia wieczorne 
2.50 #JesteśmyDlaDzieci 3.20 Oblicza Ame-
ryki 3.50 Santo Subito - Cantobiografia Jana 
Pawła  II. Koncert Wielkanocny Piotra Rubika 
4.50 Drwale i inne opowieści Bieszczadu 

6.05 Wydarzenia wieczorne 6.45 SuperLu-
dzie Extra 7.05 Psi patrol 10.05 Kung Fu Pan-
da: Sekrety Potężnej Piątki - film anim. 10.45 
Przygody Hucka Finna - film przygodowy 
13.00 Ania z Zielonego Wzgórza: dalsze losy, 
- film obyczajowy, Kanada, 2000, reż. Stefan 
Scaini, wyk. Megan Follows, Jonathan Crom-
bie, Schuyler Grant, Patricia Hamilton 16.55 
Agent XXL - komedia sensacyjna, USA, USA, 
Niemcy, 2000, reż. Raja Gosnell, wyk. Mar-
tin Lawrence, Nia Long, Paul Giamatt 19.00 
Świat według Kiepskich 20.05 1000  lat po 
Ziemi - film sci - fi, USA, 2013, reż. M. Night 
Shyamalan, wyk. Jaden Smith, Will Smith, 
Sophie Okonedo, Zoë Kravitz 22.15 Zgon na 
pogrzebie - komedia, USA, 2010, reż. Neil La-
Bute, wyk. Chris Rock, Martin Lawrence, Co-
lumbus Short, Tracy Morgan 0.00 Gliniarze 
1.00 Gliniarze 5.00 Na ratunek 112 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy 
co pół godziny 13.59 Serwis Info 14.29 Ser-
wis Info 14.52 Pogoda 15.00 Debata Senior 
- program publicystyczny 15.29 Serwis Info 
15.53 Pogoda 16.00 Okiem Wiary - maga-
zyn 16.29 Koronawirus. Szczepionka 17.00 
Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.30 Te-
leexpress na deser - 17.45 Serwis Info 18.00 
Panorama 18.18 Serwis Info 18.25 Studio Za-
chód - magazyn 18.50 INFO V4+ 19.05 Głę-
bia ostrości 19.30 Wiadomości 19.58 Gość 
Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00 W peł-
nym świetle - magazyn 21.30 Serwis Info 
21.42 Pogoda 21.50 Strefa starcia - program 
publicystyczny 23.00 INFO Wieczór 23.55 
Serwis Info 0.03 Wiadomości 0.31 Gość Wia-
domości 0.58 Pogoda 1.07 Woronicza 17 

9.15 Manna z Nieba 9.30 Msza święta 10.35 
Przegląd Katolickiego Tygodnika “Niedziela” 
10.40 Cuda Jezusa 11.35 Jan Paweł II 12.00 
Anioł Pański 12.20 Wieś - to też Polska 13.30 
Papież Polak do Rodaków 14.00 Wędrów-
ka pielgrzyma 15.55 Święty na każdy dzień 
16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert życzeń 
17.00 Zostań Żołnierzem RP 17.15 Prawda 
a Historia 17.30 Nowa Ewangelizacja 17.55 
Poczet Wielkich Polaków 18.00 Anioł Pań-
ski 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy 
niedokończone 19.25 Powstanie Warszaw-
skie 19.30 Opowieści biblijne 20.20 Różaniec 
20.50 Śladami historii 21.00 Apel Jasnogór-
ski 21.20 Informacje dnia 21.40 Retrospek-
cja 21.45 Świt nadziei 22.40 Mój brat pa-
pież 22.55 Kolory Świętości 23.00 Jak my to 
widzimy - z daleka widać lepiej 23.30 Tam, 
gdzie Bóg płacze

6.55 Wesołe jest życie staruszka - recital Wie-
sława Michnikowskiego 7.40 Co dalej? 8.10 
Początek - film anim. 8.15 Nos Kleopatry 
- film anim. 8.20 Maski i kwiat - film anim. 
8.30 Zasada Petera - film anim. 8.45 Pan 
Tadeusz - Księga trzecia - Umizgi - spektakl 
teatralny 9.55 Janosik - serial 10.50 Trze-
ci punkt widzenia 11.25 Rozważna i roman-
tyczna - film fabularny 13.50 Marty - film 
fabularny 15.25 Muzyka Skalnego Podhala 
- Sabałowe 15.35 Przed Wielkim Konkursem 
- Seong - Jin Cho 17.15 Niedziela z…twór-
czością Krzysztofa Komedy 18.10 Niedziela 
z… twórczością Krzysztofa Komedy - Prawo 
i pięść - film fabularny 20.00 Lady M. - dra-
mat, Wielka Brytania 21.35 Scena muzycz-
na - MILO Ensemble - koncert 22.40 Trze-
ci punkt widzenia 23.15 Dzika namiętność, 
USA 1.15 Nad zakurzone morze - film anim. 

NIEDZIELA, 26 WRZEŚNIA 

13.00 Twój Wybór 13.30 Antenowe remanen-
ty 13.45 Rączka gotuje 14.15 Całkiem niezła hi-
storia 14.35 Antenowe remanenty 15.00 Ko-
ronka do Miłosierdzia Bożego 15.20 Kościół z 
bliska 15.50 Antenowe remanenty 16.05 Re-
portaż z regionu - 1200 Muzeów (26) - cera-
mika - reportaż 16.30 Antenowe remanenty 2 
16.45 Dziennik Regionów 17.00 Tydzień 17.30 
Koncert życzeń 17.58 Aktualności Flesz 18.00 
CREDO. Magazyn ekumeniczny 18.30 Ak-
tualności 18.53 Wiadomości sportowe 19.10 
Dej pozór Centrum Kultury. 19.55 Maga-
zyn Meteo 20.00 Hity wszech czasów 21.00 
Cafe piosenka - Barbara Parzeczewska - talk 
- show 21.30 Aktualności 21.40 Sport week-
end 21.50 Studio LOTTO 22.00 Dziennik Re-
gionów 22.25 Regionalny Magazyn Sportowy 
3 22.45 Kryminalna Siódemka Extra 23.05 Pa-
smo rozrywkowe 0.05 Antenowe remanenty

8.45 Reportaż społecznych. 9.00 Transmisja 
Mszy Świętej 9.00 Prywatne życie zwierząt 
9.30 Antenowe remanenty 9.45 Nasze naj-
pyszniejsze 10.00 Oblicza wiary 10.20 OdZa-
krystii 10.35 Agro Kurier 11.45 Onkoczujni (11) 
Opole 12.05 Głos Regionów 13.00 Twój Wy-
bór 13.30 Antenowe remanenty 13.45 Rącz-
ka gotuje 14.15 Całkiem niezła historia 14.35 
Antenowe remanenty 15.00 Koronka do Mi-
łosierdzia Bożego 15.20 Kościół z bliska 15.50 
Antenowe remanenty 16.05 1200 Muzeów 
16.30 Antenowe remanenty 2 16.45 Dzien-
nik Regionów 17.00 Tydzień 17.30 Agro Ku-
rier 18.30 Kurier Opolski 18.50 Futbol Opolski 
20.00 Hity wszech czasów 21.00 Cafe pio-
senka - talk - show 21.30 Kurier Opolski 22.00 
Dziennik Regionów 22.25 Regionalny Maga-
zyn Sportowy 3 22.45 Kryminalna Siódemka 
Extra 23.05 Pasmo rozrywkowe 

