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Rozświetlą Gminę Trzebnica

1

Gmina
szczęśliwych
Rodzin
Trzebnica jako jedna spośród
ośmiu gmin w Polsce
zorganizowała warsztaty
związane ze wzmacnianiem
wartości i wizerunku rodziny.

str. 8

Mistrzyni
z wizytą
Więcej – str. 2
W Gminie Trzebnica pojawi się 437 nowych lamp w 29 lokalizacjach. W znaczący sposób poprawią one komfort oraz
bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycja została podzielona na 3 zadania, których łączna wartość wyniesie ponad 3 mln zł.
Jest to spełnienie obietnicy danej przez burmistrza Marka Długozimę. Otwarcie ofert nastąpiło 10 listopada. Obecnie trwa
postępowanie przetargowe, które wyłoni najkorzystniejsze z nich. Termin zakończenia prac wyznaczono na wrzesień 2022 roku.
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Barbara Nalepka odwiedziła
burmistrza Marka Długozimę
tuż po zdobyciu brązowego
medalu podczas Mistrzostw
Świata WAKO w kickboxingu
we Włoszech.
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Z myślą o mieszkańcach

Gmina zostanie doświetlona
Już wkrótce w Gminie Trzebnica pojawi się
437 nowych lamp, które w znaczący sposób
poprawią komfort oraz bezpieczeństwo
mieszkańców. Jest to spełnienie obietnicy danej
przez burmistrza Marka Długozimę. Inwestycja
została podzielona na 3 zadania, których łączna
wartość wyniesie ponad 3 mln zł.
Wśród najważniejszych lokalizacji należy wymienić ścieżkę rowerowo-pieszą do Raszowa wzdłuż ul. Oleśnickiej, gdzie
świecą już lampy zainstalowane
w ramach pierwszego etapu tej

inwestycji. Doświetlone zostaną
także ulice m.in. w Księginicach,
Szczytkowicach, Brzykowie, Skoroszowie, Kuźniczysku, Marcinowie, Będkowie, Masłowie,
Ujeźdźcu Małym, Kuźniczysku,

Węgrzynowie, Biedaszkowie Wlk.,
Jaźwinach, Piersnie, Świątnikach,
Cerekwicy, Ligocie oraz droga pomiędzy Księginicami a Jaszycami.
W samej Trzebnicy doświetlone
zostaną ul. Ledowa, Akacjowa,
Wrzosowa, Szarych Szeregów,
Hilgi Brzoski, Leśna, Kolejowa,
Teatralna, Wiśniowa, Graniczna.
Łącznie nowe lampy znajdą się
w 29 lokalizacjach. Pełna lista dostępna na grafice.
– To dla mnie bardzo istotne,
by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo, ale także komfort
dla mieszkańców. W tym także

dla rodzin z małymi dziećmi, by
podczas zimowych miesiący, kiedy dzień jest krótki, także bezpiecznie mogli oni wychodzić na
spacery czy wracać do domu po
pracy. Ta inwestycja warta ponad
3 mln zł, to dowód na szerokie
spojrzenie na potrzeby lokalnych
społeczności, odpowiedź na głos
ludzi zamieszkujących te tereny,
których z każdym rokiem przybywa. Trzebnica wciąż zyskuje na
popularności wśród tych, którzy
chcą tu zamieszkać. Cieszymy się
renomom bezpiecznej i spokojnej gminy i chcę by tak pozostało

– powiedział burmistrz i dodał: –
Obecnie pracujemy także nad dokumentacją projektową przebudowy sieci dróg w Księginicach, co
również jest znaczące dla poprawy
komfortu i bezpieczeństwa ludzi
zamieszkujących to największe sołectwo w naszej gminie – zakończył burmistrz.
Otwarcie ofert nastąpiło 10 listopada. Obecnie trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni
najkorzystniejsze z nich. Termin
zakończenia prac wyznaczono na
wrzesień 2022 roku.
[sh]

ZADANIE I – LOKALIZACJE OD 1 DO 5

Lokalizacja

L. p.

Ilość
opraw
25

1

Rozbudowa oświetlenia Księginice – ul. Świerkowa i Sadowa

2

Rozbudowa oświetlenia Księginice – ul. Lipowa

15

3

Rozbudowa oświetlenia – Szczytkowice

35

4

Rozbudowa oświetlenia – Brzyków

28

5

Rozbudowa oświetlenia Skoroszów

31

Trwa remont pomieszczeń biurowych
w budynku starego sanepidu przy ul. Obrońców
Pokoju 7. Na dwóch kondygnacjach powstanie
8 mieszkań socjalnych w metrażu od 30 m² do
70 m². Inwestycję za blisko półtora miliona zł
wykonuje trzebnicka firma – Zakład Murarski
Kazimierza Zająca.
Inwestycję wizytował burmistrz Marek Długozima: –
Przeprowadzenie tego remontu
pozwoli nam na przeniesienie
lokatorów z budynku socjalnego przy ul. Henryka Pobożnego.
Znajduje się on w złym stanie
technicznym, a w jego miejscu po
rozbiórce powstanie nowa gminna
biblioteka. Dodatkowo planujemy zwolnić także pomieszczenia
w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3, gdzie także
znajdują się mieszkania socjalne.
Metraż po nich wykorzystany
zostanie przez szkoły, które rozwijają się w dynamiczny sposób

i potrzebują nowych przestrzeni.
O wszystkich zmianach lokatorzy
będą informowani na bieżąco –
podsumowuje burmistrz.
W ramach prowadzonych prac
wykonane zostaną roboty ogólnobudowlane, wymieniona stolarka
drzwiowa i okienna, zamontowane nowe instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe oraz
odgromowe. Zakończenie prac
planowane jest na luty 2022 roku.
Obecnie trzebnicka siedziba sanepidu znajduje się przy ul. Tadeusza
Kościuszki nr 10.
[sh]

▶ Bu rmist r z w i z y towa ł te re n inwe st ycj i. N a z dj . z Ka z im ie r z e m Z aj ące m , k tó re go f irm a
Z ak ł ad M u rar s k i p r owad z i p race re m ontowe.

RAZEM 13 4
ZADANIE II – LOKALIZACJE OD 6 DO 19
L.p.

Ilość
opraw

Lokalizacja

6

Rozbudowa oświetlenia Kuźniczysko – ul. Krótka

3

7

Rozbudowa oświetlenia Marcinowo – dz. 225/2

18

8

Rozbudowa oświetlenia Będkowo

12

9

Rozbudowa oświetlenia Masłów

19

10 Rozbudowa oświetlenia – Ujeździec Mały

6

11 Rozbudowa oświetlenia – Kuźniczysko – dz. 145

7

12 Rozbudowa oświetlenia – Trzebnica – rejon ul. Hilgi Brzoski

13

13 Rozbudowa oświetlenia – Trzebnica – ul. Leśna

15

14 Rozbudowa oświetlenia – Trzebnica – ul. Kolejowa

6

15 Rozbudowa oświetlenia – Węgrzynów

5

16 Rozbudowa oświetlenia – Trzebnica – ul. Teatralna – Łącznik

4

17

Rozbudowa oświetlenia – Trzebnica – ul. Wiśniowa i ul.
Graniczna

▶ W y konany zost anie m . in . d ru g i e t ap oś wie t l e nia śc ie ż k i i c ho d nik a p r owad z ąc yc h do
R as zowa w z d ł u ż u l . O l e ś nic k iej .

12

18 Rozbudowa oświetlenia – Biedaszków Wlk.

11

19 Rozbudowa oświetlenia – Trzebnica – Raszów

26
RAZEM 15 7

▶ W b u d y nku st ar e go s ane p idu p o re m o nc ie z naj d z ie s i ę 8
▶ Poj awi się p onad 4 0 0 now yc h s ł u p ów i l amp oś wie t l e niow yc h w 29 l o k ali z acj ac h .

ZADANIE III – LOKALIZACJE OD 20 DO 28

20 Rozbudowa oświetlenia – Księginice – Jaszyce

16

21 Rozbudowa oświetlenia – Jaźwiny

21

22 Rozbudowa oświetlenia – Piersno

3

23 Rozbudowa oświetlenia – Świątniki

25

24 Rozbudowa oświetlenia – Trzebnica – ul. Ledowa

20

25

Rozbudowa oświetlenia – Trzebnica – ul. Akacjowa i ul.
Wrzosowa

26 Rozbudowa oświetlenia – Trzebnica – ul. Szarych Szeregów
27

Rozbudowa oświetlenia – Marcinowo – dz. 213/1, 213/2,
217/3, 218

28 Rozbudowa oświetlenia – Cerekwica

17
4
18
12

RAZEM 13 6
Dodatkowo w najbliższym czasie wykonana będzie jeszcze
rozbudowa w lokalizacji: Ligota – 10 opraw

▶ Wie l e so ł e c t w z ys k a oś wie t l e nie w miej sc ac h , o k tór e naj bar d z iej z ab ie g ali mie s z k ańc y
w raz z so ł t ys ami.

▶ Trwają również prace przy elewacji budynku.

mie s z k ań .
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Drugi etap remontu
Dokończony zostanie remont drogi gminnej
w miejscowości Taczów Mały. Burmistrz Marek
Długozima, zgodnie z daną mieszkańcom
obietnicą, podpisał umowę na przebudowę
ponad 300-metrowego odcinka prowadzącego do
drogi powiatowej. Inwestycję wartą ponad 100
tys. zł wykona firma Usługi Budowlane Anna
Chleboś z Granowca.

W skład prac wchodzić będzie
m.in. przygotowanie terenu, ułożenie warstwy wyrównawczej,
skropienie drogi emulsją asfaltową
oraz regulacja wysokości poboczy.
– Pierwsza część remontu wykonana została w ubiegłym roku.
Dzisiejsza umowa to dopełnienie
inwestycji, które w ostatnim czasie wykonywane są w Taczowie
Małym. Powstał tu także nowy
wodociąg oraz oświetlenie – powiedział burmistrz i dodał: – Gratuluję sołtys Bożenie Mazur troski
z jaką podchodzi do spraw sołectwa. W ostatnim czasie z funduszu sołeckiego odnowione zostały m.in. mostki drogowe, a Pani
Bożena zabiegała także o remont
wspomnianej drogi. Zawsze cenię
sobie współpracę z sołtysami, bo

to oni znajdują się najbliżej mieszkańców swoich sołectw i najlepiej
znają ich potrzeby – podsumował
burmistrz.
Przypomnijmy, że w ostatnim
czasie w sołectwie powstał także
m.in. nowy plac zabaw, a w sąsiednim Taczowie Wielkim nowoczesne boisko wielofunkcyjne.
W ostatnim czasie nowe drogi
w Gminie Trzebnica połączyły
Jaźwiny z Koczurkami oraz Cerekwicę z Masłowem. Wykonana
została także nowa nawierzchnia w Komorówku, trwają także
prace związane z drugim etapem
przebudowy drogi z Przyborowa
do Koniowa oraz budową drogi
z Ujeźdźca Małego do Koniowa.
[sh]

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p o d p is a ł u m owę na w y konanie d ru g ie go e t ap u r e m ont u

d r o g i g minnej w Tac zowie M a ł y m . N a z dj . Anna Chl e b oś z f irmy Us ł u g i Bu dowl ane
z G ranowc a , so ł t ys B oż e na M az u r oraz Anna Piase c k a z W yd z ia ł u TI .

▶ Bu rmist r z M are k D ł u g oz im a wi z y towa ł d r o gę p r ze z nac zoną do r e m ont u ws p ó lnie z so ł t ys
B oże ną M az u r.

▶ Wc ze śniej w miej scowośc i p owst a ł now y p l ac z abaw. W y b u dowany
z ost a ł t ak że wo do c i ąg .
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▶ W s ąsie d nim Tac zowie Wie lk im p owst a ł o nowo c ze s ne b ois ko wie l o fu nkc yj ne.
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miejsce
na Twoją
reklamę
tel. 665 086 997
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Bezpiecznie w gospodarstwie – konkurs

Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 1918 r. spełnił się
sen pokoleń Polaków – Państwo
Polskie narodziło się na nowo. Po
rozbiorach i 123 latach niewoli, po
wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Na
pamiątkę tego dnia, w Trzebnicy
uroczyście obchodziliśmy Święto
Niepodległości. Złożyliśmy kwiaty
pod pomnikami symbolizującymi
pamięć o tych, którzy walczyli za
nasz kraj – tych, którzy za niego
ginęli.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny we Wrocławiu po raz
dziewiąty organizowała Dolnośląski Konkurs
„Bezpieczny KRUSnal”.
Wydarzenie kierowane jest do
uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska.
Celem konkursu jest upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie
rolnym oraz uświadomienie zagrożeń chorobowych i wypadkowych występujących w środowisku wiejskim.
Etap regionalny konkursu odbył się w sali Retro Gminnego
Centrum Kultury i Sztuki udostępnionej dzięki uprzejmości
burmistrza Marka Długozimy
i został przeprowadzony w formie
testu składającego się z 28 pytań
dotyczących bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.
W związku z sytuacją epidemiczną oraz zapewnienia wysokiego
poziomu konkursu z każdej szkoły
mogło wziąć udział max. 3 osoby.
Spośród wszystkich uczestników

konkursu komisja konkursowa
wyłoniła 8 laureatów, z najwyższą
ilością punktów.
Wezmą oni udział w etapie wojewódzkim, który odbędzie się
1 grudnia w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we
Wrocławiu.
Laureatom pierwszego etapu,
nagrody ufundowane przez m.in.
Oddział Regionalny KRUS we
Wrocławiu oraz Gminę Trzebnica,
wręczył burmistrz Marek Długozima, który pogratulował uczestnikom wiedzy oraz osiągniętego
wyniku.
Z gminy Trzebnica udział wzięły szkoły: SP Kuźniczysko, SP
Ujeździec Wielki, SP nr 2 z Trzebnicy. Materiały do przygotowania
się do konkursu w formie broszur,
ulotek oraz filmów edukacyjnych
zapewniała PT KRUS Trzebnica.
W komisji konkursowej zasia-

7
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▶ Wr ę c ze nie nag r ó d w ko nk u r sie „ B e z p ie c z ny K RUSnal ” o d by ł o s ię na s ali Re t r o G minne go
Ce nt ru m Ku l t u r y i Sz t u k i.

dali Kierownik PT KRUS w Trzebnicy Marek Rusak oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej
Policji w Trzebnicy i Powiatowej
Straży Pożarnej w Trzebnicy.

Laureaci etapu regionalnego:
– 2 uczniów ze SP w Ujeźdźcu
Wielkim
– 2 uczniów ze SP w Kuźniczysku

– 2 uczniów ze SP w Sułowie
– 2 uczniów ze SP w Żmigrodzie
[red]

Tegoroczne święto odbyło
się w naszym kraju pod nazwą
„Dzień szacunku dla munduru”,
by przypominać nam o poszanowaniu dla tych, którzy w dzisiejszych trudnych czasach wykonują swoją służbę na rzecz naszego
wspólnego bezpieczeństwa. Pomimo różnych przekazów medialnych, należy z szacunkiem
i wdzięcznością patrzeć na pracę
straży granicznej, policji czy żołnierzy, którzy z ogromnym poświęceniem wykonują zadanie
obrony granic Polski i Europy
przed zagrożeniem, jakie stanowi
zbrodniczy reżim Aleksandra Łukaszenki. Do swoich celów, jako
żywe tarcze wykorzystuje on ludzi

pchanych osobistymi dramatami
w poszukiwaniu lepszego jutra,
często bezbronnych i zrozpaczonych.
Z wielką stanowczością należy
potępić takie działania, dając im odpór. Tylko zjednoczeni jako Kraj, ale
i Europa możemy doprowadzić do
zaprzestania zbrodniczych praktyk,
do pokonania reżimu, który za nic
ma ludzkie życie i zdrowie, który
przetrzymuje i torturuje ludzi nieprzychylnych jego woli.
Idąc za przykładem beatyfikowanego kard. Stefana Wyszyńskiego, musimy dawać za naszą
wschodnią granicę jasny sygnał,
że Polacy się nie ugną. Tak jak
nie ugięliśmy się przed zbrodniczym reżimem komunistycznym,
tak teraz musimy być zjednoczeni
w obronie naszych granic.
11 listopada skłania do refleksji,
że dzisiaj patriotyzmem jest nie
tylko, jak mówiliśmy przez lata,
praca dla ojczyzny, pamięć historyczna, wizja tego, jaka Polska
powinna być w przyszłości, budowanie jej siły czy czczenie bohaterów. Dziś to także obrona przed
próbami jej zdestabilizowania,
skłócenia nas wewnętrznie. By-

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy p o d K r z y ż e m Kat y ńs k im i Sm o l e ńs k im w raz
z ko m bat ant am i , harce r z am i o ra z inny m i uc z e st nik am i u ro c z ystoś c i.