5.10 Usterka 5.50 10 zadań specjalnych Mi-
chela Morana 6.25 Express 6.40 DeFacto 
7.05 DeFacto 7.35 Nic do ukrycia 8.35 Bra-
cia Collins biorą się do roboty 9.45 Express 
10.05Gogglebox. Przed telewizorem11.05 
Usterka 11.45 Najgorsze polskie tatuaże 
12.30 Wyjadacze 13.40 Królowe życia - serial 
14.05 Królowe życia - serial 14.35Gogglebox. 
Przed telewizorem15.45 Express 16.00 Walk 
the Line. Prosto do celu 16.55 Walk the Line. 
Prosto do celu 17.45 Express 18.05 O tym się 
nie mówi 18.25 O tym się nie mówi 18.45 
Królowe życia - serial 19.45 Express 20.05 
Wyjadacze 21.05Gogglebox. Przed telewi-
zorem22.05 To tylko kilka dni 23.05 Nic do 
ukrycia 0.10 Królowe życia - serial 0.35 Kró-
lowe życia - serial 1.00 Najgorsze polskie ta-
tuaże 1.45 Alfabet strachu 2.15 Alfabet stra-
chu 2.50 Kartoteka 3.50 Kartoteka 

Niedziela

HIT

HIT

HIT

HIT HIT

HIT

R E K L A M A
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GABINET 
LEKARSKI

Anna Paleczek – Różewicz
•	Medycyna	Estetyczna
•	Chirurgia
•	Medycyna	Rodzinna	
•	Wizyty	Domowe

trzebnica Św. Jadwigi 27c 
w w w.lekar zdomow y.pl
www.gabinet .website

tel. 690 931 579

LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
SPECJALISTA NEUROLOGOPEDII 

I WCZESNEJ LOGOPEDII KLINICZNEJ
•	 Terapia zaburzeń mowy dzieci i dorosłych
•	 Wczesna	interwencja	logopedyczna
•	 Korekcja wad wymowy
•	 Rehabilitacja głosu
•	 Terapia dysleksji METODĄ WARNKEGO
•	 TERAPIA SENSOMOTORYCZNA
• Wspomaganie uczniów z trudnościami 

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

tel. 605 606 882
w w w. lo go -sp ek trum. pl

logospektrum.trzebnica@gmail.com

ENDOKRYNOLOG
Paweł Wójtowiec
Specjalista Endokrynologii, 

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Dorośli oraz młodzież od 16 r.ż
•	 choroby	tarczycy,	USG	tarczycy	
•	 choroby	nadnerczy,	przysadki	mózgowej,
•	 choroby	jąder	i jajników, zespół PCO, 

hipogonadyzm
•	 otyłość,	insulinooporność 

Gminne Centrum Medyczne 
TRZEBNICA-ZDRÓJ, ul. Kościuszki 10

każdy wtorek od 13:00 do 18:00
REJESTRACJA 

tel. 713120510, 713120375

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTYCZNA

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz
specjalista chorób oczu i optometrysta
Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
wejście od ulicy Milickiej
Rejestracja:
71 387 22 67 / 607 40 58 47
czynny: pon. – pt. w godz. 13-19

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych

OCT – optyczna koherentna 
tomografia

komputerowe pole widzenia

GINEKOLOG

GABINET GINEKOLOGICZNY
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

GINEKOLOG

j.	Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

trzebnica, ul. kosmonautów 8

przyjmuje:

poniedziałek	13:00	–	18:00

środa	15:00	–	19:00

w innych dniach
po	telefonicznym	uzgodnieniu

tel. 71	312	19	71
604 474 755

LARYNGOLOG

praktyka
laryngologiczna

Dr nauk med. Piotr Pastuszek
•	 choroby	uszu,	nosa,	gardła	i krtani
•	 badania	videoendoskopowe
•	 zabiegi	operacyjne

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja

tel. 607 09 99 00

GABINET
PEDIATRYCZNO-

ALERGOLOGICZNY

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

tRzEbniCa
ul.	Św.	jadwigi	27	a-b

w proVicie
od	godz.	16:00

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

OKULISTA
w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

dr n. med. Anna Białek-Szymańska
specjalista chorób oczu
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D
• korekcja wad wzroku
• pomiar ciśnienia ocznego
• badanie dna oka

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

REJESTRACJA
tel. 601 754 974

STOMATOLOG
lek. stom.

Adam Wesołowski
TRZEBNICA

ul. J. Korczaka 1E
(Osiedle Zdrój – wejście 

od ul. Armii Krajowej)
•	stomatologia	zachowawcza 

z endodoncją
•	stomatologia	dziecięca

tel. 519 580 771

LOGOPEDA KLINICZNY

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

tel. 504 234 127
mgr Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

HIRUDOTERAPIA
GabinEt	tERapii	natuRalnyCh

TERAPIA
PIJAWKĄ LEKARSKĄ

RÓŻNYCH SCHORZEń
Czy	pijawki	mogą	Ci	pomóc?

Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek

w godz. od 12 do 14 tel. 71 312 93 78
w nagłych przypadkach 603 821 243

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

chirurgia i MEDYCYNA 
estetyczna

Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista	Chirurgii	ogólnej,

hirudologii,	Medycyny
Estetycznej	i Kosmetologii

•	Chirurgia Ogólna
•	Chirurgia Ręki
•	Medycyna Estetyczna
•	Kosmetologia

Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11

tel. 601 773 229
www.parmed.eu

STOMATOLOG

LEKARZ DENTYSTA

Dagmara Zięba

Trzebnica
ul. Koscielna 11 

w przychodni REH4U

tel. 603 403 202

STOMATOLOG

MediPerfect
lek. dent. Ana 

Vidiun-Kurasiewicz 
Stomatologia 

i medycyna estetyczna
tRzEbniCa

ul. Kościelna 11
tel. 515 874 799

OKULISTA
Sebastian Floryn

zastępca ordynatora 
Oddziału Okulistycznego 

Szpitala Wojskowego 
we Wrocławiu

dobór okularów, diagnostyka, 
leczenie zaćmy, jaskry 

i chorób siatkówki

gabinet: brzeg	Dolny
ul. Kopernika 1

rejestracja tel. 730 10 10 60

INTERNISTA
KARDIOLOG

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

Trzebnica ul. Kościuszki 10
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
ii	piętro,	pokój	206

wizyty	domowe	tel.	601	760	888

ONKOLOG

dr n. med. Mariusz Krawczyk
Specjalista Chirurg – Onkolog
• Usg piersi, tarczycy, węzłów chłon-

nych, ślinianek, jąder.
•	 Biopsje	cienko	i gruboigłowe piersi 

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	znamion	

barwnikowych skóry
Konsultacje Onkologiczne

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

czwartki godz. 15-18
rejestracja tel. 606 456 454

ACS SŁUCHMED

•	aPaRaty SŁUCHoWE
•	 karta	stałego	klienta
•	bezpłatne badanie słuchu
•	 raty,	wypożyczenia
•	 baterie,	akcesoria