śmy sami sobie stali się wrogami.
Nie poddawajmy się temu, bądźmy silni razem, wspierajmy nasze
symbole, pamiętajmy o bohaterach – zarówno tych z przeszłości,
jak i tych, którzy wypełniają swoją
misję dzisiaj. Święty Jan Paweł II
pisał: „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy
samego krajobrazu ojczystego. Jest

▶ We ms z y ś w. w inte ncji Ojc z y z ny u d z ia ł w z i ę li m . in . b u rm ist r z

M ar e k D ł u goz im a , wice b u rmist r z K r yst y na H a ł ad aj , Pr zewo d ni c z ąc y R ad y M iej s k iej M ate u s z St anis z , se k re t ar z Danie l Buc z ak ,
R ad ny R ad y M iej s k iej M ate u s z Ke mpa oraz R ad na R ad y M iej s k iej M aria B arbara Cie p luc h .

▶ Z ł ożono r ów nie ż wie ńce p o d Pomnik ie m Sy b iraków.

to miłość, która obejmuje również
dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania
staje się każde zagrożenie tego
dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze
dzieje uczą, że Polacy byli zawsze
zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego
odzyskania”.
Niech żyje Polska! Chwała Bohaterom!

▶ M s z y ś w ię tej p r zewo d nic z y ł i k a z a nie w yg ł osi ł k s . I re ne u s z Pe lk a SDS .

Dziękuję wszystkim delegacjom
za uczestnictwo w uroczystościach, a w szczególności ks. Ireneuszowi Pelce SDS za przewodnictwo mszy św. koncelebrowanej
w intencji Ojczyzny i piękne Słowo Boże.
Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Bu rmist r z z ł oż y ł w im ie niu m ie s z k ań ców

w ie ń ce p r z y p o m nik ac h u pam i ę t niaj ąc yc h
b o hate r ów wal c z ąc yc h o nie p o d l e g ł oś ć .

▶ D e l e g acj a Ur z ę du M iej s k ie go p o d Pomnik ie m Żo ł nie r z y 2 . Armii ▶ Po m nik Wo lnoś c i.
Woj s k a Po ls k ie go.
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Trzebnica. Gmina Szczęśliwych Rodzin
W ramach projektu „Gmina Szczęśliwych
Rodzin”, w sali Retro Gminnego Centrum
Kultury oraz w Urzędzie Miejskim
w Trzebnicy 15 i 16 listopada odbyły się
warsztaty, których celem było opracowanie
działań i strategii komunikacyjnych
wzmacniających wartość,
jaką niesie ze sobą rodzina.
Spotkanie otworzyli: Grzegorz
Kowal, pełnomocnik ds. Rodzin
przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Barbara Socha, pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej i burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima.
Burmistrz, witając zaproszonych gości, podkreślił: – Gmina
Trzebnica może być dumna ze
swoich działań podejmowanych
na rzecz rodziny. Jesteśmy pionie-

rami takich projektów jak wprowadzenie lokalnej karty dla dużych rodzin – Trzebnicka Rodzina
3+, czy Karty Seniora. Stawiamy
na rodzinę w rożnych obszarach
działań, począwszy od inwestycji,
poprzez różnego rodzaju działania w zakresie kultury czy sportu. Zwracamy również uwagę na
promowanie wartości, które służą
wzmacnianiu więzi rodzinnych.
Na zakończenie swojej wypo-

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u g oz im a w it aj ąc z ap r os zo nyc h

gośc i p r z y p o m nia ł o d o konaniac h G m iny Tr z e b nic a na
p o lu wsparc ia ro d z iny.

wiedzi burmistrz wspomniał również postać błogosławionego kard.
Stefana Wyszyńskiego, którego
beatyfikacja miała miejsce w tym
roku: – To postać szczególnie bliska mojemu sercu. Kardynał Wyszyński w swoim nauczania wielokrotnie podkreślał, że rodzina
jest fundamentem społeczeństwa.
Od niej wszystko bierze swój początek. Dlatego też postanowiłem
uczcić osobę Prymasa Tysiąclecia
i w tym roku, w pobliżu skweru
św. Jana Pawła II, stanie postument z popiersiem Kardynała.
W ten sposób chciałbym z jednej strony uhonorować tę postać,
a z drugiej strony wierzę, że takie
działania to cenna lekcja historii
dla współczesnych i przyszłych
pokoleń.
Gmina Trzebnica jest jedną
z 8 gmin w Polsce, gdzie zostały
przeprowodzane warsztaty. Tego-

▶ Podc zas spotkania o b e c-

ny by ł t ak ż e Pe ł no m o c nik d s . Ro d z in p r z y
D o lnoś l ąs k im Ur zę d z ie
Wojewó d z k im G r ze g o r z
Kowal .

roczny projekt jest kontynuacją
ubiegłorocznego projektu „Polska
Szczęśliwych Rodzin”, w którym
nasza gmina również brała udział.
W trakcie przygotowywania
warsztatów, organizacja prowadząca projekt – Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego
Dnia Życia – przeprowadziła badania wśród mieszkańców, które
miały zobrazować postrzeganie
Gminy Trzebnica jako miejsca
dla rodziny. Badania pokazały m.in., że 83 % mieszkańców
Gminy Trzebnicy czuję się związanych ze swoją miejscowością
zamieszkania, 81 % wysoko
ocenia jakość życia w swojej
miejscowości, a 76 % czuje
się zakorzeniona w Trzebnicy. Pierwszy dzień warsztatów
poświęcony był omówieniu wyników tych badań. Na seminarium
obecni byli zarówno pracownicy

▶ Pr ow a d z ą c y m i s p o t k a n i e byli Jacek
Sapa oraz Paweł Woliński.

Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
jak i zaproszeni goście z terenu
województwa dolnośląskiego. Tę
część poprowadzili: Jacek Sapa
Prezes Zarządu Fundacji Narodowy Dzień Życia oraz Paweł Woliński, dyrektor CitizenGO Polska,
członek Rady Rodziny przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki.
Drugiego dnia odbyły się warsztaty dla kadry kierowniczej Urzędu
Miejskiego, które poprowadzili:
Michał Kot z Fundacji Republikańskiej i Paweł Soproniuk z Akademii Liderów Rzeczypospolitej.
W rezultacie dwóch dni
warsztatów oraz przeprowadzonych badań, wypracowany został
zestaw pomysłów i rekomendacji, które pomogą w pracy nad
kolejnymi projektami realizowanymi w Gminie Trzebnica na
rzecz rodziny.
[info]

▶ Ws z yst k ic h ze b ranyc h w te m at y kę war s z t atów w p r owad z i ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a .

▶ Słowo do zebranych
skierowała również Pe ł nom o c nik R z ądu d s .
Po lit y k i D e m o g raf ic znej B arbara So c ha .

R

▶ W s ali Re t r o o m ów iono w y nik i bad ań wi ze ru nkow yc h o raz st rate g ię
d z ia ł ania na r ze c z r o d z iny.

▶ Ko l ej ne go d nia o d by ł y się war s z t at y w Ur zę d z ie M iejs k im .
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Święto szkoły Podstawowej nr 3
W bieżącym roku szkolnym na obszarze Gminy
Trzebnica najdłużej na oficjalne pasowanie na
ucznia musieli poczekać pierwszoklasiści z SP nr 3,
ponieważ uroczystość ta przypada każdorazowo
na listopad, upamiętniając rocznicę urodzin
patronki szkoły – Marii Skłodowskiej-Curie.
W piątek 5 listopada cała społeczność szkolna mogła oddać
hołd pierwszej polskiej noblistce,
poszerzając grono uczniowskie
o nowych pierwszoklasistów. Burmistrz Marek Długozima wspólnie z dyrektor szkoły Jadwigą

Kalinowską dokonał uroczystego
pasowania na ucznia. Pogratulował zarówno dzieciom, jak i ich
rodzicom, podkreślając, jaką satysfakcję daje przynależność do
wspólnoty szkolnej i możliwość
korzystania z edukacji na najwyż-

szym poziomie.
– Życzę Wam samych sukcesów
na ścieżce edukacyjnej na miarę Patronki waszej szkoły – Marii Skłodowskiej-Curie. Dziękuję
także za waszą pamięć i piękny
pamiątkowy dyplom wraz z podziękowaniem za wsparcie waszej
szkoły. Przypomnę, że przez lata
wykonany został szereg remontów
i wielomilionowych inwestycji.
Powstała m.in.: pełnowymiarowa
hala sportowa wraz z remontem
małej hali gimnastycznej, boisko
wielofunkcyjne obejmujące dwa
boiska do gry w koszykówkę, siat-

▶ Burmistrz Marek Długozima wspólnie z dyrektor Jadwigą Kalinowską dokonał
aktu pasowania.

kówkę, tenisa i piłkę ręczną, nowa
multimedialna sala do nauki języków obcych, stołówka z kuchnią oraz nowoczesny i spełniający
najwyższe wymogi bezpieczeństwa nowy plac zabaw dla dzieci.
Do najważniejszych udogodnień
należy zaliczyć również windę
usprawniającą przemieszczanie się
pomiędzy piętrami nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale również rodzicom z dziećmi. Ostatnia
widoczna inwestycja to obiecany
remont łazienek. W tym miejscu gratuluję także pani dyrektor Jadwidze Kalinowskiej wraz

z całym gronem pedagogicznym
i życzę dalszych edukacyjnych
sukcesów – powiedział burmistrz
Marek Długozima.
Klasa I a z wychowawczynią
panią Lidią Danilewicz i I b z wychowawczynią panią Anną Lew
przygotowały program artystyczny. Uczniowie mogli zaprezentować swoje zdolności recytatorskie,
wokalne i taneczne. Uroczystość
uświetnili tańcem również przedstawiciele oddziałów przedszkolnych naszej szkoły.
[sh]

▶ Pierwszaki złożył y ślubowanie.

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a ot r z y m a ł s p e cj alne p o d z i ę kowanie z a
ws p arc ie d z ia ł ania s z ko ł y.
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▶ Klasa IA z wychowawczynią Lidią Danilewicz.
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▶ W ystę p s z ko lne g o c hóru .

nych.

▶ Pie r ws z ak i p r z ygotowa ł y c ie k awe c ho re o g raf ie t ane c z ne.
R

▶ Klasa IB z wychowawczynią Anną Lew.

▶ Przed zebraną publicznością zaprezentował y się dzieci z sekcji przedszkol-

▶ Rodzice oraz zaproszeni goście podziwiali artystyczne popisy swoich dzieci.
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Powstaje Klub Integracji Społecznej w Trzebnicy
Burmistrz Marek Długozima z Marcinem
Romanowskim – Prezesem Zarządu
Fundacji „Manufaktura Inicjatyw” podpisali
list intencyjny w sprawie partnerskiej
współpracy na rzecz aktywizacji społecznozawodowej mieszkańców Gminy Trzebnica
w zakresie realizacji projektu „IntegracjaAktywizacja” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

szkolenie strażaków
W drugiej połowie października burmistrz
Marek Długozima przekazał środki na
zorganizowanie kursu Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy dla 12 strażaków
Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Trzebnica.

▶ Podpisanie listu intencyjnego. Na zdj. od lewej: Prezes Zarządu Fundacji „Manufaktura

Inicjatyw” Marcin Romanowski, burmistrz Marek Długozima oraz Małgorzata Wojtkowiak-Jacka.

W ramach niniejszego Projektu pozostający bez zatrudnienia
mieszkańcy powiatu trzebnickiego i milickiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych form aktywizacji społecznej i zawodowej
w ramach nowo powstałego Klubu Integracji Społecznej w Trzebnicy, w tym m.in. poradnictwa
(psychologiczno-społecznego,
rodzinnego, prawnego, zawodowego, prawnego) warsztatów
aktywizacji społecznej, wydarzeń integracyjno-okolicznościowych, kursów zawodowych
oaz płatnych staży lokalnych
pracodawców. Osoby z niepełnosprawnością będą mogły dodatkowo skorzystać z doradztwa
specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością, trenera pracy i asystenta osobistego. – To
bardzo potrzebna inicjatywa,
z której mam nadzieję skorzystają
osoby, do których skierowany jest
ten program. Dzięki działalności
Trzebnickiego Klubu Integracji
Społecznej, osoby wykluczone lub
nieradzące sobie na rynku pracy,
znajdą odpowiednie narzędzia
oraz wsparcie profesjonalistów.
Możliwe są również płatne staże
i praktyki. Ta współpraca wynika z naszej troski o mieszkańców
oraz ich samorozwój – podsumował burmistrz, który podziękował prezesowi Marcinowi
Romanowskiemu oraz Pani Małgorzacie Wojtkowiak-Jakackiej.
Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia znajdują się na
plakacie
promocyjno-informacyjnym oraz na stronie Gminy
Trzebnica i Fundacji „Manufaktura Inicjatyw”. Aktualnie trwa
rekrutacja do Projektu!! Jeśli
jesteś bez pracy i sam sobie nie
radzisz z jej znalezieniem, masz
problemy z relacjami społecznymi, chcesz w pełni uczestniczyć
w życiu społecznym, zgłoś się
do Klubu Integracji Społecznej
w Trzebnicy!! W partnerstwie
z Gminą Trzebnicą pomożemy
Tobie uzyskać nową jakość życia!!
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Zajęcia odbywały się w sali
konferencyjnej ratusza. Do zajęć
praktycznych wykorzystano plac
znajdujący się przed ratuszem oraz
teren przyległy do OSP Skoroszów.
Uczestnicy kursu nabyli umiejętności pozwalające na resuscytację
(dorosłego, dziecka, niemowlę,
noworodka), udzielenia pierwszej
pomocy osobom nieprzytomnym,
w przypadku urazów mechanicznych, wstrząsów i w innych stanach nagłych. Ponadto poznali zasady defibrylacji poszkodowanego
metodą półautomatyczną i automatyczną oraz udzielenia wsparcia
psychologicznego osobom poszko-

dowanym. Strażacy poznali również taktykę działań ratowniczych
w przypadku zdarzeń masowych,
mnogich, pojedynczych, segregacji wstępnej. Łącznie spędzili na
intensywnym szkoleniu 66 godzin
z czego 25 godzin obejmowały zajęcia teoretyczne i 41 godz. zajęcia
praktyczne.
Większość zajęć praktycznych
miało charakter symulowany tj.
wyciąganie i pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych, w odpowiedni sposób charakteryzowano obrażenia, w celu urealnienia
prowadzonych zajęć praktycznych.
Każdy uczestnik kursu zdał

▶ St ra ż ac y o c hot nic y t u ż p o uko ń c z o ny m k u r s ie w ra z z ot r z y m any m i d y p l o m am i.
egzamin praktyczny i teoretyczny
i uzyskał zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika. Ukończenie

▶ W ram ac h ku r su z as p onsor owane go p r z e z b u rm ist r z a M ark a D ł u goz im ę

kursu pozwoli na poszerzenie
możliwości udzielania pierwszej
pomocy dla mieszańców Gminy
Trzebnica przez przeszkolonych
ratowników OSP. Kurs prowadzi-

▶ Sy mu l owane s y t u acj e al arm owe o d by ł y się p r z y re mi z ie w Sko ros z ow ie.