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

tel. 71 387 12 76
gabinet czynny: pon. 8-16 / wt. 8-11

śr. nieczynne / czw. – pt. 8-16

NEO
CENTRUM SŁUCHU

•	BEZPŁATNE
 BADANIA SŁUCHU
•	APARATY	SŁUCHOWE

•	DYPLOMOWANY
 PROTETYK SŁUCHU
 Z 20 -LETNIM
 DOŚWIADCZENIEM

• Dobór aparatów słuchowych 
u dzieci i dorosłych

• Bezpłatne testowania 
i wypożyczenia

•	Konsultacje	profesorskie

•	Dofinansowania NFZ,
 PCPR, raty

ul. Wincentego Witosa 2
TRZEBNICA

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

tel. 71 740 50 12

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

PODOLOG

Gabinet	zdrowe	Stopy
USŁUGI STACJONARNE

•	 Zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne stóp
•	 Pedicure podologiczny
•	 Usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek
•	 Obcięcie i opracowanie paznokci 

problematycznych, grzybiczych 
i wrastających

ul.	h.	pobożnego	24a

tel. 516 309 502

PSYCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a

Centrum	Rozwoju	i Wsparcia	
psychologicznego

•	 psycholodzy	dzieci	i młodzieży
•	 psycholodzy	osób	dorosłych
•	 konsultacje	online
•	 psychoterapia	dzieci	i młodzieży
•	 psychoterapia	osób	dorosłych
•	 grupy	rozwojowo-terapeutyczne	dla	

dzieci i młodzieży
•	 EEG	biofeedback
•	 terapeuci	ręki

trzebnica	ul.	Polna 33
rejestracja tel. 503 901 757

www.pozy ty w-ka.pl

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA
Dzieci	Młodzież	Dorośli

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

mgr Renata Wójcicka
tel. 608 485 186

psychologtrzebnica.pl

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
by	poCzuć	Się	lEpiEj

PSYCHIATRA

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10
Przyjmuje we wtorki

w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna

tel. 665 38 38 58

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA

mgr Anita Szlęzak
Psychoterapia i wsparcie psychologiczne 

osób dorosłych i młodzieży po 16 rż

•	zaburzenia	nastroju
•	depresja	i żałoba po stracie 
•	zaburzenia	lękowe	i nerwicowe
•	objawy	psychosomatyczne
•	kryzysy	życiowe	i nadmierny stres
•	nadużywanie	alkoholu	i uzależnienia

tel. 660 688 738
www.psychoterapia-trzebnica.pl
trzebnica	ul.	Św.	jadwigi	11a/1

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

mgr Alicja Szajner
•	 psychoterapia	indywidualna,
•	 terapia	par,
•	 terapia	systemowa	rodzin,
•	 konsultacje	dla	rodziców,

PRACUJę GŁÓWNIE 
Z OSOBAMI DOROSŁYMI

tel. 731 644 123
Trzebnica

ul. Jana Olszewskiego 8/16 (p. III)

TECHNIK
DENTYSTYCZNY

Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

arodent
naPRaWa PRotEz

zęBoWyCH
TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G

Pracownia czynna
pon. – pt. 9:00 – 16:30

tel. 602 880 583
www.arodent.net.pl
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FIZJOTERAPIA

Mp	Fizjo

Magdalena Pietrykowska
– rehabilitacja neurologiczna
– rehabilitacja ortopedyczna
– masaże

z dojazdem do pacjenta
Możliwość terapii w ramach NFZ

tel. 697 628 276

GINEKOLOG
POŁOŻNIK

Dr	n	med	piotr	hańczyc
USG, Cytologia, 

niepłodność, 
badanie piersi

ul. Wrocławska 4 A
Wisznia Mała

REJESTRACJA 

tel. 500 020 110

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska

SPECJ. DERMATOLOG-WENEROLOG

Trzebnica, ul. Wiosenna 26
www.dermed-kosmetyka.pl
•	wizyty	lekarskie	na	NFZ,
 tel. 71 387 06 03
•	prywatne	konsultacje	derma-

tologiczne, tel. 669 070 396
•	porady lekarskie, dermatosko-

pia, światłolecznictwo (AZS, 
łuszczyca) usuwanie brodawek 
i włókniaków (kriochirurgia) 
elektrokoagulacja.

Z AB I EG I
LECZNICZO-KOSMETYCZNE
mgr Anna Binek tel. 726 162 805

KOSMETOLOG, PODOLOG
• pedicure leczniczy, pielęgnacja 

stopy cukrzycowej i zmienionych 
chorobowo paznokci, usuwanie od-
cisków i modzeli, oczyszczanie i pie-
lęgnacja twarzy, peelingi medyczne

UROLOG
lek. Waldemar BONCZAR

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

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

ul. Daszyńskiego 67/16
T R Z E B N I C A

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

SkLEP MEDyCzny
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym 

TRZEBNICA-ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10
III piętro p.301

Oferujemy:
•	wózki, balkoniki, chodziki
•	ortezy, pasy brzuszne
•	pieluchomajtki, podkłady
•	materace przeciwodleżynowe
•	kołnierze i inne

czynne:
poniedziałek	–	czwartek:	

8:00-16:00	
piątek:	8:00-15:00

tel. 511 056 459 
umowa

z Narodowym 
Funduszem Zdrowia

TERAPEUTA MANUALNY

mgr Paweł Stelmaszczyk
FIZJOTERAPIA
OSTEOPATIA

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online
www.stepmed.pl oraz

tel. 503 195 870

FIZJOTERAPEUTA

GABINET FIZJOTERAPII

mgr Mateusz Marszycki
•	Masaż	Leczniczy
•	Terapia	Manualna
•	 Igłoterapia

TRZEBNICA
ul. Świętej Jadwigi 1/2

tel. 501 676 986

REHABILITACJA
WIZYTY DOMOWE

mgr Anna Zalewska
FizjotERapia
•	 po	unieruchomieniu
•	 po	pobycie	w szpitalu
•	 po	przebytym	COVID19
•	 po	operacjach
•	 po	urazach

Trzebnica i okolice
rejestracja telefoniczna:

506 607 012

PRZYCHODNIA

SpECjaliStyCzno-
REhabilitaCyjna

Dla	DziECi
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 16:00

tel. 606	454	887

PORADNIA NEUROLOGICZNA
DLA DZIECI

lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

REHABILITACJA DZIECI
Fizjoterapeuci

z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF

KONSULTACJE LEKARSKIE

◆ pediatra ◆ neonatolog
◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
USG u dzieci

LOGO-SPEKTRUM
NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA

ROZWOJU DZIECI
•	Integracja	Sensoryczna
•	Terapia	Logopedyczna
•	Diagnoza	i terapia dysleksji
•	Trening	sensomotoryczny
•	Trening	umiejętności	społecz-

nych
•	Zajęcia	dla	dzieci	z Zespołem 

Aspergera
•	Przygotowanie	do	szkoły-
  – Pierwszak na medal
•	Terapia	ręki
•	Muzykoterapia	
•	Zajęcia	z ortografii
•	Senso-zabawy	dla	niemowląt	

i małych dzieci
•	Diagnoza	gotowości	szkolnej.