o d by li 41 go d z in z aj ę ć p rak t yc z nyc h .
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kącik naukowy
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TROCHe KULTURY

p r o m u j e m y o s i ą g n ię c i a t r z e b n i c z a n

Czy będzie można leczyć paraliż?
Porażenie spowodowane uszkodzeniem rdzenia kręgowego jest
nieodwracalne. Przynajmniej tak
był do tej pory, ale dzięki nowemu
podejściu terapeutycznemu Amerykańskich naukowców, może stać
się to możliwe.
Paraliż, porażenie (łac. plegia)
jest to stan, który cechuje całkowita niezdolność do wykonywania
ruchu, na skutek braku dopływu
bodźców nerwowych do mięśni.
Urazy rdzenia kręgowego spowodowane wypadkami sportowymi

lub drogowymi prowadzą zazwyczaj do trwałej niepełnosprawności – porażenia dwukończynowego, częściej dotyczącego kończyn
dolnych. Dzieje się tak dlatego,
że uszkodzeniom ulegają włókna nerwowe zwane aksonami, co
uniemożliwia mózgowi wysyłanie
sygnałów do neuronów poniżej
miejsca urazu. Jeśli te włókna zostaną uszkodzone w wyniku urazu
lub choroby, komunikacja najzwyczajniej zostaje przerwana, a że
przecięte aksony w rdzeniu kręgowym nie odrastają samoistnie, pacjenci cierpią na paraliż przez całe
życie.
Obecnie nie ma opcji leczenia,
które mogłyby przywrócić utracone funkcje u dotkniętych chorobą
pacjentów. Poszukując potencjalnych metod terapeutycznych, badacze z Uniwersytetu Northwestern opracowali nową formę leku
wykorzystującą nanotechnologię,
który wspomaga regenerację komórek i odwraca paraliż u myszy
z urazami kręgosłupa. W przyszłym roku zespół chce zaproponować Agencji ds. Żywności
i Leków (FDA) przeprowadzenie
badań na ludziach.
W nowym badaniu zespół
z Uniwersytetu Northwestern
R

E

w Illinois wykorzystał zupełnie
nową metodę – innowacyjne nanowłókna, które miały imitować
naturalny składnik tkanek i pobudzać komórki nerwowe do regeneracji. Opracowane przez naukowców nanowłókna mają około
10 tys. razy mniejszą średnicę niż
ludzki włos i składają się z setek
tysięcy bioaktywnych cząsteczek,
zwanych peptydami, które zostały dobrane tak, aby pobudzały regenerację komórek nerwowych. Struktura, która powstaje
z nanowłókien po wstrzyknięciu
do tkanki pacjenta, naśladuje macierz zewnątrzkomórkową – mieszaninę naturalnie wytwarzaną
przez komórki, wypełniającą przestrzeń między nimi i wspierającą
ich funkcjonowanie.
Skuteczność
eksperymentalnej terapii badacze sprawdzili na myszach laboratoryjnych.
W pierwszej fazie badania u kilku
gryzoni wykonano nacięcia kręgosłupa, które miały imitować
urazy rdzenia kręgowego u ludzi.
Przed podaniem żelu zawierającego nanowłókna (podaje się go
do tkanki otaczającej rdzeń kręgowy) naukowcy odczekali 24 godziny. Zespół zdecydował się na
to opóźnienie, ponieważ ludzie,
K

L

A

którzy doznają urazów w wypadkach samochodowych czy na
skutek upadków, również nie są
od razu poddawani leczeniu. Po
rozpoczęciu kuracji, myszy pozostawały pod stałą obserwacją. Po
czterech tygodniach odzyskały
zdolność chodzenia, a autorzy badania stwierdzili, że poziom ich
sprawności był porównywalny
z tym sprzed „urazu”, choć wciąż
obserwowano pewien niedowład
kończyn. Co oczywiste, nieleczone
myszy nie stanęły na nogi.
Po zakończeniu obserwacji,
zwierzęta uśpiono, aby ocenić
działanie terapii na poziomie
komórkowym. Analiza tkanek
wykazała znaczną poprawę stanu rdzenia kręgowego – aksony
(włókna odpowiedzialne za przekazywanie informacji z ciała komórki do kolejnych neuronów)
zostały zregenerowane, a blizna
po nacięciu – która mogła działać
jak bariera utrudniająca regenerację – została znacznie zmniejszona. Ponadto, zaobserwowano
regenerację izolacyjnej warstwy
aksonów (tzw. osłonki mielinowej), która pełni istotną rolę
w przekazywaniu sygnałów elektrycznych między komórkami;
powstanie naczyń krwionośnych
dostarczających składniki odżywcze do uszkodzonych komórek
oraz przetrwanie większej liczby
M

A

Jesień w pełni i wieczory coraz dłuższe. To może być dobry moment żeby sprawdzić co
w liściach piszczy, we Wrocławiu trwa właśnie 18 edycja Jazztopad Festival!
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
klasycznych metod badań. Jako
przyszły doktor biotechnologii
skupiła się na zgłębianiu
interdyscyplinarnej, wielce
wymagającej dziedziny łączącej
w sobie zagadnienia z zakresu
biochemii, biotechnologii, chemii
fizycznej, inżynierii materiałowej
czy elektroniki – nauki
o biosensorach.

neuronów ruchowych.
Aby uzyskać pozwolenie na
przeprowadzenie badań na ludziach, naukowcy muszą udowodnić, że ich lek jest bezpieczny, a także przedstawić dokładny
scenariusz badań i uzyskać odpowiednie zgody od FDA. Dopiero
później będą mogli zwerbować
pacjentów.
*Źródło artykułu: Science,
Focus (11, 2020

Ubiegłoroczna edycja z uwagi na obostrzenia sanitarne była
skrócona i w dużej części przeniosła się do internetu. Teraz Jazztopad Festival powraca z koncertami
do Narodowego Forum Muzyki
i kilku innych wrocławskich lokalizacji. Część koncertów już za
nami, na festiwalu wraz ze swoim

▶ Charles Lloyd.

kwartetem pojawił się nie po raz
pierwszy Charles Lloyd – legenda, i jeden z ostatnich jazzowych
gigantów. Pierwszy raz na festiwalu mogliśmy usłyszeć za to Joel’a Ross’a (Blue Note Records) wibrafonistę współpracującego m.in.
z Makayą McCravenem. Za nami
także wspólny koncert dwóch pia-

nistek Kris Davis (Kanada) i Sylvie
Courvoisier (Szwajcaria), znanych
z ambitnych improwizacji z pogranicza nowoczesnego jazzu i muzyki
współczesnej.
W piątek (19.11) będziemy mogli usłyszeć m.in. projekt Speak
Low II będący muzycznym hołdem dla jazzowych diw – na scenie pojawi się wybitna szwajcarska
wokalistka Lucia Cadotsch.
W sobotę (20.11) w Kinie Nowe
Horyzonty od rana JAZZMORNING KIDS – poranki dla najmłodszych z muzyką na żywo!
W niedzielę (21.11) na festiwalowej
estradzie wystąpi Amalia Obrębowska ze swoim kwartetem – jak
piszą o nich organizatorzy: “Amalia Umeda Quartet to istniejący od
niespełna roku zespół młodych
polskich muzyków jazzowych
pod przewodnictwem skrzypaczki Amalii Obrębowskiej. Na koncercie publiczność usłyszy przedpremierowy repertuar, który już
wkrótce ukaże się na debiutanckiej płycie kwartetu w całości wy-

pełnionej kompozycjami liderki.”
W niedzielę swoją prapremierę
będzie miał też nowy projekt Macieja Obary, do którego saksofonista zaprosił legendarnego francuskiego klarnecistę Louisa Sclavisa
i swojego wieloletniego współpracownika, pianistę Dominika Wanię – to warto usłyszeć!
Od soboty ruszają wyczekiwane przez publiczność koncerty
w mieszkaniach prywatnych.
Wieczorami organizatorzy zapraszają także na Jazztopad improv
sessions w Mleczarni.
Więcej szczegółów znajdziecie na
stronie festiwalu!

Michał Puchała
Ur. w 1988 r we Wrocławiu.
Multiinstrumentalista,
wokalista, songwriter,
kompozytor, producent
muzyczny, autor tekstów.
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.
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SENIORZY ZWIEDZAJĄ

Wspomnienie śp. Krystyny Sieczejko

Sekcja seniorów ZNP Oddział Trzebnica
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2021 r.
zorganizowała wycieczkę krajoznawczą do
Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”
w powiecie milickim.
Eskapady krajoznawcze stały się już naszą tradycją. W 2017
r. byliśmy na szlaku kurhanów
w Niedarach, w 2018 r. zwiedzaliśmy Kuźniczysko, w tym Stary
Młyn i nie tylko, a w 2019 r. odwiedziliśmy pałace w Raszowie,
Boleścinie i Skarszynie. Przy okazji wpadliśmy do Piersna, malutkiej wioski, gdzie również stał nieduży, ale piękny pałac neogotycki,
który w 1955 r. został rozebrany.
Dzięki tym wycieczkom odkrywamy i poznajemy wspaniałe dziedzictwo kulturowe, historyczne
i przyrodnicze ziemi trzebnickiej.
W tym roku, po rocznej przerwie
spowodowanej przez Covid-19,
postanowiliśmy odwiedzić Rudę
Sułowską, najpopularniejszą wioskę w Dolinie Baryczy.
Na wycieczkę do Rudy Sułowskiej wybrało się 25 nauczycieli emerytów. Z Trzebnicy
wyruszyliśmy o godzinie 11.00.
Jechaliśmy przez Sułów. Po przekroczeniu granicy powiatu trzebnickiego minęliśmy wioskę Gruszeczka i dotarliśmy do Sułowa,
gdzie przekroczyliśmy rzekę Barycz. Potem zatrzymaliśmy się na

krótko w Rynku, aby wysłuchać
wiadomości o najważniejszych
wydarzeniach z dziejów przedwojennego miasteczka i dowiedzieć
się o najciekawszych jego zabytkach. Stąd pojechaliśmy prosto
do Rudy Sułowskiej, położonej
wśród stawów na terenie największego w Polsce rezerwatu ornitologicznego „Stawy Milickie” oraz
w centrum największego w kraju
Parku Krajobrazowego „Dolina
Baryczy”. Tu również znajduje się
największy w Europie kompleks
stawów hodowlanego karpia.
W Rudzie Sułowskiej czekał na
nas, nasz kolega, Lech Taraszczuk,
który przyjechał wcześniej swoim autem, aby przygotować nam
niespodziankę. On również objął
przewodnictwo, ponieważ doskonale zna ten teren. Zwiedzanie
zaczęliśmy od Centrum Edukacyjno-Turystycznego Naturum, które powstało przy gospodarstwie
rybackim w Rudzie Sułowskiej.
Zwiedziliśmy Muzeum (Skansen)
Tradycji Rybactwa i Dom Rybaka,
oraz inne obiekty towarzyszące
Centrum.
Podczas wędrówki towarzyszy-
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Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Krystyny Sieczejko, którą osobiście
znałem i którą przez lata ceniłem jako nauczyciela. Odeszła wspaniała osoba, znana i doświadczona
pedagog. Całe swoje życie zawodowe związana była ze Szkołą Podstawową nr 1 w Trzebnicy. Ostatnie chwile
jej życia naznaczone chorobą i cierpieniem dla nas wszystkich były lekcją pokory i wdzięczności.
Niech spoczywa w Pokoju!

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Poni ż ej publik ujemy mowę p oż egnalną dla śp. K r yst y ny Sieczejko, w yg ł oszoną przez
dy rek tor El żbietę Nowak w imieniu naucz ycieli ora z pracow ników obs ł ugi Szko ł y
Po dstawowej nr 1 w Trzebnic y.

ła nam również wspaniała pogoda, która pozwoliła w pełni docenić piękno fauny i flory Parku
Krajobrazowego Dolina Baryczy.
Chociaż był to wtorek, dzień powszedni, a godziny południowe,
to turystów było dużo. Wśród nich
wycieczki szkolne, kilkuosobowe
grupy spacerowiczów i wielu rowerzystów.
Po dwugodzinnym spacerze
udaliśmy się do Gospody 8 Ryb,
gdzie udostępniono nam dużą
salę, w której kol. Lech przygotował wystawę własnych rzeźb, które wykonał w drewnie i wygłosił
prelekcję na temat swoich zainte-

Pamiętamy o naszych Zmarłych

resowań. Ponadto, Leszek ostatnio
zrobił furorę. W plebiscycie redakcji Gazety Wrocławskiej otrzymał zaszczytny tytuł „Osobowość
Roku 2020” w kategorii Kultura
w województwie dolnośląskim,
za godne reprezentowanie dolnośląskiej sztuki za granicą. Jest
to efekt jego ponad dwudziestoletniej pracy na rzecz ochrony
bociana i jego siedlisk oraz dzieł
snycerskich. Wystawa zaskoczyła wszystkich i wywołała wielkie
zainteresowanie nie tylko wśród
naszych seniorów, ale również
licznych turystów, którzy z zaciekawieniem zwiedzali wystawę.

Szczególnie utkwił mi w pamięci
rowerzysta z Suwałk.
Po tych atrakcjach przyszedł
czas na obiad – oczywiście karp po
milicku, a na deser kawa i ciasto.
Wszystkim wydarzeniom podczas naszej wycieczki towarzyszyły materiały promujące naszą
gminę Trzebnica. Korzystając z tej
okazji serdecznie dziękujemy panu
Burmistrzowi Markowi Długozimie za życzliwość i sfinansowanie
kosztów związanych z wynajęciem
busa.
W imieniu Seniorów ZNP Oddział Trzebnica / Leontyna Gągało

Pogrążona w smutku Rodzino, Bliscy i Znajomi
śp. Pani Krystyny Sieczejko, Nauczyciele, Szanowni Państwo,

jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy mam wielki honor żegnać kolejną
wspaniałą postać, która tworzyła historię tej najstarszej po wojnie placówki oświatowej
na Ziemi Trzebnickiej.
Zmarła śp. Krystyna Sieczejko urodziła się 5 maja 1943 r. w Trzebiatowie Była
absolwentką Szkoły Podstawowej w Prusicach, a następnie Liceum Pedagogicznego we
Wrocławiu. Po jego ukończeniu we wrześniu 1962 r. rozpoczęła pracę jako nauczycielka
w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy. W 1974 r. ukończyła Studium Nauczycielskie na
kierunku biologia, a w 1983 r. ukończyła Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie
i uzyskała kwalifikacje równoważne wyższym studiom zawodowym.
Całe swoje zawodowe życie związała z naszą szkołą, będąc nauczycielką biologii,
a następnie piastując obowiązki zastępcy dyrektora. Wraz z małżonkiem, Panem
Lechem Sieczejko wychowała dwóch synów: Euzebiusza i Tomasza, a także ukochane
wnuki: Annę, Mateusza i Antka.
Praca, która jest darem, która łączy i ugruntowuje relacje międzyludzkie, a czasem jest
jedynym oparciem naszego życia, była dla Zmarłej jeszcze czymś więcej: poprzez nią

uczyła nas, jak można wzajemnie wspierając się, budować, i mieć dla współpracowników
należny im szacunek, serce i czas.
Ofiarowanie drugiemu człowiekowi swojego czasu jest bodaj największą cnotą
człowieka, tak bardzo potrzebną i oczekiwaną w życiu zawodowym i prywatnym,
zwłaszcza obecnie – w świecie zagubienia, pośpiechu, nieuwagi i wycofania.
Właśnie taką zapamiętamy śp. Krystynę Sieczejko: pełną ciepła, otwartą na potrzeby
drugiego człowieka, życzliwą, kochającą ludzi.
Życzliwość i pogoda ducha – te zwłaszcza charakteryzowały Zmarłą, choć życie nie
szczędziło Jej cierpienia w chorobie.
Idźmy zatem za przykładem pięknego i godnego życia naszej koleżanki nauczycielki,
której życie było i pozostanie dla nas – potomnych – wzorem budowania więzi
społecznej, braterstwem ludzi przez pracę.
„OTO JEST CZŁOWIEK, który i trud wspólny i serca rozniecał. Dlatego więcej żył,
więcej tu zostawił”.
Cześć Jej pamięci.

„Nie umiera ten, kto t r wa w pamięci ż y w ych"

PA MIĘĆ JEST DROŻSZA OD SŁÓW
4 listopada 2021 przedstawiciele Sekcji Emerytów ZNP Oddział
Trzebnica tradycyjnie już odwiedzili groby zmarłych nauczycieli,
pracujących we wszystkich placówkach oświatowych na terenie
Trzebnicy i w okolicy, a którzy
spoczywają na Cmentarzu Parafialnym oraz Komunalnym.
W sumie zapaliliśmy 90 zniczy,
te symbole naszej pamięci – to
tak niewiele, ale to wszystko co
możemy im teraz dać.
ZNP

„Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie”

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Ks. Twardowski

Napoleon I

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. Krystyny Sieczejko

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. Jadwigi Adach
wieloletniej Dyrektor Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Trzebnicy

Łącząc się w żałobie, szczere wyrazy współczucia
Mężowi, Synom z rodzinami i wszystkim bliskim

składa
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima

Łącząc się w żałobie, szczere wyrazy współczucia
Rodzinie i wszystkim bliskim
składa
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima
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ka cik ECO

Akcja sprzątania Kirkutu

EKOlogicznie –myśliMY globalnie, dbaMY lokalnie!

„ODPAD – WYPAD” – EKOLOGIA LOK ALNIE
W połowie 2019 roku z inicjatywy osób, którym nie jest obojętny los zielnych płuc miasta –
Maruszy Wojtowicz i Katarzyny
Belskiej, głównych pomysłodawczyń i koordynatorek powstała
społeczna grupa ekologiczna „Odpad – wypad”.
Od początku funkcjonowania grupa zaangażowała się już
w sześć akcji sprzątania zanieczyszczonych rejonów naszego
miasta. Pierwszą z nich było porządkowanie drogi w kierunku
miejscowości Świątniki, kolejne
dotyczyły Lasu Bukowego i jego

dencja spadkowa w odniesieniu
do ilości zgromadzonych zanieczyszczeń. Cieszy również coraz
większa świadomość ekologiczna
wśród dzieci i młodzieży, która
licznie włączyła się w tegoroczną
akcję, w tym spora reprezentacja
uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Trzebnicy. W przedsięwzięcie zaangażował się również Burmistrz Gminy Trzebnica – Marek
Długozima, który bardzo chętnie wspiera wszelkie inicjatywy
sprzyjające zdrowiu, jakości życia
i bezpieczeństwu mieszkańców,
udostępniając na potrzeby akcji

ścisłych okolic oraz Kociej Góry
i wąwozu zlokalizowanego na
trasie dawnej kolejki wąskotorowej. Jedna z ostatnich akcji miała miejsce 15 maja, wpisując się
również w obchody Dnia Polskiej
Niezapominajki – święta leśników, przyrodników, ludzi, którym los polskiej przyrody nie jest
obojętny. Miejscem, które objęto proekologiczną troską był Las
Bukowy. Jak podkreśla jeden ze
współorganizatorów,
konfrontowano się ponownie ze sporym
zaśmieceniem, choć z perspektywy czasu zauważalna jest ten-

worki oraz zaplecze logistyczne
odpowiedzialne za odbiór zgromadzonych odpadów. Efektem
tegorocznej akcji sprzątania Lasu
Bukowego było zgromadzenia 30
worków ze śmieciami oraz kilku
przedmiotów
wielkogabarytowych.
Jak zaznaczają osoby zaangażowane w proekologiczne przedsięwzięcia na rzecz naszej małej ojczyzny, akcje będą kontynuowane
z ich własnej inicjatywy, jak również poprzez dialog z mieszkańcami. Członkowie grupy „Odpad
– wypad” to osoby aktywne, któ-
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re chętnie spędzają czas wolny na
pieszych i rowerowych wycieczkach dostrzegając zarazem miejsca wymagające zaangażowania
ludzi, którym los planety nie pozostaje obojętny. Apelują oni jednocześnie, aby umieszczać śmieci
w miejscach do tego przeznaczonych. Ekologia jest życiem. Jest
przyszłością. Jest częścią Nas. Zapraszamy również do odwiedzenia
strony grupy na Facebooku.
MyśliMY globalnie, dbaMY lokalnie!
[ap]

W sobotę 6.11.2021 roku z inicjatywy Burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimy odbyła się
społeczna akcja mająca na celu uporządkowanie
i upamiętnienie zapomnianego cmentarza
żydowskiego w Trzebnicy.
Cmentarz ten został założony
w 1827 roku z inicjatywy żydowskiego kupca Mojżesza Bandmanna. Cmentarz otoczony był
ceglanym murem i wyposażony
w budynek pogrzebowy. Pochowanych zostało na nim kilkuset mieszkańców przedwojennej
Trzebnicy wyznania mojżeszowego. Niestety cmentarz ten został sprofanowany przez nazistów
w 1930 roku. Po wojnie, z powodu

eksterminacji ludności żydowskiej, cmentarz ten popadł w zapomnienie. Akcja uporządkowania cmentarza polegała na jego
oczyszczeniu z bujnej roślinności
oraz zalegających odpadów. Akcja
ta zakończona została wkopaniem
tablicy pamiątkowej, informującej
o istniejącej w tym miejscu nekropolii oraz historii społeczności żydowskiej w Trzebnicy.
[db]

▶ Po s p r z ąt aniu p ost aw io na z ost a ł a pam i ąt kowa t ab lic a , d z i ę k i k tó rej m oż e my s i ę
dow ie d z ie ć o histo rii s p o ł e c z noś c i ż ydows k iej w Tr ze b nic y.

▶ Akcja sp r z ąt ania o d by ł a s i ę m . in . na Winnej „ Ko c iej ” G ó r ze.
R

E

▶ W m aju p osp r z ąt any zost a ł p o raz ko l ej ny te r e n L asu Bu kowe go.
K

L

A

M

A

▶ W yc ię te zost a ł y k r z ak i oraz p osp r z ąt ano te re n c m e nt ar z a z z al e g aj ąc yc h o d padów.

▶ Z apal ono te ż s y m b o lic z ne z nic ze.
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mistrzyni z wizytą
Burmistrz Marek Długozima gościł brązową
medalistkę Mistrzostw Świata WAKO
w Kickboxingu w kategorii do 52 kg, które odbyły
się w LIDO DI JESOLO we Włoszech – Barbarę
Nalepkę. Spotkanie odbyło się 9 listopada
w Urzędzie Miejskim i było okazją do wręczenia
listu gratulacyjnego oraz upominku.
– Serdecznie gratuluję Ci Basiu zdobycia brązowego medalu i składam wyrazy uznania dla
Twojej siły, odwagi i wytrwałości,
szczególnie, że potrafiłaś wrócić po tak ciężkiej kontuzji ręki
– powiedział burmistrz podczas
spotkania i dodał: – Od początku
Twojej kariery, kiedy tylko zawi-

Mistrzostwa Świata WAKO
w kickboxingu odbyły się
w dniach od 15 – 24 października.
Była to najważniejsza i największa
impreza na świecie w Kickboxingu. Pandemia wstrzymała na 2
lata wszystkie turnieje międzynarodowe pod patronatem WAKO
(World Association of Kickboxing
Organizations), dlatego też była
najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem wśród miłośników kickboxingu.
Na Mistrzostwach startowało
1556 zawodników z 65 krajów.
Jak podkreśla medalistka, aby
wystartować na takich mistrzostwach trzeba być mistrzem danego kraju oraz być członkiem

tałaś do Trzebnicy, wspieram Cię
w nieustannym rozwoju. Już podczas naszego pierwszego spotkania dostrzegłem w Tobie wielką
sportową pasję, która przerodziła
się z pomocą ciężkiej pracy w tak
wspaniałe sportowe wyniki. Jestem dumny, z tego jak reprezentujesz naszą gminę.

kadry narodowej. – Poziom mistrzostw był bardzo wysoki –
każda walka była jak walka o Mistrzostwo Świata. Ja startowałam
w formule LOW KICK w kategorii
wagowej do 52 kg, gdzie zdobyłam brązowy medal pokonując w ćwierćfinale wielokrotną
Mistrzynię Rosji oraz Mistrzynię
Świata w Sambo i Karate GAMBURG KSENIIA. Walka odbyła się
na pełnym dystansie 3 rund po
2 minuty po bardzo ciężkiej walce sędziowie ogłosili werdykt
3-0 dla mnie – wspomina Barbara Nalepka i dodaje: – Chciałabym w tym miejscu podziękować Panu Burmistrzowi za
pomoc i za to, że wyciągnął do

▶ Burmistrz Marek Długozima wręczył Barbarze Nalepce dyplom oraz przekazał
gratulacje.

▶ Ut y t u ł owana z awo d nic z k a zost a ł a b rązową m e d alist k a M ist r zost w Świat a .
R

E

K

L

A

M

A

mnie rękę, kiedy potrzebowałam
wsparcia najbardziej i zawsze jest
otwarty na rozmowę. To bardzo
ważne! – podsumowuje.
Droga do Mistrzostw Świata
Barbary Nalepki nie była łatwa –
złamana ręka… skomplikowana
operacja… rehabilitacja i codzienna kontrola wagi. Niejeden by się
poddał, ale nie nasza ambasadorka Gminy Trzebnica – osiągnęła
wymaganą wagę, pojechała i zdobyła brąz. Jest trzecią kobietą na
Świecie w formule Low Kick do 52
kg i już myśli o kolejnej walce. Gratulujemy i życzymy powodzenia!
[mw]
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Damian Szaciło trenerem futsalowej Polonii

zapraszamy do pomocy
Zapraszam Państwa do udziału
w charytatywnym turnieju siatkarskim, podczas którego będziemy zbierać środki dla Kingi
Dziubczyńskiej, która choruje na
stwardnienie rozsiane. Kinga to
24-letnia wychowanka Gaudii
Trzebnica-Zdrój. W wieku 21 lat,
dostała pierwszego rzutu stward-

nienia rozsianego – wtedy jeszcze
po błędnej diagnozie (zapalenie
mózgu) musiała zrezygnować ze
studiów ze względu na zły stan
zdrowia. W 2019 roku dostała
drugiego rzutu, który znacznie
pogorszył jej stan – nie podnosiła
się z łóżka, nie mówiła, nie pamiętała wielu rzeczy, miała zaburzone

funkcje poznawcze. Z biegiem czasu zaczęła uczyć się mówić i powoli
ruszać. Kinga wraca do normalnego funkcjonowania, zaczyna
wychodzić do ludzi (nigdy sama),
rozmawiać, znalazła nawet swoją
pasje – własnoręcznie wykonuje
mydełka i kule kąpielowe. Sama rehabilitacja to kosz 3 tysięcy złotych

miesięcznie. 3 listopada 2021 r.,
Kinga miała przeprowadzony rezonans magnetyczny z kontrastem,
na którym wykryto postępują
wieloogniskową leukoencefalopatie – powstałą najprawdopodobniej w wyniku podawania jej leku
na stwardnienie rozsiane. Wirus
ten stwarza zagrożenie dla zdro-

wia i życia. Zachęcam do udziału
w wydarzeniu i wsparciu powrotu
do zdrowia Kingi.
Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

Damian Szaciło został trenerem
futsalowej sekcji Polonii Trzebnica.
Trener Szaciło pracuje w naszym
klubie jako trener grup młodzieżowych oraz zawodnik pierwszego
zespołu. Ma on już duże doświadczenie pomimo młodego wieku.
Już od 22 listopada ruszają treningi nowej sekcji, która oparta będzie głównie na wychowankach
i juniorach oraz 3-4 doświadczonych zawodnikach Polonii. – Bardzo się cieszę że dostałem szansę
jako trener w tym nowym projekcie. Będziemy stawiać głównie na
naszych młodych zawodników,
opierając się na 3-4 doświadczonych zawodnikach aby juniorzy
mieli od kogo się uczyć. Mamy

wspaniałe warunki do tej dyscypliny w postaci nowoczesnej hali
– skomentował trener.
Terminarz meczów u siebie:
1. Madness Chocianów 28.11.2021
godz 15:00
2. GOKSiR Dobromierz 11.12.2021
godz. 15:00
3. WKS Śląsk Wrocław 21.01.2022
godz. 18:00
4. Polonia Bielany Wrocławskie
05.02.2022 godz. 15:00
Wszystkie mecze odbywają się
na Gminnej Hali Widowiskowo –
Sportowej im. Dolnośląskich Olimpijczyków ul.3 Maja 6 w Trzebnicy.
Już dzisiaj zapraszamy na mecze!
Wstęp wolny

Pierwsze zwycięstwo
6 listopada sekcja boksu odwiedziła Oleśnicę na memoriale Artura i Zbigniewa Olechów,
legendarnych pięściarzy wrocławskiej Gwardii. Podopieczny
trenera Tomasz Olszewskiego,
Jakub Wolf stoczył zwycięski
pojedynek w kat. Kadet 80kg+
z zawodnikiem Odry Opole.
Gratulujemy Kubie i Trenerowi
pierwszego zwycięstwa w Gaudii Trzebnica!

WYGRYWAMY!!
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tabele
IV liga 2021/2022, grupa: dolnośląska (wschód)
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
15
45
15
0
0
53-9
15
38
12
2
1
34-15
15
29
9
2
4
39-21
15
28
9
1
5
30-21
15
24
7
3
5
22-25
15
22
6
4
5
20-22
15
21
6
3
6
36-34
15
21
6
3
6
23-18
15
20
5
5
5
23-26
15
16
4
4
7
22-29
15
16
5
1
9
29-32
15
14
4
2
9
26-44
15
13
3
4
8
26-35
15
12
3
3
9
16-30
15
11
3
2
10
13-28
15
10
3
1
11
15-38
Kolejka 15 – 13-14 listopada / Polonia-Stal Świdnica 2-1 GKS Mirków / Długołęka
/ Pogoń Oleśnica 2-7 Bielawianka Bielawa / Sokół Marcinkowice 2-1 Piast Nowa
Ruda / Słowianin Wolibórz 4-0 Polonia Trzebnica / Orzeł Ząbkowice Śląskie 0-0
MKP Wołów / Piast Żerniki (Wrocław) 0-0 Moto Jelcz Oława / WKS Wierzbice 3-0
AKS Strzegom / Barycz Sułów 1-3 Lechia Dzierżoniów /
Kolejka 16 – 20-21 listopada / AKS Strzegom – Barycz Sułów / GKS Mirków/
Długołęka – Lechia Dzierżoniów / WKS Wierzbice – Moto Jelcz Oława / Piast Żerniki
(Wrocław) – MKP Wołów / Orzeł Ząbkowice Śląskie – Polonia Trzebnica / Słowianin
Wolibórz – Piast Nowa Ruda / Sokół Marcinkowice – Bielawianka Bielawa / Pogoń
Oleśnica – Polonia-Stal Świdnica /
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa
Lechia Dzierżoniów
Polonia-Stal Świdnica
Słowianin Wolibórz
Barycz Sułów
Polonia Trzebnica
MKP Wołów
Sokół Marcinkowice
Orzeł Ząbkowice Śląskie
Piast Nowa Ruda
GKS Mirków/Długołęka
Bielawianka Bielawa
Pogoń Oleśnica
AKS Strzegom
Piast Żerniki (Wrocław)
Moto Jelcz Oława
WKS Wierzbice

Klasa okręgowa 2021/2022, grupa: Wrocław
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
15
42
14
0
1
55-11
15
35
11
2
2
40-19
15
30
9
3
3
39-30
15
26
7
5
3
38-22
15
26
7
5
3
45-23
15
24
7
3
5
42-43
15
22
6
4
5
35-35
15
22
7
1
7
34-21
15
20
6
2
7
29-28
15
18
6
0
9
24-24
15
18
4
6
5
29-33
15
18
5
3
7
36-35
15
13
3
4
8
39-37
15
13
4
1
10
21-54
15
8
2
2
11
19-61
15
4
1
1
13
6-55
Kolejka 15 – 13-14 listopada / Mechanik Brzezina 2-4 Orzeł Pawłowice
(Wrocław) / Wiwa Goszcz 2-2 Orzeł Marszowice / Galakticos Solna 8-2 Czarni JelczLaskowice / Polonia Środa Śląska 0-1 GKS Kobierzyce / Orzeł Prusice 0-2 Polonia
Bielany Wrocławskie / Zenit Międzybórz 3-0 Błysk Kuźniczysko / KS Żórawina 2-2
Wratislavia Wrocław / Odra Lubiąż 4-0 Rapid Domaniów /
Kolejka 16 / Orzeł Marszowice – Galakticos Solna / Orzeł Pawłowice (Wrocław)
– Rapid Domaniów / Odra Lubiąż – Wratislavia Wrocław / KS Żórawina – Błysk
Kuźniczysko / Zenit Międzybórz – Polonia Bielany Wrocławskie / Orzeł Prusice –
GKS Kobierzyce / Polonia Środa Śląska – Czarni Jelcz-Laskowice / Wiwa Goszcz
– Mechanik Brzezina /
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa
Galakticos Solna
Orzeł Pawłowice (Wrocław)
Orzeł Marszowice
GKS Kobierzyce
Polonia Bielany Wrocławskie
Czarni Jelcz-Laskowice
Wiwa Goszcz
Polonia Środa Śląska
Odra Lubiąż
Zenit Międzybórz
KS Żórawina
Błysk Kuźniczysko
Wratislavia Wrocław
Orzeł Prusice
Mechanik Brzezina
Rapid Domaniów

Klasa A 2021/2022, grupa: Wrocław II

Z kolejnego turnieju (6.11) Iga
i Weronika wracają z pucharem
i medalami. Zajmują 1 miejsce
w kategorii „dwójek”. Miejsca
naszych pozostałych zespołów:
bliźniaczki Lena i Natalia na miejscu 4 oraz Gabrysia i Jadzia miejsce 7. Brawo dziewczyny! W kategorii „trójek” zajmujemy miejsca
6 i 9. Gratulacje dla dziewczyn
i trenerek!!!