tRzEbniCa
ul. Solna	6

www.logo-spektrum.pl

tel. 605 606 882
logospektrum.trzebnica@gmail.com

SPECJALISTA
FIZJOTERAPII

Hanna Stelmaszczyk
•	terapia	powięziowa
•	terapia	czaszkowo-krzyżowa

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online:
www.stepmed.pl oraz

tel. 507 033 543

NATUROPATIA

BIOMEDICA Trzebnica
•	Diagnoza	i terapia obciążeń 

organizmu
•	Usuwanie pasożytów, bakterii, 

wirusów, grzybów, pierwotniaków
•	Wspomaganie	odporności	

suplementacją
•	Odkwaszanie	i odchudzanie
•	Testy	alergii,	odczulanie	i terapie 

uzależnień
www.naturo-patia.pl 

tel. 786 852 113

Gabinet USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

Godziny	przyjęć:
po. i czw. 9:20 – 15:30
wt. i śr. 14:30 – 19:00

TRZEBNICA ul.
Obornicka 41e

koło stadionu
REJESTRACJA

tel. 71 387 27 78
605 175 050

FIZJOTERAPIA

mgr Łukasz Łagoda
• akupunktura klasyczna
• terapia manualna
• chiropraktyka
• usg narządu ruchu
• konsultacje fizjoterapeutyczne

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 1/2

www.aktiv-rehabilitacja.pl
tel. 693 280 758

ŚRODOWISKOWE 
CENTRUM 

PSYCHIATRII 
I PSYCHOTERAPII

Zespół doświadczonych 
psychiatrów i psychologów – 

psychoterapeutów oferuje opiekę 
w zakresie:

•	 konsultacje	psychiatryczne	dla	
osób dorosłych.

•	 konsultacje	psychiatryczne	dla	
dzieci i młodzieży.

•	 psychoterapia	indywidualna	osób	
dorosłych.

•	 psychoterapia	i wsparcie psycho-
logiczne dla dzieci i młodzieży.

•	 konsultacje	i terapia dla par, rodzin.
•	 wizyty	domowe	psychiatry	

i psychologa (dla seniorów i osób 
z ograniczoną mobilnością).

Rejestracja telefoniczna: 

+48	694	723	900
tRzEbniCa

ul.	polna	27a/1

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

F E N I K S
lek. wet. Ewa

Okręglicka – Langner
TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1b
rejestracja wizyt:

tel. 601 061 222

DERMATOLOG

lek. med. Beata Górnicka
specjalista I° i II°

dermatologii i wenerologii
• konsultacje i zabiegi dermatologiczne – 

usuwanie brodawek i włókniaków również
 w obrębie powiek
•	 zabiegi złuszczania kwasami organicznymi 

(owocowymi) – trądzik, przebarwienia, blizny
•	 zabiegi	estetyczne	lekarskie	–	wypełnianie:	

zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

PONIEDZIAŁEK 15:00-19:00
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
ul. KOŚCIUSZKI 10

tel. 696 115 821

WażnE tELEfony
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45
BURMISTRZ PRZYJMUJE

w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę

w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:
w każdy pierwszy wtorek

miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
dyżur w każdą środę w godz. 13:00 – 

16:00 w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę w godz. od 15:30 – 16:00

WYDZIAŁY URZęDU MIEJSKIEGO

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

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

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

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
71 388 81 42 wew 242 lub 243

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 ZGK TRZEBNICA ERGO

71 310 99 56, 71 310 99 92
STRAŻ MIEJSKA W TRZEBNICY

71 388 81 14
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU

785 922 332
BIBLIOTEKA MIEJSKA 669 767 871

HALA SPORTOWA 71 312 11 71

ZAKŁAD UBEZPIECZEń SPOŁECZNYCH
71 388 75 00, 71 388 75 80

SĄD REJONOWY 71 312 12 13

POWIATOWY URZĄD PRACY
71 312 11 54 , 71 387 11 38

SZPITAL ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
71 312 09 20, 71 312 09 13

GMINNE CENTRUM MEDYCZNE
TRZEBNICA–ZDRÓJ 71 387 28 38

POGOTOWIE WODNO-KAN.
71 310 12 16
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PULMONOLOG
KARDIOLOG

DIETETYK
BADANIA USG

lek. med. Agata Kot
SPECJALISTA CHORÓB PŁUC

Chlamydia, mycoplasma, przewle-
kły kaszel, duszności, astma, ob-
turacyjna choroba płuc, zapalenia 
płuc i oskrzeli, zaburzenia oddy-
chania w czasie snu, nadmierne 
zmęczenie, nadmierna senność

dr n. med.
Agata Kaczmarzyk-Radka

SPECJALISTA KARDIOLOG
USG serca, zaburzenia rytmu, nad-
ciśnienie tętnicze, niewydolność 
serca, arytmia, kołatanie serca, 
wady serca, zawał serca

Wizyty domowe wraz z badaniem 
echokardiograficznym 

lek. med. 
Joanna Konieczyńska

SPECJALISTA CHORÓB WEW.
MEDYCYNA ŻYWIENIA 

Zaburzenia przewodu pokarmo-
wego, Wzdęcia/Zaparcia, Zespół 
jelita nadwrażliwego, SIBO (zespół 
przerostu flory jelita cienkiego), 
celiakia, wsparcie przy chorobach 
autoimmunologicznych (m in. 
choroba Hasimoto, RZS, łuszczyca), 
problemy skórne ( trądzik, AZS, egze-
my, wypadanie włosów), zaburzenia 
glikemii (insulinooporność, cukrzy-
ca), zaburzenia hormonalne (PCOS)

lek. med. Grzegorz Fast
SPECJALISTA RADIOLOG

Badania USG: jamy brzusznej dzie-
ci i dorosłych, układu moczowego, 
tkanek miękkich, tarczycy, ślinia-
nek, węzłów chłonnych, jąder, pier-
si, miednicy (prostaty), kolana

Oferujemy badania:
■ Zaburzeń oddychania w czasie snu 
■ USG serca / EKG / spirometria 
■ Holter EKG / Holter Ciśnieniowy 

Rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165
Viltis Medica

ul. Wrocławska 8D 
TRZEBNICA
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Piersno ( działka nr 87/1).

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 i art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 741) oraz uchwały nr XXI/229/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piersno gm. Trzebnica,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Piersno w dniach od 05.10.2021 r. do 04.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Pił-
sudskiego 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 w w/w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.10.2021 r. w formie elektronicz-
nej za pomocą środków porozumiewania się na odległość o godz. 15:00.
Chęć udziału w dyskusji publicznej należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem na adres e mail: plano-
wanie.przestrzenne@um.trzebnica.pl
Link do dyskusji publicznej zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy 
w dniu dyskusji o godz. 10:00.
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 zmiany planu.
Uwagi należy składać do Burmistrza Gminy Trzebnica w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu 
zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
19.11.2021 r.

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 48 ust. 1 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U z 2020 poz. 283) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy z prośbą o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Pismem nr WSI.410.2.15.2021.HL z dnia 08.03.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgodnił odstą-
pienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. 
Postanowieniem nr 12/21 (pismo znak: ZNS.922.4.01.2021.WR) z dnia 03.03.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Trzebnicy stwierdził, że można odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przed-
miotowego dokumentu.
Biorąc pod uwagę w/w uzgodnienia oraz fakt, że planowana realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczą-
cego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu, Burmistrz Gminy Trzeb-
nica odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Uchwały Nr XXI/229/20 
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piersno gm. Trzebnica.