Zacięta walka koszykarzy
Koszykarze zmierzyli się we
Wrocławiu (7.11) z MKS Gwardią
Wrocław. Mecz do ostatnich sekund był bardzo zacięty, lecz zabrakło kilku celnych rzutów, aby
odnieść zwycięstwo. Cały zespół
walczył do końca i o każdą piłkę.
Z wyniku 50:36 dla gospodarzy
zrobiliśmy 59:55! Wielkie słowa
uznania dla chłopaków! Walczyli
bardzo dzielnie. Z optymizmem
patrzymy na rewanż w przyszłości z MKSem Gwardią Wrocław.
Ostatecznie mecz zakończył się
wynikiem 62:55 (15:14, 17:16, 18:10,
12:15). Krzysztofik 16, Stelmaszczyk
12, Daniluk 11, Puchała 8, Lew 4,
Jaskóła 4, Jędrzejewski, Karczewski, Śmichowicz, Rubaszewski, Tarczyński.

Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
Plon Gądkowice
14
37
12
1
1
53-22
LZS Brzeźno
14
32
10
2
2
61-19
Barycz Milicz
14
30
10
0
4
61-22
Orla Korzeńsko
14
26
8
2
4
51-32
Victoria Zawonia
14
25
8
1
5
41-29
Lotnik Twardogóra
14
25
8
1
5
33-21
Dolpasz Skokowa
14
23
7
2
5
45-35
LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia)
14
20
5
5
4
28-27
Sparta Skarszyn
14
19
6
1
7
26-26
Zorza Pęgów
14
18
5
3
6
29-29
Sokół Kaszowo
14
16
5
1
8
22-39
Sokół II Wielka Lipa
14
12
3
3
8
22-45
Płomień Krośnice
14
9
2
3
9
21-39
Sparta Miłcz
14
7
2
1
11
16-57
KP Brzeg Dolny
14
3
1
0
13
15-82
Kolejka 15 – 13-14 listopada / Pauza: Barycz Milicz. / Sparta Skarszyn 1-2 Sokół
II Wielka Lipa / Victoria Zawonia 1-5 Orla Korzeńsko / Zorza Pęgów 3-0 Sparta Miłcz
/ Dolpasz Skokowa 6-0 LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) / Sokół Kaszowo 2-3 Plon
Gądkowice / Lotnik Twardogóra 0-2 LZS Brzeźno / KP Brzeg Dolny 6-3 Płomień
Krośnice
Kolejka 16 / Pauza: Sparta Skarszyn. / Barycz Milicz – Płomień Krośnice / KP Brzeg
Dolny – LZS Brzeźno / Lotnik Twardogóra – Plon Gądkowice / Sokół Kaszowo – LKS
Krzyżanowice (k. Wrocławia) / Dolpasz Skokowa – Sparta Miłcz / Zorza Pęgów –
Orla Korzeńsko / Victoria Zawonia – Sokół II Wielka Lipa /
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Klasa B 2021/2022, grupa: Wrocław II
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
11
31
10
1
0
48-9
11
28
9
1
1
48-16
10
23
7
2
1
27-18
10
19
6
1
3
37-26
11
19
6
1
4
31-18
10
16
5
1
4
32-22
9
12
4
0
5
26-30
11
11
3
2
6
25-40
8
9
3
0
5
17-29
11
4
1
1
9
21-43
10
4
1
1
8
10-36
10
1
0
1
9
17-52
Kolejka 13 – 13-14 listopada / Pauza: Sparta Będkowo, Orzeł II Prusice. / Avia
Ozorowice – Sokół Ujeździec Wielki / Masłovia Masłów 1-0 LKS Krościna Wielka /
Piorun Koniowo 2-3 Błękitni Pawłów Trzebnicki / Tomtex Widawa Wrocław 3-0 Dąb
Kuraszków / Płomień Wisznia Mała 0-6 Sokół Ujeździec Mały
Kolejka 14 / Orzeł II Prusice – Sokół Ujeździec Mały / Płomień Wisznia Mała –
Dąb Kuraszków / Tomtex Widawa Wrocław – Błękitni Pawłów Trzebnicki / Piorun
Koniowo – LKS Krościna Wielka / Masłovia Masłów – Sokół Ujeździec Wielki / Avia
Ozorowice – Sparta Będkowo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwa
Tomtex Widawa Wrocław
Sokół Ujeździec Mały
Sokół Ujeździec Wielki
Płomień Wisznia Mała
Dąb Kuraszków
Orzeł II Prusice
Błękitni Pawłów Trzebnicki
Piorun Koniowo
Avia Ozorowice
Sparta Będkowo
Masłovia Masłów
LKS Krościna Wielka
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Pomoc dla absolwenta
Szkoła Podstawowa nr 1

9 listopada br. swoje dziewiętnaste
urodziny obchodził nasz absolwent – niezapomniany, wspaniały
chłopak – Błażej Basiak. Z tej okazji
w imieniu własnym, dyrekcji szkoły,

wychowawczyni – pani Beaty Milner-Firkowskiej, a także wszystkich
pracowników i uczniów pragnę złożyć mu najserdeczniejsze życzenia
ZDROWIA i spełnienia młodzieńczych marzeń. Wszyscy jesteśmy
głęboko poruszeni nieszczęśliwym

Wolontariat
Szkoła Podstawowa nr 1

Z okazji „Tygodnia misyjnego”
uczniowie naszej szkoły mieli
możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych z panią Martą z Fundacji Heleny Kmieć. Na

lekcjach zapoznali się z ideą wolontariatu misyjnego oraz pracą
wolontariuszy w różnych krajach
misyjnych. Poznali również historię życia Heleny Kmieć – wolontariuszki Wolontariatu Misyjnego
Salvator, która poprzez swoje dzia-

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
Szkoła Podstawowa nr 3

Międzynarodowy

Dzień

Postaci

z Bajek obchodzony jest na całym
świecie 5 listopada. Z tej okazji wychowawczynie grup przedszkolnych

Otrzęsiny
Szkoła Podstawowa nr 3

8 listopada 2021 roku uczniowie klas czwartych brali udział
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wypadkiem, jakiemu uległ Błażej,
pragniemy dodać mu otuchy w walce o zdrowie i przyłączyć się do akcji zbiórki środków na rehabilitację,
którą ogłosiła mama Błażeja – pani
Barbara Basiak. Wszyscy pamiętamy naszego absolwenta z niezliczonych występów w Szkolnym Kole Teatralnym, z uroczystości szkolnych
i państwowych, w których był niezastąpionym konferansjerem i deklamatorem. Wielokrotnie, będąc
już uczniem trzebnickiego Liceum
Ogólnokształcącego, chętnie wspierał nas swoim talentem w organizacji ważnych uroczystości, m.in. Dnia
Żołnierzy Wyklętych, uroczystości
otwarcia Szkoły Podstawowej nr 1
w Trzebnicy i in. W obliczu tak trudnej sytuacji życiowej, w jakiej znalazł
się Błażej i jego rodzina, okażmy im
swoją solidarność i wsparcie. / Alicja
Stręk-Tworek / Link do zbiórki –
https://tiny.pl/9ckfl
łania wykonywane z wielką pasją,
stała się wzorem postępowania dla
wielu ludzi i zainspirowała ich do
czynienia dobra. Młodsi uczniowie
mieli również okazję „popląsać”
w rytm piosenki o Helence, a starsi
wykazać się sprawnością ruchową
i intelektualną podczas wykonywania zadań związanych życiem
misjonarki. Pani Marta przekazała
do naszej biblioteki książki o Helenie Kmieć (zapraszamy do wypożyczania). Za dwa tygodnie odbędą
się warsztaty w kolejnych klasach
i wtedy też oficjalnie rozpoczniemy nową akcję w naszej szkole...
Otóż podejmujemy stałą współpracę z Fundacją Heleny Kmieć
i przeprowadzimy akcję: „Program
stypendialny”. O jego szczegółach
poinformujemy już niedługo.
0a , 0b , 0c zorganizowały zabawy
wymagające wykazania się znajomością treści bajek. Dzieci rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajki
po rekwizycie oraz po przeczytaniu
fragmentu książki, rysowały swoja
ulubioną postać z bajki. Były muzyczne zgadywanki bajkowe, zabawy ruchowe i prezentacje dziecięcych bajkowych przebrań, historyjki
obrazkowe. Na koniec zajęć czytaliśmy przyniesione przez dzieci książeczki. Ten dzień sprawił przedszkolakom wiele radości, a jednocześnie
przypomniał, jak ważne są bajki i że
warto po nie sięgać. Zawarte w nich
treści i morały są ciągle aktualne,
często dają nam wskazówki, jak
odróżnić dobro i zło i co jest ważne
w życiu. / B.J, V.R, M.Z
w Otrzęsinach przygotowanych
przez Samorząd Uczniowski wraz
z opiekunkami: p. Eweliną Fąfarą
i p. Edytą Kozicką. Czwartoklasistów przywitała pani dyrektor
Jadwiga Kalinowska. Uczniowie
brali udział w różnych konkurencjach. Musieli wykazać się wiedzą
i sprawnością fizyczną. I miejsce
zajęła klasa 4b (wych. p. Aleksandra Bona-Waniek). Na drugim
miejscu na podium stanęła klasa 4a (wych. p. Wojciech Kabat),
III miejsce przypadło klasie 4c
(wych. p. Olga Gardiasz). Uczniowie bawili się znakomicie. Składając ślubowanie zostali Żakami
naszej szkoły. Na koniec organizatorzy poczęstowali ich słodkościami.

Lekcja kleksogr afii
Szkoła Podstawowa nr 1

Uczniowie klasy IVc zachwycili się
profesorem Ambrożym Kleksem
i prowadzonymi przez niego lekcjami. Dlatego na języku polskim mieli
możliwość uczestniczenia w lekcji
kleksografii. Na czym polegała taka
lekcja? To proste! „Kleksografia polega na tym, że na arkuszu papieru
robi się kilka kleksów, a potem arkusz składa się na pół i kleksy roz-

mazują się na papierze, przybierając
kształty rozmaitych figur, zwierząt,
postaci. Do nich dopisujemy odpowiednie historyjki (…)”. Wszyscy
świetnie się bawili, z radością odkrywając symetrycznie odbite kształty.
Następnie uczniowie nadawali tytuły swoim „kleksom – obrazkom”
i opisywali je. Dzięki nietypowej lekcji języka polskiego mogliśmy choć
na chwilę przenieść się w magiczny
świat Ambrożego Kleksa.

Kto Ty jesteś?
Gminne Przedszkole nr 1

„Kto Ty jesteś? – Polak mały
Jaki znak twój? – Orzeł biały”
11 listopada 1918 zapamiętamy już
na zawsze… Właśnie tego dnia, po
123 latach niewoli, Polska odzyskała
niepodległość. Dlatego też każdego
roku 11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe – Święto Nie-

podległości. Pielęgnując tradycje
oraz patriotyzm, 10 listopada 2021
r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy rocznicę odzyskania przez
nasz kraj niepodległości. Z tej okazji wszystkie przedszkolaki ubrane
w stroje w barwach biało-czerwonych uroczyście świętowały ten wyjątkowy dzień dla nas – Polaków.
Głównym celem uroczystości było
kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultu-

śladami symboli
Szkoła Podstawowa nr 1

W ramach bloku tematycznego:
Święto Edukacji – Symbole mojej
szkoły – uczniom klasy 2b została
przybliżona sylwetka ks. Henryka Brodatego, który jest patronem
naszej szkoły. Dzieci zapoznały się
również z symbolami naszej szkoły,
którymi są logo i sztandar. W tym
celu uczniowie wraz z wychowawczynią udali się na wycieczkę po
szkole w poszukiwaniu tych symboli. Dzieci dowiedziały się, w którym
miejscu można oglądać sztandar
szkoły oraz gdzie znajduje się wmurowana tablica z wizerunkiem ks.
Henryka Brodatego. Uczniowie poznali ważne daty dotyczące naszej
szkoły tj. rok nadania szkole patrona
i rok nadania sztandaru. Dzięki publikacji „70 lat trzebnickiej Jedynki”
uczniowie zostali zapoznani z ogól-

nymi informacjami dotyczącymi
naszej szkoły, na przykład: kiedy powstała i kto był jej założycielem. Mogli w niej również zobaczyć zdjęcia
przedstawiające szkołę sprzed kilkudziesięciu lat. Dzieci wysłuchały
ważnych informacji na temat patrona szkoły, dowiedziały się kim jest
patron, jakie ma cechy i jak nim zostać. Rozmawialiśmy również o poszanowaniu tradycji szkolnych oraz
o uroczystościach odbywających się
w naszej szkole. Dzieci zapisywały
w zeszycie pełną nazwę naszej szkoły, rysowały nasze logo oraz pisały
notatkę o naszym sztandarze. Podsumowaniem zajęć było wykonanie
przez uczniów pracy plastycznej
pt.”Ks. Henryk Brodaty – patron naszej szkoły” dowolną techniką plastyczną. Na korytarzu szkolnym została zorganizowana wystawa prac.

tydzień prozdrowotny
Gminne Przedszkole nr 2

W miesiącu listopadzie obchodziliśmy Dni Kultury Zdrowotnej.
Gminne Przedszkole „Niezapominajka” tradycyjnie już uczest-

niczyło w realizacji tego programu
pod przewodnictwem Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Trzebnicy. Wiek przedszkolny to czas, w którym formują się
postawy kształtujące aktualne

dzień kultury zdrowotnej
Szkoła Podstawowa nr 2

W tym roku szkolnym Dni Kultury Zdrowotnej obchodzone były
w dniach 25-29 października pod
hasłem „Mój przepis na zdrowie”.
Wychowawcy klas na zajęciach oma-

wiali z uczniami treści prozdrowotne, każdy oddział miał określony zakres tematyczny. Klasy zerowe zajęły
się higieną osobistą oraz zdrowym
odżywianiem. Pierwszoklasiści jak
i drugoklasiści realizowali zdrowe
odżywianie i aktywność fizyczną.
Natomiast klasy trzecie opracowy-