Klauzula	inFoRMaCyjna
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)	)	oraz	art.	17a	ustawy	z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	u.	z 2020	r.,	poz.	293	ze	zm.),	w związku z realizacją czynności, o których 
mowa w art.	17	pkt.	9	tejże	ustawy,	informuję,	że:	

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzeb-
nicy, 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 osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będą 
przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym,
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 przestrzen-
nym 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.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741), Burmistrz 
Gminy Trzebnica informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowa-
dzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku 
prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTęPU przysłu-
guje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

R E K L A M A

przy zakupie większej ilości cena do uzgod-
nienia, Trzebnica, tel. 691 141 985.
oDkURzaCz(12) Philipsa 3w1 z akcesoriami, 
ma wadę, przestał się kręcić wałek, końcówki 
oraz dwie ściereczki z mikrofibry nie używane, 
uchwyty do mocowania, 2 szt. nie używane, 
może potrzebny na części, cena 300 zł, ( Ku-
piony za 1.300 zł ) Trzebnica, tel. 691 141 985.
zEgaREk(12) Trzebnica, cena 269 zł, tel. 730 
777 907.

SPRzęt ELEktRoniCzny(11) 2 telewizo-
ry, 2 kolumny głośnikowe, wieża głośnikowa, 
itp. tel. 798 263 003.
kaRniSz(11) metalowy, srebrny, pojedynczy, 
długość 2,3 cena 25 zł, tel. 693 790 106.

DyWan(11) jak nowy, tradycyjny wzór, bordo, 
rozmiar 200 x300, cena do ustalenia, tel. 729 
270 272.
tokaRki(11) do metalu, części do tokarek, 
frezarek, wiertarek, tel. 500 326 862.
RoBot kUCHEnny(11) nowy wielofunkcyj-
ny "Hoffen chef express", cena 700 zł, do nego-
cjacji, tel. 500 159 118.

nożE(11) do metalu – tokarskie, wiertła, frezy – 
różne wymiary, tel. 500 326 862.
kaRniSz(11) srebrny, satyna, pojedynczy dł. 
150 cm, cena do ustalenia, tel. 729 270 272.
MatERaC(11) 2 sztuki, rozmiar 90 x 200 cm, 
stan bardzo dobry, firma Koło, dwie warstwy 
zima/lato/ kokos/gryka/sprężyny bonelowe, 
cena do ustalenia, tel. 729 270 272.
fURtka(11) z profili, bardzo dobre wykona-
nie, zamek z wkładką w komplecie, cena 400 
zł, tel. 725 395 562.

ROWERY

SPR zE DaM

RoWER(11) dziewczęcy, marki BITWIN. zadba-
ny i ładny, koła rozmiar „24", tel. 534 666 552.

RoWER(12) holenderski z silnikiem spalino-
wym, z rozrusznikiem elektronicznym, stan 
dobry, cena 1400 zł, Trzebnica, tel. 785 686 232.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

oGŁoSzEniE	buRMiStRza
GMiny	tRzEbniCa

ogŁoSzEnia
DRoBnE

NIERUCHOMOŚCI

SPR zE DaM

MiESzkaniE(13) 2-pokojowe z widokiem na 
las bukowy w Trzebnicy. Cena do negocjacji.
Tel. 609 110 868.
MiESzkaniE(13) w Trzebnicy, przy Obroń-
ców Pokoju, II piętro, winda, 52 mkw, w pełni 
wyposażone, do zamieszkania, nowe, cena 
475 tyś zł., tel. 537 707 777.MiESzkaniE(11) 
w Trzebnicy, 3 pokojowe o powierzchni 79,25 
mkw, okolice Bazyliki i Winnej Góry, cena 475 
500 zł, (do negocjacji), tel. 608 407 057.
MiESzkaniE(11) dwupoziomowe 79 mkw, 
salon, 2 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, osiedle mo-
nitorowane, miejsce parkingowe, Trzebnica, ul. 
H. Pobożnego, cena 516 000 zł, do negocjacji, 
tel. 691 270 060 , 785 082 839.
MiESzkaniE(11) 2 pokojowe, w Prusicach, 
o powierzchni 48,7 mkw, tel. 668 377 319.

PoLE(13) orne 2,5 ha w Piekarach, w połowie 
zalesione, świerki, dęby, brzozy, czereśnie, 
wiśnie, jabłonie, na środku staw i altana z do-
prowadzonym prądem, teren pagórkowaty, 
częściowo ogrodzone, oferta dla szukających 
ciszy i spokoju, tel. 502 379 351.
DoM(13) z zabudowaniami i działkami, ponad 
4 h, tel., 534 067 322.
DoM(10) jednorodzinny w Wiszni Małej, na 
działce o pow. 21 arów, wygodny dojazd do 
Wrocławia, w pobliżu: szkoła, ośrodek zdrowia, 
infrastruktura sportowa, las, cena do uzgodnie-
nia, tel. 692 725 881.

DziaŁka(12) budowlana, Czeszów obok 
Młyna, 1300 m2, nieuzbrojona, ale w pobliżu 
jest gaz i woda. Cena 65 tys., tel. 732 244 683.
.

.

gRUnt oRny(12) nr działki ewidencyjnej 
160/4, pow. 7,81 h, Obręb Kuraszków, gm. 
Oborniki Śl., Powiat trzebnica, cena 75 000 
zł / h, tel. 697 411 149, 713 101 420.
gRUnt oRny(12) nr działki ewidencyjnej 
246/2, pow. 0,73 ara, Obręb Kuraszków, gm. 
Oborniki Śl., Powiat trzebnica, cena 75 000 zł 
/ h, tel. 697 411 149, 713 101 420.
gRUnt oRny(12) nr działki ewidencyjnej 
160/2, pow. 3,53 h, Obręb Kuraszków, gm. 
Oborniki Śl., Powiat trzebnica, cena 75 000 
zł / h, tel. 697 411 149, 713 101 420.
DziaŁka(11) budowlana, atrakcyjna, w Trzeb-
nicy, 1600 mkw, decyzja o warunkach zabudo-
wy, media obok, tel. 798 283 228.
DziaŁka(11) siedliskowa 20 a, w Raszowie, tel. 
697 880 111.
DziaŁka(10) budowlana, w Ligocie 21 arów, 
media przy działce, cena: 166 000 zł, możliwość 
negocjacji, tel. 536 878 787.

z aMiE nię

MiESzkaniE(13) 89 mkw, dwupoziomowe, 
w Trzebnicy, przy ul. Obrońców Pokoju 41 – na 
mały dom lub połowę domu w Trzebnicy z do-
płatą, tel. 693 800 815.
MiESzkaniE(11) lokatorsko-własnościowe 

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 5.10.2021 r. na w/w stanowisku, miejsce pracy: Trzebnica 

i okolice, tel. 691 594 820.
ELEktRyk / HyDRaULik(11) przyjmę pra-
cownika do prac instalacyjnych: elektryka, hy-
draulika, kanalizacja, atrakcyjne wynagrodze-
nie, możliwość przyuczenia, tel. 600 880 654.
Do zaJęć z DziEćMi(11) poszukuję osób 
do prowadzenia zajęć rekreacyjnych z dziećmi 
na Bzylowej Polanie w Piotrkowiczkach, tel. 512 
740 255.
na PŁatny Staż(11) przyjmę na płatny staż 
osobę do prowadzenia zajęć rekreacyjnych 
z dziećmi w Zagrodzie Edukacyjnej w Piotrko-
wiczkach, tel. 512 740 255.
SPRzątaniE(11) solidnie posprzątam: domy, 
mieszkania i biura w rozsądnej cenie, tel. 798 
898 123.

SZUKAM PRACY

oPiEkUnka(11) zaopiekuje się osobami star-
szymi, Trzebnica, okolice, tel 503 957 070.

KOREPETYCJE

MatEMatyka(11) Jestem studentem Po-
litechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji 
dla uczniów szkoły podstawowej, a także 
szkół ponadpodstawowych przygotowują-
cych się do matury, tel. 792 429 119.

MatEMatyka, Jęz. angiELSki(12) 
Korepetycje, przygotowanie do egzaminów, 
magister ekonomii z kilkuletnim doświad-
czeniem dydaktycznym, posiadający upraw-
nienia (kurs pedagogiczny), zapewniam 
indywidualne podejście, wspólne ustalanie 
celów pracy, konsekwencję i cierpliwość, 
specjalność: nadrabianie zaległości z czasów 
nauki zdalnej, korepetycje w Trzebnicy lub 
możliwość dojazdu (od godz. 17.00) do oko-
licznych miejscowości, tel. 731 645 077.
MatEMatyka(10) chciałbym zaprosić na 
lekcje matematyki, jestem bardzo cierpliwym, 
życzliwym i spokojnym nauczycielem, za-
wsze staram się przede wszystkim zrozumieć 
potrzeby ucznia i do każdego indywidualnie 
dostosować tempo oraz sposób nauki, jestem 
Inżynierem Pożarnictwa oraz aktualnie kończę 
studia magisterskie, tel. 530 670 467.
naUka RySUnkU(9) domowe lekcje ry-
sunku i malarstwa, profesjonalna nauka od 
podstaw, dla początkujących i zaawansowa-
nych w każdym wieku, w Trzebnicy, daria.bil-
ska.artist@gmail.com , tel. 783 012 716.
angiELSki / niEMiECki(8) ukończyłam 
germanistykę na Uniwersytecie Wrocław-
skim i kursy z angielskiego. Udzielę korepe-
tycji z języka niemieckiego i angielskiego 
dzieciom w wieku szkolnym do 8 klasy pod-
stawówki, tel. 723 631 364.

MOTORYZACJA / rolnicze

SPR zE DaM

MERCEDES, niSSan i SEat(13) 3 szt: Mer-
cedes, Nissan i Seat Ibiza Sport, tel. 534 067 322.
oPEL(12) Mokka, autko zadbane, sprawne, 
mega wygodne, posiada z tyłu bagażnik na ro-
wer, na siedziskach można regulować długość, 
od roku w kraju, jestem pierwszym właścicielem 
w Polsce, ma książkę serwisową, ksenony, pod-
grzewane fotele, klimatyzację automatyczną 
dwustrefową, nawigacja, czujniki parkowania 
przód i tył, podgrzewane fotele, menu w języku 
polskim, system start-stop, przyciemniane szyby, 
podgrzewana kierownica, elektryczne szyby, 

48,7mkw, 2 pokoje, duży balkon, wysoki parter 
w Prusicach na podobne lub mniejsze na par-
terze w Trzebnicy, tel. 71 371 99 66.

kUPię

DoM(10) w Trzebnicy, w cenie do 500 tys. zł, tel. 
600 509 550.
MiESzkaniE(9) DO 150 TYS ZŁ, GOTÓWKA 
OD RĘKI, TEL. 733 774 664.

Do WynaJęCia

PokóJ(13) poszukuję pokoju do wynajęcia 
w Trzebnicy lub okolicy, tel. 603 719 748. 
kaWaLERka(12) 38 mkw, w Księginicach, tel. 
796 671 055.
DoM(11) nowy, 120 mkw w miejscowości Sko-
kowa, 5 pokoi, 2 łazienki, kuchnia, garderoba, 
taras, pociągiem do stacji Wrocław Główny 35 
min, tel. 0048 781 466 780.
LokaL(10) w Trzebnicy, przy ul. Św. Jadwigi 3 C, 
52 mkw, cena 1500 zł +media, tel. 882 353 301.
PoWiERzCHniE BiURoWE(12) usługowe, 
w centrum Trzebnicy, przy ul. Solnej 6, w bez-
pośrednim sąsiedztwie deptaka, w budynku 
znajdują się lokale o pow. 10 – 40 mkw, teren 
biurowca jest ogrodzony i posiada własny par-
king, tel. 663 844 847.

oDStąPię

oDStąPię DziERżaWę(12) działka na Ko-
ciej Górze w Trzebnicy, 350 mkw z altanką drew-
nianą, jest użytkowana, rosną drzewa i krzewy 
owocowe, dobry dojazd, tel. 71 387 47 67.

DAM PRACę
HanDLoWiEC(13) Firma Rtip Energy poszu-
kuje osoby do pracy na stanowisko Handlow-
ca, praca w biurze w Trzebnicy w godzinach 
8-16. Dotyczy pozyskiwania klientów, oferto-
wanie, kontakt telefoniczny, umowa o pracę. 
Proszę o wysłanie CV na adres: joanna.radzie-
jowska.tripenergy@gmail.com
PRaCoWnik BUDoWLany(12) Firma 
budowlana zatrudni pracownika do wykań-
czania wnętrz. Praca we Wrocławiu. Facho-
wiec 30 zł na godzinę. Pomocnik 20 zł na 
godzinę, tel. 508 623 596.
kontRoLER JakoŚCi(12) pomiar goto-
wych detali (wysokościomierz elektroniczny 
TESA) i sporządzanie protokołów pomiaro-
wych, miejsce pracy: Zakład Metalowy „FERA” 
Trzebnica. Biuro@ferasc.pl, tel.602 793 229.
PRogRaMiSta/oPERatoR(12) frezarki 
CNC, wymagane doświadczenie i umiejęt-
ność programowania, miejsce pracy: Zakład 
Metalowy „FERA” Trzebnica. Biuro@ferasc.pl, 
tel. 602 793 229.
PoMoCnik BUDoWLany(12) firma de-
karska specjalizująca się w dachach płaskich 
zatrudni na stanowisku – pomocnik budow-
lany, tel. 500 266 161.
MagazyniER(12) Firma SENDEX zatrudni na 
stanowisko: magazyniera obsługa techniczna, 
dogodne warunki pracy, stała umowa o pracę, 
sendex@sendex.com.pl , tel. 601 746 630
ELEktRyk/ELEktRoMontER(11) Fir-
ma o ugruntowanej pozycji w swojej bran-
ży zatrudni osobę na stanowisku: elektryk/
elektromonter, wymagane doświadczenie 

biuRo
nieRuchomości

ul. daszyńskiego 42 trzebnica

biuro@dtr-invest.pl 
www.dtr-invest.pl

tel. 602 756 346

MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI

elektrycznie regulowane i składane lusterka, 
światła przeciwmgłowe, napęd na 4 koła, odstra-
szasz elektryczny na kuny, Trzebnica, cena 52 000 
tyś do negocjacji, tel. 570 400 107.

oPony(11) do Mazdy 3, alufelgi 15', opony 
rozmiar 195/65 r.15, cena 500 zł, tel. 697 120 620.