Szkoła do hymnu
Sz. Podstawowa Masłów

Aby uczcić 11 listopada nasza
szkoła wzięła udział kolejny już raz
w ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła
do hymnu”. 10 listopada punktualnie o godzinie 11:11, ciesząc się

możliwością świętowania, dzieci z oddziałów przedszkolnych,
uczniowie i nauczyciele naszej
szkoły odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Dzięki takim akcjom
społeczność szkolna zarówno ta
najmłodsza, jak i starsza może poznawać historię Polski. J. Cierpiał

11 listopada
Szkoła Podstawowa nr 3

11 listopada – święto narodowe
obchodzone każdego roku dla upamiętnienia odzyskania przez Pol-

skę niepodległości. Również dzieci
w świetlicy należycie uczciły tę datę.
Były rozmowy o historii, ojczyźnie,
symbolach narodowych. Uczniowie
wspólnie wyjaśnili trudne pojęcia

ry i tradycji oraz poznanie symboli
narodowych naszego kraju. Dzieci
z grupy „Żuczki” pod przewodnictwem pani Marzenki, aby uświetnić
ten dzień, przygotowały program
słowno-muzyczny, pełen wierszy
i piosenek o charakterze narodowo
-wyzwoleńczym. Tego dnia również
wzięliśmy udział w akcji ,,Szkoła do
hymnu“. Dzieci z panią Dyrektor
i personelem placówki dokładnie
o godz. 11:11 wspólnie choć jednak
osobno, bo ze względu na panującą
pandemię, w swoich salach odśpiewały hymn, przyłączając się tym
samym do placówek oświatowych
z całej Polski, które w ten sposób
uczciły rocznicę odzyskania Niepodległości. Uroczystość ta z pewnością zapadnie wszystkim głęboko
w pamięci. Dzień, który przeżyliśmy
dumnie i z uśmiechem na twarzy,
na pewno przyczyni się do kształtowania patriotycznych postaw naszych małych przedszkolaków, które
dumne z samodzielnie zrobionymi
flagami wracały do swoich domów.
/ E. Zawada
i kolejne zachowania dotyczące
zdrowia. Edukacja prozdrowotna
jest bardzo ważna w procesie wychowania, ponieważ ugruntowane
w tym wieku praktyki często decydują o późniejszym stylu życia.
Akcja przebiegała pod hasłem:
„Niezapominajkowe przedszkolaki to zdrowe dzieciaki!” Przez cały
tydzień dzieci były zaangażowane
w zadania, które kształtowały ich
postawy prozdrowotne. Przedszkolaki chętnie uczestniczyły we
wszystkich zajęciach, które uświadamiały im, jak ważne jest dbanie
o zdrowie i samo zdrowie! Finałem
całego wydarzenia było stworzenie
w każdej grupie pracy plastycznej w tematyce prozdrowotnej.
Wszystkie prace zostaną umieszczone na plakacie promującym
zdrowie! Wszystkim, którzy zaangażowali się w nasze akcje serdecznie dziękujemy!
wały „Mój przepis na zdrowie”. Efektem ich pracy były nie tylko piękne
plakaty, ale też gazetki tematyczne
przygotowane przez klasy: 2a, 3c.
Przygotowali ją również uczniowie
klasy 1a, którzy od początku roku
szkolnego uczestniczą w zajęciach
z edukacji prozdrowotnej „Dbam
o zdrowie”, w trakcie których omawiane były treści dotyczące zarówno
higieny osobistej, zdrowego odżywiania jak i aktywności fizycznej.
Dzieci pracując w grupach wykonały plakaty dotyczące tych obszarów,
które zostały umieszczone w gazetce
na tablicy na II piętrze. Z przygotowanych prac plastycznych przez
klasy 0-3 zorganizowana została
wystawa pod hasłem „Mój przepis na zdrowie”, którą można było
obejrzeć w holu szkoły. Dziękujemy
wychowawcom i uczniom klas 0-3
za uczestnictwo w projekcie. Koordynatorki: J.Michalak, J.Rainczuk,
D. Sikora
związane z obchodzonym świętem,
ustalili, jak należy zachowywać
się i jaką postawę przyjąć podczas
śpiewania Mazurka Dąbrowskiego.
Powstały także przepiękne i bardzo
pomysłowe prace plastyczne, które
później utworzyły świetlicową miniwystawkę. / D. Jakusek, E. Pancerz, M. Zych-Pelc

konkurs piosenki
Gminne Przedszkole nr 1

8 listopada 2021 r. odbył się przedszkolny Konkurs Piosenki Jesiennej pt. „Jesienne śpiewanie na
przedszkolnym dywanie”. Koordynatorkami konkursu były: pani
Monika Falfura i pani Elżbieta
Zawada. Celem konkursu była
popularyzacja śpiewania piosenek
o tematyce jesiennej, rozbudzanie
u dzieci zamiłowania do śpiewu,
pokonywanie nieśmiałości dzieci
poprzez występ publiczny, prezentacja uzdolnionych muzycznie
dzieci oraz promocja pracy i twórczości nauczycieli. Uczestnikami
konkursu były dzieci uczęszczające do naszego przedszkola. Występ
podzielony był na trzy 3 kategorie

wiekowe: 3-latki, 4-latki i 5-latki.
Komisja Konkursowa oceniała:
walory głosowe, muzykalność oraz
ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element
ruchu, strój). Wyniki zostały ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu Konkursu. Komisja miała nie
lada kłopot aż w końcu podjęła
jednogłośny werdykt, przyznając
wszystkim PIERWSZE MIEJSCE.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni gromkimi brawami, pamiątkowymi dyplomami,
plikiem kolorowanek o tematyce
jesiennej oraz smacznymi jabłkami, które zakupiła i podarowała
dzieciom Rada Rodziców, której
w tym miejscu składamy gorące
podziękowania. DZIĘKUJEMY :-)
/ Elżbieta Zawada

Wspomaganie eduk acji
Szkoła Podstawowa nr 1

We wrześniu i październiku klasa 7a
uczestniczyła w zajęciach wspomagających proces edukacyjny z chemii
i fizyki. Głównym celem serii sześciu
spotkań było rozbudzenie zaintere-

sowania eksperymentowaniem jako
podstawową metodą badania zjawisk zachodzących w najbliższym
otoczeniu. Uczniowie odkrywali
zaskakujące właściwości wywarów
z różnych roślin, które są naturalnymi wskaźnikami kwasowo-zasadowymi. Samodzielnie budowali
elektroskop i za pomocą tego przyrządu sprawdzali stopień naelektryzowania różnych przedmiotów.
Sprawdzali także, czy marchewkę,
ogórka i gruszkę można naelektryzować. Wydarzeniem kończącym
eksperymentalne spotkania z fizyką
i chemią był udział w pokazie popularnonaukowym on-line pt. „Fascynująca Fizyka”. Podczas pokazów
uczniowie mogli zobaczyć doświadczenia, które zadziwiają i ciekawią,
przygotowane i przedstawione przez
naukowców Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. Zajęcia zakończyły się interaktywnym quizem,
który wzbudził wiele emocji. Mam
nadzieję, że przygotowane przeze
mnie spotkania będą inspiracją dla
uczniów do samodzielnego eksperymentowania. / Anna Wróbel
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Moja zakładk a do książki
Sz. Podstawowa Ujeździec

Dnia 22 października 2021 r
w bibliotece szkolnej został rozstrzygnięty konkurs plastyczny
pt.: „Moja zakładka do książki” .
W konkursie wzięli udział uczniowie klasy I i II szkoły podstawowej.
Jego celem było kształtowanie wy-

obraźni i inwencji twórczej; wdrożenie do poszanowania książek,
a tym samym kształtowanie postawy dobrego czytelnika oraz zachęcenie do samodzielnego czytania
literatury. Technika wykonania
prac była dowolna, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów,
co zostało uwidocznione w po-

BohaterON – włącz historię!
Szkoła Podstawowa nr 1

Klasa 2b wraz z wychowawcą wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”
mającą na celu upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.
Uczniowie zostali zapoznani z ideą

akcji BohaterON i dowiedzieli się,
dlaczego bierzemy w niej udział.
W celu wprowadzenia dzieci w tematykę Powstania Warszawskiego,
uczniowie obejrzeli przedstawienie kukiełkowe pt.” Niebajka o Powstaniu Warszawskim”. Przedstawienie to zostało oparte na relacji
dziadka z wnuczkiem i w prosty
sposób wyjaśnia dzieciom czym
jest bohaterstwo, czyn patriotycz-

Konkurs na Różaniec
Szkoła Podstawowa nr 1

Październik jest miesiącem poświęconym modlitwie różańcowej. Z tej okazji w naszej szkole

został zorganizowany konkurs dla
oddziałów zerówkowych. Dzieci
mogły zrobić różaniec z najróżniejszych materiałów. A pomysły
były różne (np. kasztany, żołędzie,

DZIEŃ PIŻAMY
Sz. Podstawowa Boleścin

Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Boleścinie wzięli udział w akcji
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szczególnych zakładkach. Komisja
nauczycielek w składzie: Krystyna
Maj, Małgorzata Smakowska, Beata Kowalska wytypowała prace
do nagrody. Laureatami konkursu
zostali: Miejsce I – Aleks Wtorkowski (kl.Ia), Lena Latos (kl.Ia),
Błażej Cichosz (kl.IIa); Miejsce II
– Jagoda Borecka (kl.Ia), Marcin
Ptak (kl.IIa); Miejsce III – Kalina
Kulpa (kl.Ia), Zofia Kędziora (kl.
IIa). Dla zwycięzców przygotowano dyplomy oraz nagrody książkowe. Natomiast wszystkie prace
uczniów zostały umieszczone na
tablicy szkolnej przed klasami.
Dziękując wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, życzę
samych sukcesów w przyszłych
konkurencjach
czytelniczych.
Mam również nadzieję, że będzie
to zachętą dla uczniów do częstego odwiedzania biblioteki szkolnej
i czytania literatury dziecięcej. /
Beata Zasada
ny i co zrobić, by móc nazwać się
patriotą. Nie zabrakło również rozmowy, której kluczowe pytania to:
Kim są bohaterowie? Jakie mają zadania? Co nimi kieruje? Jakie mają
wartości? Czym jest i jaką rolę pełni patriotyzm? Uczniowie tworzyli krótkie i proste definicje takich
pojęć jak: wojna, pokój, patriota,
bohater i powstanie. Podsumowaniem zajęć było wykonanie przez
dzieci plakatów na temat: „Jestem
patriotą/patriotką”. Uczniowie rysowali siebie w sytuacji, która pokazuje, że są patriotami w czasie
pokoju. Po wykonaniu plakatów
uczniowie zaprezentowali swoje
prace i stworzyliśmy wystawę na
korytarzu szkolnym. Refleksją na
koniec lekcji było stwierdzenie,
iż patriotą może być każdy z nas
w wielu różnych, codziennych sytuacjach. Patriotą można być tak
samo w czasie wojny, jak i w czasie
pokoju.
nasiona, owoce, koraliki, makaron, żelki etc.) Wszystkie różańce
były tak piękne, oryginalne i pomysłowe, że komisja postanowiła
nagrodzić wszystkie dzieci biorące
udział w konkursie. W konkursie
wzięło udział 32 naszych uczniów
z oddziałów: 0d – 11 uczniów,
0c – 9 uczniów, 0a – 6 uczniów,
0b – 6 uczniów. Różańce były powieszone na wystawie, na korytarzu szkolnym, gdzie każdy mógł
je podziwiać, a następnie zostały
przekazane do Bazyliki Św. Jadwigi na konkurs parafialny. Również
uczniowie naszych pozostałych
klas (1 – 8) wzięli udział w konkursie parafialnym i przekazali swoje
różańce. Wszystkim serdecznie
gratulujemy! Monika Budziak –
Mielnik / Monika Wojewódka
„Dzień Piżamy w Szkole – Daj piątaka dla dzieciaka” Dzień Piżamy – to
Dzień Zdrowia i Dzień Solidarności
z Chorymi Dziećmi. Dlaczego piżama? – Ponieważ jest to standardowe
ubranie chorych dzieci. Przeżyliśmy wyjątkowy dzień, wypełniony
nie tylko super zabawą, ale dobrymi
uczynkami. Razem zebraliśmy 851 zł
na wsparcie dzieci, które przebywają
na oddziałach onkologii, profilaktykę i stworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji dla dzieci z chorobą
nowotworową. Pamiętajmy – dar
uczyniony z serca, powraca do nas
z podwójną siłą. Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękuję. / AK

ŚWIĘTO JABŁKA
Sz. Podstawowa Ujeździec

Co to za owoc? W sadzie dojrzewa
i trzy kolory miewa: zielony, żółty,
czerwony, z szarlotką zawsze jest
kojarzony? – wszystkie przedszkolaki w naszej szkole znają już rozwiązanie tej zagadki i wiedzą, że
to jabłko. 27 października obchodziliśmy bowiem w przedszkolu
święto jabłka. Jabłko to najpopularniejszy owoc w Polsce. Ceniony za smak i dużą różnorodność,
znany w wielu krajach na świecie.

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
W czasie zajęć i zabaw dzieci dowiedziały się, że jabłka to bogactwo witamin i minerałów oraz że
warto zjadać je ze skórką, ponieważ pod nią znajduje się najwięcej
składników odżywczych. Każda
grupa wykonała jabłkowe prace
plastyczne. Zajęcia zakończyły się
jabłkowym poczęstunkiem, którego głównym przysmakiem była
szarlotka. Wszystkie dzieci i dorosłych zachęcamy do jedzenia jabłek każdego dnia. / B. Wyszyńska
-Borys

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Szkoła Podstawowa nr 3

„W historii Polski, tak się składa, był
kiedyś ponad wiek niewoli. Jedenastego listopada nasz kraj z niewoli
się wyzwolił. I wtedy myśl powstała
taka, by przez szacunek dla przeszłości ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał Dniem Niepodległości”
9 listopada klasa III b przedstawiła

dzieciom z klas młodszych program
artystyczny z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. Pięknie zaprezentowane wiersze i piosenki patriotyczne pozwoliły poznać trudne losy
naszej ojczyzny i znaleźć odpowiedź
na pytanie: Co to jest niepodległość?
Biało-czerwone dekoracje i kotyliony oraz wspólnie odśpiewany hymn
państwowy wzmocniły podniosły
i uroczysty nastrój. / R. Marczak

Gminne Przedszkole nr 1

W dniu 5 listopada 2021 r.
w Gminnym Przedszkolu nr 1 im.
Krasnala Hałabały w Trzebnicy
obchodzone było jedno z najsympatyczniejszych świąt – Dzień Postaci z Bajek. Wybrana data nie
jest przypadkowa – jest to dzień
urodzin Walta Disney’a. Święto
stało się okazją, aby przypomnieć
ulubionych bajkowych bohaterów,
zanurzyć się w świat magicznych
historii i zainspirować dzieci z na-

szego przedszkola do wspólnej zabawy w „bajkowym wymiarze”.
Przedszkolaki tego dnia przyszły
do przedszkola w przepięknych
bajkowych opaskach, które zaprezentowały podczas piosenki
„Witajcie w naszej bajce”. Odbyło się również przedstawienie pt.
„Trzy świnki”. Ta doskonale znana wszystkim dorosłym historia
w przystępny dla dzieci sposób
przybliża takie wartości jak: pracowitość, troskliwość, życzliwość,
odwaga i zaufanie. Po radości wi-

Bioróżnorodność w praktyce
Szkoła Podstawowa nr 3

Od początku roku szkolnego, z inicjatywy Zielonego Patrolu i grupy

nauczycieli, w Szkole Podstawowej
nr 3 w Trzebnicy trwają działania
mające na celu zwiększenie bioróżnorodności w otoczeniu szkoły.
Staramy się dobierać rośliny, które
przywabią owady zapylające i ptaki.
We wrześniu i październiku uczniowie i nauczyciele sadzili krzewy
irgi na stoku wzdłuż uliczki dojazdowej. W parku szkolnym zostało
posadzonych 5 młodych drzewek
– za co serdecznie dziękujemy Panu
Burmistrzowi Markowi Długozimie i panu Szczepanowi Gurbodzie
Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w Urzędzie