SiECzkaRnia(11) ręczna, tel. 798 263 003.
żMiJka Do zBoża(11) 5 m, oraz kątowniki 
5 sztuk, cena do uzgodnienia, tel. 71 310 75 14.
Ciągnik(11) URSUS C355, stan dobry + doku-
menty, w ciągłej eksploatacji, tel. 723 270 982.
PRzyCzEPa(11) Piława Górna D44B, tel. 723 
270 982.
JęCzMiEń(11) 1 tona, pszenżyto 1 tona, tel. 
790 827 880.
SoRtoWnik(11) do ziemniaków z napędem 

elektrycznym, tel. 500 326 862.
PŁUg(11) pięcioskibowy, tel. 500 326 862.
PRzyCzEPa(11) rolnicza, ładowność 4 tony, 
zarejestrowana, tel. 500 326 862.
Ciągnik(11) ZETOR 7211, tel. 500 326 862.
DREWno(11) z rozbiórki stodoły, tel. 500 
326 862.
CzęŚCi(11) do ciągnika ZETOR MAJOR 3011, 
tel. 500 326 862.

BUDOWLANE / AGD, RTV

SPR zE DaM

DaCHóWkę(13) ceramiczną, tanio, (dzwonić 
wieczorem), tel. 71 312 36 77.
PaLEty(13) Euro, 15 sztuk, Trzebnica, tel. 514 
604 545.
kLUCz(12) do bram – do XVIII wieku, cena 
do negocjacji, tel. 502 677 578.
ŚWiECznik(12) z miedzi trzy ramiona, cena 
do negocjacji, tel. 502 677 578.
WiERtaRka(12) ręczna, tel. 502 677 578.
WiESzaCzki(12) nadają się na min. na wi-
trynę do sklepu z torebkami, kapeluszami, 
itp., regulowana wysokość, cena 8 zł /szt. 

Kupię	laS
lub grunt rolny 
pod zalesienie 

tel. 510	084	228

Firma	poszukuje	pracowników 

DO PRODUKCJI STOLARKI PCV 
Umowa o pracę na czas nieokreślony. Bardzo dobre warunki płacowe. 

Możliwość przyuczenia. Mile widziane osoby z doświadczeniem.

tel. 603 605 244

FIRMA PANDA TRZEBNICA SP. Z O.O

Producent mebli i elementów wyposażenia wnętrz o wysokim 
standardzie, zatrudni Osobę na stanowisko:

Tapicer 
lub Osoba do przyuczenia w zawodzie

zadania:
•	 Tapicerowanie	krzeseł	i foteli skórą ekologiczną
•	Wyklejanie	pianką	stelaży	pod	tapicerkę
•	 Strzelanie	pistoletem	pneumatycznym
oczekiwania:
•	Motywacja	do	pracy
•	Zaangażowanie	i chęć uczenia się
•	 Zdolności	manualne
•	Doświadczenie	w pracy na podobnym stanowisku będzie 

dodatkowym atutem
•	Dyspozycyjność
•	Dokładność

oferujemy:
•	wynagrodzenie z systemem premiowym na podstawie umowy o pracę
•	 stabilne	zatrudnienie,	możliwość	długotrwałej	współpracy

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 500 111 523

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
TOLL-SPAW 
Krzysztof Kawecki 

tel. 883 485 324
TRzEbNIcA
ul. Prusicka 39

■ SPAWANIE
-aluminium
-stopów aluminiowych
-stali, stali nierdzewnej
-stali miękkich

■ METALOPLASTYKA

MEBLE

SPR zE DaM

kUfER(11) stary, odzieżowy, tel. 798 263 003.
Szafka RtV(13) w bardzo dobrym stanie, 
wymiary: długość 108 cm, wysokość 66 cm, 
głębokość 60 cm, szafka posiada bardzo po-
jemne dwie szuflady, cena: 250 zł, Pierwoszow 
koło Trzebnicy, tel. 602 605 666.

Łóżko(11) dziecięce, drewniane, białe, z mate-
racem lateksowym, stan idealny, rozmiar 97 x 
168 cm, dwie zdejmowane barierki ochronne, 
cena do ustalenia, tel. 729 270 272.

DLA DZIECI / RÓŻNE

SPR zE DaM

noSiDEŁko(12) nowe, angielskie, szelki Ti-
kamak koloru czerwono-szarego, zalecane 
od urodzenia do 12 kg, cena 50 zł, Trzebnica, 
tel. 691 141 985.
WózEk(12) Bebetto Torino 3w1, stan bar-
dzo dobry, wszystko sprawne, kompletne, 
z oryginalnym pudełkiem, folia, moskitiera, 
uchwyt na kubek, plecaczek/ torebka, do-
rzucę adaptery do nosidełka, 2 prześciera-
dła do gondoli, kocyk i parę innych rzeczy, 
cena 1000 zł, Trzebnica, tel. 691 141 985.
koMBinEzony(12) niemowlęce, bardzo 
dobry stan, rozm. 68/74, cena za 2 szt to 30 
zł.( niebieski sprzedany ), Trzebnica, tel.691 
141 985.
BUCiki(12) niechodki ( wszystkie ze zdjęcia) 
od 0 do 12 miesięcy, granatowe w kropki su-
per prezentowały się na chrzcie, wszystkie 
oddam za dobrą parzona kawę ;) Trzebnica, 
tel. 691 141 985.

BUty(12) brązowe, nowe, roz. 38 na koturnie, 
platformie, ocieplane, Trzebnica, cena 25 zł, 
tel. 691 141 985.

kUBUŚ PUCHatEk(12) duża ( 60 cm ) ma-
skotka, Trzebnica, cena 30 zł, tel. 691 141 985.

zJEżDżaLnia(12) toot toot z autkiem 
(samo autko to koszt około 50 zł), wydają 
dźwięki, bez śladów użytkowania, 70 cm 
wys. 1 metr dł. Trzebnica, cena 200 zł, tel. 
691 141 985.
gRa(12) kapsle, piłka nożna z pudełkiem, 
instrukcja obsługi, kompletna, cena 10 zł, 
Trzebnica, tel. 691 141 985.
LaktatoR(12) ręczny, Medela Harmony 
Pump & Feed Set. Innovation Calma, kom-
pletne, do tego nieużywany smoczek cal-
ma. Butelki, cena 80 zł, Trzebnica, tel. 691 
141 985.

kUPię /  oDDaM / PRzyJMę

kUPię WyPoSażEniE REStaURaCJi(13) 
krzesła, stoły drewniane, mogą być używane 
tel. 601 849 555.
kUPię PRzyCzEPę(13) campingową tel. 
601198 984.
oDDaM ŚWiERk(13) na deski lub opał, za 
wycięcie drzewa na działce w Trzebnicy przy 
Grunwaldzie, jest zezwolenie, tel. 601 198 984.
kUPię iMaDŁa(12) kowadła i przekładnie, tel. 
692 466 363.
oDDaM gRUz(10) za darmo, bez zanieczysz-
czeń, odbiór własny, Trzebnica, tel. 693 945 896.
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Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
 SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523

TAXI 1
TRZEBNICA
przewóz 6 osób

telefon
601 270 514

Maciej Nowak
Trzebnica ul. H. Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13
 883 38 03 96
e-mail: firmablyskmn@wp.pl

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZYWANIE wykładzin i chodników
PIELęGNACJA, SPRZĄTANIE NAGROBKÓW usługa całoroczna i jednorazowa
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji
CZYSZCZENIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych – pielęgnacja terenów zielonych

Pracujemy na maszynach i środkach firmy kaRCHER

Firma

BIURO
RACHUNKOWE
• Pełna obsługa firm
• Możliwość odbioru 

dokumentów od klienta 
oraz współpraca zdalna

•	gwarantujemy terminowość, 
profesjonalizm i dyskrecję

tel. 713 870 274
502 749 540
602 571 613

TYLKO U NAS
SZYBKO

TANIO
I SOLIDNIE

Wycena usługi bezpłatna
także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

zAprASzAMy Do wSpółprACy

Jakub
FhuSKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWYCH MAKULATURY WYWÓZ GRUZU BUDOWLANEGO

Tr z E b n I C A  ul.  Milicka 32  tel . 71 312 05 03
GoDziny	otWaRCia	SKupu

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8:00 – 16:00
SOBOTA 8:00 – 13:00

poDSTAwIAMy kontenery | transport grATIS | nAjwyżSzE CEny w MIEśCIE

Paweł Miklas
 693 749 567

pmserwis90@gmail.com

czynne: pon – pt 9 – 17 Księginice, ul. Trzebnicka 67

SERWIS OLEjOWY
NAPRAWA
SKRzYń bIEgóW
AUTOMATYczNYch I MANUALYch

SPRZEDAŻ WęGLA
P.H.U. "JAROS" WęGIEL Z POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

KoSTKA / orzECh / EKogroSzEK 
DrEwno rozpAłKowE

LuZEM LuB w wORK ACh

tRzEBniCa ul. Chrobrego 26
noWa LokaLizaCJa – dawny aRaJ

tel. 609 514 915 / 697 011 953

Wyroby GiPsoWE: stara cegła – szara, czerwona, biała, 
trawertyny, imitacja desek drewnianych, imitacje kamie-
nia, panele ażurowe na wymiar, panele 3D, zegary gipsowe 
(kwadraty, koła). Wszystkie produkty mają zastosowanie 
do wewnątrz pomieszczeń. Możliwość uzgodnienia indywi-
dualnej kolorystyki.

Trzebnica ul. Chrobrego 26
tel. 697 011 953
609 514 915

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

Auto
D E T A I L I N G

spa dla Twojego samochodu
czyszczenie	skóry	/	polerowanie	
lakieru	/	odświeżanie	i	zabezpie-

czanie	lakieru	/	odświeżanie 
i	zabezpieczanie	plastików	/	po-
lerowanie	reflektorów	/	czyszcze-
nie	aut	do	sprzedaży	/	usuwanie	

naklejek reklamowych 
/	pranie	tapicerki	samochodowej

60 0 588 4 8 4
Księginice, ul. Łabędzia 30

WęGIEL
EKOGROSZEK

DREWNO KOMINKOWE 
I OPAŁOWE

POLSKI OPAŁ
Głuchów Górny 1
TARTAK przy krzyżówce

tel. 695 934 148 
663 693 820

PELLEt
15 kg = 14,99 zł.
tel. 731 200 005 

P E L L E T 
TRZEBNICA / BęDKÓW

tel. 602 523 956
71 388 91 91

SERWIS KLIMATYZACJI 
SAMOCHODOWEJ już od 249zł

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408

GoDziny	pRaCy:	

poniedziałek – piątek 8 – 17
sobota 8 – 14

w tym 
odgrzybianie 
układu 

za0zł!!! 

UsłUgi
Lakiernicze
pranie tapicerki 

poLerowanie karoserii

zawonia
tel. 724 354 894

PRaniE 
DyWanóW 
NA WSKROŚ W PRALNI

21zł/m2
bezpłatny odbiór oraz

dowóz od 100 zł.

tel. 603 232 261
www.czyszczeniedywanow.pl

TAXI 3
Józef Domagała

• przewóz osób

• zakupy na telefon

tel. 601 586 739

PoMPy CiEPŁa
– dobór, montaż pomp ciepła
– projektowanie i montaż instalacji grzewczych
– instalacje wod-kan
– ogrzewanie podłogowe
– rekuperatory, wentylacja
– klimatyzacja
– sprzedaż oraz doradztwo pomp ciepła, 

klima-konwektorów, klimatyzacji

ENERGIZ_systemy grzewcze tel. 660 747 668

aRCHitEkt 
WnętRz

tel. 604 163 109

www.dagmaraczulek.com

REgULaCJE 
naPRaWa 

okna 
RoLEty

TEL. 530 250 070

SCHoDy
100 % DREWnianE

produkcja i montaż
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

BRUKARSTWO

Trzebnica
tel. 792 457 967

MARBRUK
Mariusz Kwak

USŁUGI
REMONTOWE
• płytki
• malowanie
•	gładzenie
•	kompleksowe	wykończenia	

łazienek
•	zabudowy	gK
•	wykończenia	wnętrz
•	wykończenia	poddaszy
•	docieplenia	dachów

tel. 725 340 467

ELEKTRYK
WykonaM

PRaCE 
ElEKtRyCznE	

i	ElEKtRoniCznE 

tel. 513 986 986

oczyszczalnia
Ścieków

BEzPŁaTna
wycEna

ProfEsjonalnE
doradzTwo

Zbiorniki
na desZcZówkę

piwnicZki betonowe
odwodnienia

i drenaż

paweł madaliński
skarszyn 48 trZebnica

szamBa
betonowe
605 331 903

Gwarancja
na zBiornik

i monTaż

www.ocz yszcz aln i e - sz amba .com . pl

CHEMia iMPoRtoWana
naJWyżSzEJ JakoŚCi
Dla	tWojEGo	DoMu
-	 zaopatrzenie	firm,	instytucji,	hoteli	
	 oraz	gastronomii	w środki utrzymania czystości
-	 GWaRanCja	lEpSzEj	CEny 
	 niż	u twojego	obecnego	dostawcy

Szczytkowice 70 trzebnica /	swiatchemii@wp.pl	/	swiatchemii.com

tel. 693	476	703	

RAMZES ENERGY
FOTOWOLTAIKA
- Panele najwyższej jakości 

z 30-letnią gwarancją

- Szeroki wybór

- Panele dwustronne do 25% 
więcej energii

www.RamzesEnergy.pl

tel. 501 182 091

to dobra

KAWA
pyszne ciasto, przytulne miejsce

ul. Żołnierzy Września	2a
trzebnica	obok salonu Plus

czynne:
pon.-sob. 

10:00-17:00

SKLEP
WęDkaRSko-zooLogiCzny 

tRzEBniCa 
ul. Solna 3 obok delikatesów SAM 

pon.-pt. 9:00-17:00 sob. 9:00-14:00 tel. 695 548 489 / 697 689 359 
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