Domek dla jeża
Szkoła Podstawowa nr 3

Jeż ma ostry długi ryjek, pękate ciało, krótkie łapki i 5 tysięcy kolców.
Ma też wielki apetyt, który zaspokaja nocą zjadając owady, ślimaki,

gąsienice, chroniąc dzięki temu
rośliny przed szkodnikami. Jest indywidualistą, samotnikiem. Zimę
przesypia, zakopany w stos liści lub
kompostownik. Albo chroniąc się
w domku dla jeży, wystawionym

pasowanie
Przedszkole Integracyjne

W dniu 4 listopada w naszym
przedszkolu odbyło się pasowanie
na przedszkolaka. Jeżyki pięk-

nie recytowały wiersze, tańczyły
i śpiewały. Odgadły wszystkie zadane im zagadki. Udowodniły, że
są prawdziwymi przedszkolakami.
Na koniec otrzymały upominki
i koszulki z logo swojej grupy. / MB

Sadzimy drzewka
Szkoła Podstawowa nr 3

By uczcić Święto Szkoły, zasadziliśmy na dziedzińcu i w parku szkolnym drzewka zakupione za pieniądze zebrane przez Zielony Patrol
w czasie ostatnich zebrań z rodzicami. Dzięki kilkugodzinnej, ofiarnej pracy trzech uczniów z klasy 8e
– Maćka, Mikołaja i Szymona – oraz

pana Cezarego Dziuby z Wrocławia
(który zaprojektował nasadzenia),
osiem jarzębin i osiem jabłonek rajskich już rośnie w pobliżu naszej
szkoły. Prosimy wszystkich korzystających z naszych terenów zielonych o zwracanie uwagi na sadzonki, by nic im się nie stało. Trzymajmy
kciuki, żeby się przyjęły i pięknie zakwitły na wiosnę.

dzów można śmiało wnioskować,
że mini spektakl zapadł im w pamięć, a szczególne wrażenie zrobiła postać złego wilka odgrywana przez panią Marzenę Aniołek.
Tego dnia dzieci rozwiązywały
również zagadki słowno-obrazkowe, opowiadały o swoich ulubionych bohaterach, rysowały i kolorowały swoje ulubione postacie
bajkowe. Na koniec bajkowego,
pełnego radości i dobrej zabawy
dnia, wszystkie grupy zrobiły sobie
pamiątkowe zdjęcie z aktorami na
tle ściany przygotowanej specjalnie na tę okazję. / Elżbieta Dolny

Miejskim. W czasie zebrań z rodzicami członkowie Zielonego Patrolu
przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na
sfinansowanie zakupu kolejnych roślin. Zebraliśmy 515 zł, co pozwoliło
nam nabyć 16 sadzonek – 8 jabłonek
rajskich i 8 jarzębów pospolitych.
Dzięki kilkugodzinnej, ofiarnej
pracy trzech uczniów z klasy 8e –
Maćka, Mikołaja i Szymona – oraz
pana Cezarego Dziuby z Wrocławia
(który zaprojektował nasadzenia),
drzewka te rosną już na dziedzińcu
wewnętrznym i w parku szkolnym.
Prosimy wszystkich korzystających
z naszych terenów zielonych o zwracanie uwagi na sadzonki, by nic im
się nie stało. Trzymajmy kciuki, żeby
się przyjęły i pięknie zakwitły na
wiosnę. / A. Ciba
w parku lub ogrodzie. Taki domek
oraz dwa hotele dla owadów, dzięki
życzliwości taty ucznia z klasy 2a,
otrzymała nasza szkoła. Uczennice z Zielonego Patrolu spotkały się
z klasami nauczania przedszkolnego
i wczesnoszkolnego, opowiedziały
o zagrożeniach, które czyhają na jeże
w środowisku miejskim i zaprezentowały domek. Od wtorku eleganckie mieszkanko dla jeża znajduje się
w naszym szkolnym parku. Mamy
nadzieję, że wkrótce zostanie zasiedlone. Listopad to miesiąc, w którym jeże szukają schronienia i zapadają w sen zimowy. Pamiętajmy, że
jeż obudzony w środku zimy nie ma
szans na przeżycie. Nie podchodźmy
do domku, nie biegajmy tam z krzykiem, nie wypuszczajmy psów luzem w parku. / A. Ciba

Warsztaty „ Zdrowe słodycze”
Gminne Przedszkole nr 2

Nasze Niezapominajkowe Przedszkolaki w dniach 4-5.11.2021
gościły niezwykłych cukierników! W przedszkolu odbyły się
warsztaty cukiernicze pt. „Zdrowe słodycze”. Warsztaty miały
na celu pokazania dzieciom, jak
i nam dorosłym, że słodycze mogą
być zdrowe, wykonać możemy je
z produktów dostępnych w domu,
a przy tym wszystkim świetnie się
bawić wspólnie je przyrządzając.
Każde dziecko dostało swój własny
fartuszek oraz zestaw małego cukiernika, potrzebny do zrobienia
słodyczy. Pierwszą „słodkością”
wykonaną przez przedszkolaki
były zdrowe kulki kokosowe, które
miały tylko 4 składniki, w przeciwieństwie do tych w sklepie, które

mają ich kilkanaście. Pani zdradziła nam, że sklepowy odpowiednik
naszych zdrowych słodyczy często
jest starszy od dzieci w przedszkolu! Następnie przyszedł czas na
przygotowanie zdrowych batoników kukurydzianych. Pani pokazała nam jak przygotować zdrowy karmel, który połączy nasze
sypkie dodatki batonika. Podczas
warsztatów dzieci były zachwycone, ponieważ mogły same dodawać ulubione składniki do swoich
słodyczy, mieszać oraz formować
kulki i batoniki. Podczas robienia
słodyczy próbowały też każdego
składnika osobno, co pozwoliło
poznać nowe smaki. Było przy tym
dużo zabawy, śmiechu, a przede
wszystkim dzieci przekonały
się, że zdrowo to także słodko!
(A. Chomin)

11 listopada klasy 4-8
Szkoła Podstawowa nr 3

Obchodzone 11 listopada Narodowe
Święto Niepodległości jest polskim
świętem państwowym upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uwolnienie
kraju z jarzma zaborców nastąpiło
po 123 latach trwania zniewolenia.
Coroczne obchody Święta Niepodległości odbywają się 11 listopada
– ten dzień został wyznaczony jako
data umowna odzyskania niepod-

ległości. W naszej szkole z tej okazji 10 listopada odbył się uroczysty
apel przygotowany przez klasę 8a.
Celem apelu było ukazanie dążeń
niepodległościowych i cierpienia
Polaków, które doprowadziły nas do
upragnionej niezależności. Przedstawione utwory poetyckie, zaśpiewane pieśni oraz scenografia miały
skłonić współczesną młodzież do
przemyśleń nad patriotyzmem. /
A.Skurjat

Gazetki klasowe na Halloween
Szkoła Podstawowa nr 3

Z okazji Halloween Samorząd
Uczniowski ogłosił konkurs na
najładniejszą gazetkę okolicznościową. W rywalizacji udział wzięli
uczniowie klas 3-8. Pomysłowość
uczestników sprawiła, że trudno
było wskazać zwycięzcę. Ostatecznie
postanowiono przyznać następujące
noty: I miejsce – klasa VIII, II miejsce – klasa III, III miejsce – klasa IV,
IV miejsce – klasa VII, IV miejsce
– klasa V. Wszystkie klasy zostały
nagrodzone dyplomami. Serdecznie
gratulujemy kreatywności i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. / M.F.
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ŚWIĘTO JEŻA
Szkoła Podstawowa nr 3

Jeż to gatunek ginący. Wydawać
by się mogło, że to rozkoszne, choć
kolczaste zwierzątko, jako gatunek
miewa się dobrze, bo tak często

można je spotkać. W rzeczywistości jeże są gatunkiem zagrożonym
i bez odpowiedniej ochrony w ciągu kilkunastu lat wyginą. Niestety,
największym zagrożeniem dla jeży
jest człowiek, dlatego tak ważne jest,

Mój przepis na zdrowie
Sz. Podstawowa Masłów

W dniach 25-29 października w naszej szkole odbywał się Tydzień Kultury Zdrowotnej. Miał on na celu
propagowanie aktywności fizycznej

i higienicznego stylu życia. Tematem
wiodącym był „Mój przepis na zdrowie”. W akcji przez tydzień uczestniczyli uczniowie z klasy „O”, III i IV.
Podjęto działania upowszechniające
wiedzę o zdrowiu i chorobie, a także o sposobach wdrażania prawidłowych nawyków żywieniowych.
Zerówkowicze wraz z wychowawczynią p. Jadwigą Cierpiał dowiedzieli się, z których owoców i warzyw można przyrządzić smaczny
i zdrowy koktajl. Po wykonaniu
pysznych napojów, dzieci częstowały nimi swoich kolegów i koleżanki.
Wykonali również plastelinowe wyklejanki przedstawiające kosze pełne

Święto Niepodległości
Sz. Podstawowa Ujeździec

Dnia 9 listopada 2021r. w Szkole
Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta
Niepodległości na pamiątkę 103.

rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się po wprowadzeniu sztandaru Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim.
Podczas akademii wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego

Koncert Orkiestry wojsk
Gminna Szkoła Muzyczna

Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej
Wojsk Lądowych ,,Muzyka bez granic” 28 października 2021 r. uczniowie Gminnej Szkoły Muzycznej I st.
w Trzebnicy wybrali się na koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, który odbył się w Klubie 4 Bazy

Logistycznej we Wrocławiu. Podczas
wydarzenia zatytułowanego ,,Muzyka
bez granic” zostały zaprezentowane
między innymi utwory muzyki filmowej, marszowej, a także twórczość wybitnych artystów muzyki popularnej
takich jak: Zbigniew Wodecki, Diana
Ross, Lionel Richie, Stevie Wonder czy
Lady Gaga. Podczas koncertu ucznio-
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aby poznać zwyczaje i potrzeby jeży.
Pamiętając o tym sympatycznym
zwierzątku obchodzimy w listopadzie jego dzień. Dnia 10 listopada
2021 r. w naszej szkole dzieci z klasy III a również świętowały Dzień
Jeża. Uczniowie czytali informacje
o jeżach, oglądali filmy, wykonywały
ciekawe prace plastyczne i techniczne. Bawiąc się, uczyły się jak je chronić i dlaczego. Wraz z wychowawczynią skonstruowały domek dla
jeża – zimową kryjówkę. Na zakończenie zajęć uczniowie sprawdzali
swoją wiedzę o jeżach rozwiązując
zagadki i krótki test. Dzień Jeża ma
na celu uświadamianie ludziom, jak
można pomóc tym małym zwierzakom by w przyszłości dzieci nie dowiadywały się o nich tylko z telewizji
albo książek. / Renata Makles
owoców. Klasa III układała przepis
na zdrowie, uwzględniając zajęcia
ruchowe w szkole, a także w domu
wraz z rodziną. Trzecioklasiści wykonali w czasie zajęć lekcyjnych
kolorowe kanapki oraz sałatki owocowe, pamiętając o higienie spożywania posiłków. Uczniowie układali
hasła zachęcające do prawidłowego
stylu życia wraz ze zdrowym jadłospisem na cały tydzień. Podsumowaniem akcji był udział w konkursie plastycznym pt. „Mój przepis na
zdrowie”. Każdy uczestnik otrzymał
dyplom. Działania przeprowadzone
w ramach przedsięwzięcia uświadomiły najmłodszym, że dbałość
o własne zdrowie jest przedmiotem
troski każdego człowieka. A także,
że zachowanie zdrowia wymaga wysiłku i samodyscypliny. / D.P.
– nasz Hymn Narodowy. Następnie odbyła się lekcja historii, podczas której przypomnieliśmy o 123
latach niewoli narodu polskiego
i jego dążeniach do odzyskania Niepodległości. Uczniowie klasy VII
a recytowali wiersze oraz śpiewali
pieśni patriotyczne. Oprócz tego nie
zapomnieliśmy o znaczeniu symboli narodowych. Część artystyczna
wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń. Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność
raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze. Dzień
ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu
i historii. Uczestnicząc corocznie
w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych
wszystkich, dzięki którym żyjemy
dzisiaj w wolnej Polsce. / Katarzyna
Urban
wie mieli okazję zobaczyć i wysłuchać
muzyków grających na ich wiodących
instrumentach, dzięki czemu mogli
czerpać inspirację do dalszej edukacji
muzycznej. Na scenie prezentowali
się trzej nauczyciele Gminnej Szkoły
Muzycznej – Pan Tomasz Świńczyk,
Pan Michał Jedynak oraz Pan Kamil
Podlejski. Wydarzenie to dostarczyło
im wielu wrażeń, co udowadnia jak
ważny jest udział młodych adeptów
sztuki w tego rodzaju uroczystościach.

TVP 1

sos dla klimatu
Sz. Podstawowa Masłów

Myśląc o naszym środowisku,
w którym żyjemy i czystym powietrzu, 2 listopada w Szkole Podstawowej w Masłowie odbyła się
akcja sadzenia drzew pod hasłem:

SOS DLA KLIMATU: S – sadzić,
O – opiekować się, S – segregować.
Działanie to poprzedzone było lekcjami wychowawczymi we wszystkich klasach z tematu – Drzewo
naszym przyjacielem. Bardzo
ważnym elementem tej lekcji było
uświadomienie dzieci o wpływie
drzew na nasze zdrowie fizyczne
i psychiczne. Młodzież wykonała prace plastyczne, które zostały
wywieszone na wystawie szkolnej.
Uczniowie klasy czwartej wybrali
imiona dla naszych „nowych zielonych przyjaciół”: Bolek, Lolek i Tolek, a społeczność szkolna uczestniczyła w sadzeniu trzech drzew na
terenie naszej szkoły i nadaniu jej
imion. Na tym nasza praca się nie
zakończyła. Teraz będziemy dbać
o nasze drzewa: podlewać, nawozić
i przycinać. Dbajmy o nasze środowisko!!!
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Święto Niepodległości
Sz. Podstawowa Ujeździec

W listopadzie, w listopadzie młodzi
chłopcy nie czekali, w listopadzie,
w listopadzie młode serca Polsce
dali” – tak śpiewali uczniowie klas
trzecich podczas akademii zorganizowanej z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Występy odbyły się w podniosłym
nastroju i dedykowane były najmłodszym uczniom naszej szkoły,
aby łatwiej było im zrozumieć istotę listopadowego święta. W czasie
przedstawienia uczniowie wcielili się
w rolę Piłsudskiego, księdza, nauczyciela, żołnierzy oraz trzech sępów –
zaborców. Szczególnym uznaniem
wśród widzów cieszyły się pieśni patriotyczne „Wojenko, wojenko” oraz
„Pierwsza brygada” w wykonaniu
utalentowanych dziewczynek. Piękne stroje, dekoracja oraz odpowiednia oprawa muzyczna spowodowały,
że była to prawdziwa lekcja historii
i patriotyzmu dla naszych najmłodszych uczniów. Dziękujemy rodzicom za pomoc i zaangażowanie
w przygotowanie tej uroczystości. /
Organizatorzy

Uroczyste pasowanie
Gminna Szkoła Muzyczna

26 października 2021 r. w auli
Gminnej Szkoły Muzycznej I st. im.
prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Po prezentacjach
artystycznych, które zostały przygotowane przez Panią Annę Łopatkę – klasa I cyklu sześcioletniego
oraz Panią Beatę Krzenciessę – kla-

sa I cyklu czteroletniego Pani Dyrektor Teresa Łuc oraz Pan Wicedyrektor Paweł Czochara dokonali
aktu pasowania, oficjalnie powitali
nowych członków społeczności naszej szkoły oraz wręczyli uczniom
upominki ufundowane przez Burmistrza Gminy Trzebnica – Pana
Marka Długozimę – oraz Radę Rodziców.

3.45
4.35

Klan (3883 - 3884) - telenowela
Magazyn Ekspresu Reporterów
Transmisja Mszy Świętej
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie Extra - magazyn
wojsko - polskie.pl (178) - reportaż
Pełnosprawni (428) - magazyn
Fascynująca Patagonia - nieujarzmiona dzikość - cykl dok.
Śląski Święty - reportaż
Beatyfikacja ks. Jana Machy
Nocne przejście - western, USA
Z pamięci - Jerzy Ficowski
Okrasa łamie przepisy - Własnoręcznie przygotowane konserwy
- magazyn kulinarny
Rolnik szuka żony seria 8 - /9/
- reality show
Tajemnice miasteczka (17) - serial
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia?
Wojenne dziewczyny s.IV (49)
- serial
Sport
Wiadomości
Pogoda
Alarm! - magazyn
Komisarz Alex (198) - Będzie
dobrze - serial
Hit na sobotę - Wojownik
- dramat,USA, reż. Gavin O’Connor, wyk. Joel Edgerton, Tom
Hardy, Nick Nolte, Jenifer Morrison
Seksmisja - komedia, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Jerzy Stuhr, Olgierd
Łukaszewicz, Bożena Stryjkówna,
Bogusława Pawelec, Hanna Stankówna, Beata Tyszkiewicz, Ryszarda
Hanin, Wiesław Michnikowski
Przypadkowi zakochani - komedia
romantyczna, Kanada, reż. Farhad
Mann, wyk. Cassie Steele, Ryan
Kennedy, Andrew Francis, Karissa
Tynes, Nathan Mitchell
Jaka to melodia?
Zakończenie dnia

TVP SPORT

6.40 Niezwykłe historie Biało - Czerwonych - Beskidzkie Jastrzębie 7.05 Piłka nożna - Eliminacje MŚ 2022 9.05 Stan futbolu - magazyn 10.00 Snooker - Champion of
Champions 2021, Bolton 1 finału 12.10 Piłka
ręczna mężczyzn - PGNiG Superliga 10.seria
Handball Stal Mielec - MMTS Kwidzyn 14.15
Rugby - Rugby Europe Trophy 2021/22. Polska - Szwajcaria - relacja 14.25 Rugby - Rugby Europe Trophy 2021/22. Polska - Szwajcaria - relacja 16.50 Strongman - Liga Mistrzów
- Niemcy - relacja, Wielka Brytania 17.50
Piłka nożna - e - Winner 2.liga, 18.kolejka.
Chojniczanka 1930 Chojnice - Wigry Suwałki 20.00 Snooker - Champion of Champions
2021, Bolton 1 finału 21.30 Sportowy Wieczór
21.45 Snooker - Champion of Champions
2021, Bolton 1 finału 0.00 Sporty walki - Kickboxing - Gala Enfusion 105
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EUROSPORT

8.30 Skoki narciarskie. PŚ, Niżny Tagił 9.30
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Lech Zuers, Austria
Slalom równoległy kobiet 10.20 Narciarstwo
Alpejskie. PŚ, Levi 11.30 Narciarstwo Dowolne. PŚ, Stubai 13.15 Narciarstwo Alpejskie. PŚ,
Lev 14.30 Skoki narciarskie. Małyshowmania
15.15 Skoki narciarskie. PŚ, Niżny Tagił 18.15
Łyżwiarstwo figurowe. Grand Prix, Grenoble
20.00 Jeździectwo. Global Champions Tour, Praga, Czechy Skoki 20.45 Skoki narciarskie. PŚ, Niżny Tagił, Rosja HS 134 22.00 Rajdy Samochodowe. Mistrzostwa Europy, Rajd
Wysp Kanaryjskich Hiszpania - podsumowanie 22.30 Jeździectwo. Global Champions
Tour, Praga, Czechy Skoki 23.20 Narciarstwo
Alpejskie. PŚ, Levi, Finlandia Slalom kobiet,
2. przejazd 0.00 Skoki narciarskie. PŚ, Niżny
Tagił, Rosja HS 134 1.30 Kolarstwo torowe.
MŚ, Roubaix, Francja 5. dzień
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Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
Zakochaj się w Polsce - magazyn
Las bliżej nas (37) - magazyn
Fascynujący Madagaskar - dzikie
wybrzeża
Weterynarze z sercem
Klasztorne smaki Remigiusza
Rączki
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy Świętej
Między ziemią a niebem
Anioł Pański
Między ziemią a niebem
Umarł, aby żyć. Rzecz o Stefanie
Kardynale Wyszyńskim
Planeta doskonała - Ludzie
Z pamięci - Jerzy Ficowski
Okrasa łamie przepisy
Komisarz Alex s.XVI - 198
- Będzie dobrze - serial
Tajemnice miasteczka (18) - serial
Teleexpress
You Can Dance - Nowa Generacja (14) - widowisko rozrywkowe
You Can Dance - Nowa Generacja (14) - Wyniki
Jaka to melodia?
Sport, Wiadomości, Pogoda
Wojenne dziewczyny s.IV (50)
- serial
Rolnik szuka żony seria 8 - /10/
- reality show
Zakochana Jedynka - La La Land
- musical, USA, reż. Damien Chazelle, wyk. Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend, Rosemarie DeWitt
Wojownik - dramat, USA, reż.
Gavin O’Connor, wyk. Joel Edgerton, Tom Hardy, Nick Nolte, Jenifer
Morrison
Duże zwierzę - film obyczajowy,
reż. Jerzy Stuhr, wyk. Jerzy Stuhr,
Anna Dymna, Dominika Bednarczyk, Błażej Wójcik, Andrzej Franczyk, Feliks Szajnert, Zbigniew
Kaleta, Andrzej Kozak, Radosław
Krzyżowski, Stanisław Banaś
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Kickboxing - Gala Enfusion 105 - Groningen

TVP 1

TVP 2

Barwy szczęścia (2511) - serial
Barwy szczęścia (2512) - serial
Barwy szczęścia (2513) - serial
M jak miłość (1613) - serial
Pytanie na śniadanie - w tym
Pogoda Flesz
Rodzinny ekspres - Światowy
dzień pamięci o ofiarach wypadków drogowych
You Can Dance - Nowa Generacja (13) - widowisko rozrywkowe
You Can Dance - Nowa Generacja (13) - Wyniki - widowisko rozrywkowe
Familiada - teleturniej
Koło fortuny - teleturniej
Szansa na sukces. Opole 2022
Lombard - widowisko muzyczne
Na dobre i na złe (823) - Całe
życie jest spotkaniem - serial
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Peru. Nie chcecie
tam być
Słowo na niedzielę - Najdroższa
pizza na świecie, puste deklaracje i piękna ufność
Panorama
Pogoda
Postaw na milion - teleturniej
Rodzinka.pl s.XI (224) - Prohibicja domowa - serial
The Voice of Poland s. XII - LIVE
Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
Kino relaks - Czym chata bogata!
- komedia obyczajowa, Francja, reż.
Philippe de Chauveron, wyk. Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein, Cyril Lecomte
Klucz do wieczności - thriller, USA,
reż. Tarsem Singh, wyk. Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Matthew
Goode, Ben Kingsley
Skazany na bluesa - dramat, reż.
Jan Kidawa-Błoński, wyk. Tomasz
Kot, Jolanta Fraszyńska, Maciej Balcar, Adam Baumann
Zakończenie dnia
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Barwy szczęścia (2514) - serial
Barwy szczęścia (2515) - serial
M jak miłość (1614) - serial
Pytanie na śniadanie - w tym
Pogoda Flesz
Zacznij od zdrowia - magazyn
The Voice of Poland s. XII - LIVE
Familiada - teleturniej
Koło fortuny - teleturniej
Szansa na sukces. Opole 2022
Katarzyna Gaertner
- widowisko muzyczne
Największe przeboje - Andrzej
Zaucha - koncert
Lajk!
Smaki świata - pośród mórz (12)
- magazyn kulinarny
Panorama
Pogoda
Na sygnale (339) - Chora miłość
- serial
Na sygnale (340) - Jeden z dziesięciu - serial
Rodzinka.pl (225) - Świąteczne
oświadczyny - serial
Kabaret. Super Show Dwójki (21)
- program kabaretowy
Postaw na milion - teleturniej
Klucz do wieczności - thriller, USA,
reż. Tarsem Singh, wyk. Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Matthew
Goode, Ben Kingsley
Kino bez granic - Duża ryba
- film fantasy, USA, reż. Tim Burton,
wyk. Ewan McGregor, Albert Finney,
Billy Crudup, Jessica Lange
Cafe pod Minogą - komedia, reż.
Bronisław Brok, wyk. Adolf Dymsza,
Wacław Jankowski, Stefania Górska, Włodzimierz Skoczylas, Hanka
Bielicka
Rodzinka.pl - serial
Rodzinka.pl - serial
Zakończenie dnia

EUROSPORT
EUROSPORT

8.30 Skoki narciarskie. PŚ, Niżny Tagił 9.30
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Levi 11.30 Skoki
narciarskie. PŚ, Niżny Tagił 12.45 Narciarstwo
Alpejskie. PŚ, Levi 15.00 Skoki narciarskie. PŚ,
Niżny Tagił, Rosja HS 134 15.30 Skoki narciarskie. Studio 16.00 Skoki narciarskie. PŚ, Niżny Tagił, Rosja HS 134 17.45 Skoki narciarskie.
Studio 18.15 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Levi, Finlandia Slalom kobiet, 2. przejazd 18.30
Skoki narciarskie. PŚ, Niżny Tagił, Rosja HS 134
20.00 Sport talks 20.10 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Levi, Finlandia Slalom kobiet, 2. przejazd 21.00 Skoki narciarskie. PŚ, Niżny Tagił, Rosja HS 134 22.30 Jeździectwo. Global
Champions Tour, Praga, Czechy Skoki 23.15
Jeździectwo. Global Champions Tour, Praga,
Czechy Skoki 0.00 Skoki narciarskie. PŚ, Niżny Tagił, Rosja HS 134 1.30 Kolarstwo torowe.
Liga Mistrzów, Majorka, Hiszpania

TVP 2

6.00
8.05
10.10
10.40
12.40
13.45
14.40
15.45
17.45
18.50
19.25

POLSAT

Nowy dzień z Polsat News
Klopsiki kontratakują - film anim.
Ewa gotuje
Nasz nowy dom
Bogaty Dom - Biedny Dom
Drwale i inne opowieści Bieszczadu
Rolnicy. Podlasie
Więzienie
Chłopaki do wzięcia
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Gość Wydarzeń

20.00 Ant - Man - film sci - fi, USA, 2015,
reż. Peyton Reed, wyk. Paul Rudd,
HIT
Michael Douglas, Evangeline Lilly,
Corey Stoll
- Zawodowy oszust Scott Lang,
za sprawą niezwykłego kostiumu
potrafi zmniejszać się do rozmiarów mrówki, zyskując jednocześnie
nadludzką siłę. Gdy świat stanie
w obliczu nowej generacji zagrożeń,
Ant - Man wraz ze swoim mentorem doktorem Hankiem Pymem,
zaplanuje skok, który może zapobiec katastrofie.
22.45 Life - thriller sci - fi, USA, 2017, reż.
Daniel Espinosa, wyk. Jake Gyllenhaal, Hiroyuki Sanada, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson
0.55 Jack i Jill - komedia, USA, 2011, reż.
Dennis Dugan, wyk. Adam Sandler,
Katie Holmes, Elodie Tougne, Rohan
Chand
2.55 Świat według Kiepskich
3.35 Love Island. Wyspa miłości

POLSAT 2
6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o kasę 8.00
Nasz nowy dom 9.00 Dlaczego ja? 12.00 Dlaczego ja? 13.00 Dlaczego ja? 14.00 Dlaczego
ja? 15.00 Nasz nowy dom 16.00 Kuchnia
16.30 Kuchnia 17.00 Kuchnia 17.30 Kuchnia 18.00 Komisarz Mama 19.00 Świat według Kiepskich 19.30 Świat według Kiepskich
20.05 Wydarzenia 20.35 Gość Wydarzeń
21.10 Azyl - thriller, USA, 2002, reż. David Fincher, wyk. Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest
Whitaker, Dwight Yoakam 23.40 Resident
Evil: Zagłada - horror, USA, Wielka Brytania/
Francja/Niemcy/Australia, 2007, reż. Russell
Mulcahy, wyk. Milla Jovovich, Oded Fehr, Ali
Larter, Iain Glen 2.05 Wydarzenia wieczorne
2.50 #JesteśmyDlaDzieci 3.20 Echo lasu 3.50
Echo lasu 4.20 Interwencja 4.35 Interwencja
4.50 Interwencja 5.05 Interwencja 5.20 Górale 5.45 Telezakupy TV Okazje

POLSAT
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News
6.50 I kto to mówi 3 - komedia familijna, USA, 1993, reż. Tom Ropelewski, wyk. Kirstie Alley, John Travolta,
Charles Barkley, David Gallagher
8.55 Tatuśkowie
12.55 Alicja po drugiej stronie lustra
- film fantasy, USA, 2016, reż.
James Bobin, wyk. Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter, Anne
Hathaway, Sacha Baron Cohen
15.15 Vaiana: Skarb oceanu - film anim.
17.40 Nasz nowy dom
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Państwo w Państwie
20.00 Tego jeszcze nie grali. Kabaret
Moralnego Niepokoju, 2020

22.05 Sztanga i cash - komedia sensacyjna, USA, 2013, reż. Michael
HIT
Bay, wyk. Mark Wahlberg, Dwayne
Johnson, Anthony Mackie
- Miami, 1994 rok. Daniel Lugo
pasjonuje się kulturystyką i pracuje
w siłowni. Narasta w nim frustracja na myśl o tym, że przez kilka
kolejnych dekad będzie robił to
samo i nigdy nawet się nie zbliży
do poziomu życia, jaki na słonecznej Florydzie prowadzą prawdziwi
krezusi. Takim budzącym zazdrość
i niechęć bogaczem jest klient klubu
fitness Victor Kershaw.
0.55 Gwiezdne wojny: Część III
- Zemsta Sithów - film sci - fi, USA,
2015, reż. George Lucas, wyk. Ewan
McGregor, Natalie Portman, Hayden
Christensen, Ian McDiarmid
3.55 Świat według Kiepskich

POLSAT 2
2
POLSAT

6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o kasę 8.00
Nasz nowy dom 9.00 Trudne sprawy 14.00
Przyjaciółki 15.00 Nasz nowy dom 16.00 Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni 18.00 Komisarz Mama 19.00 Świat według Kiepskich
19.30 Świat według Kiepskich 20.05 Wydarzenia 20.45 Interwencja 21.00 Resident Evil:
Zagłada - horror, USA, Wielka Brytania/Francja/Niemcy/Australia, 2007, reż. Russell Mulcahy, wyk. Milla Jovovich, Oded Fehr, Ali Larter, Iain Glen 23.00 Świat według Kiepskich
23.30 Świat według Kiepskich 0.00 Demaskator. Poza prawem 1.00 #JesteśmyDlaDzieci 1.30 #JesteśmyDlaDzieci 2.05 Wydarzenia wieczorne 2.50 #JesteśmyDlaDzieci 3.20
Oblicza Ameryki 3.45 Santo Subito - Cantobiografia Jana Pawła II. Koncert Wielkanocny
Piotra Rubika 4.50 Drwale i inne opowieści
Bieszczadu 5.20 Ciemna strona miasta

POLSAT

TVN
4.55 Uwaga! - program interwencyjny
5.10 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
6.55 Kobieta na krańcu świata
7.30 Kolekcja smaków
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.31 Na Wspólnej Omnibus - serial
13.20 MasterChef
14.55 MądrzeJEMY z Katarzyną
Bosacką
15.35 Skoki narciarskie. PŚ, Nizhny
Tagil - studio sport
16.00 Skoki narciarskie. PŚ, Nizhny
Tagil - konkurs indywidualny
18.30 Kolekcja smaków
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.30 Kroniki Pucharu Świata
w skokach narciarskich
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.05 Miłe wieści
20.10 Mam talent - program rozrywkowy

22.25 Raj dla par - komedia, USA 2009,
reż. Peter Billingsley, wyk. Vince VauHIT
ghn, Jason Bateman, Faizon Love,
Jon Favreau, Malin Akerman, Kristen Bell, Kristin Davis, Jean Reno
0.50 Kiedy gasną światła - horror, USA
2016, reż. David F. Sandberg, wyk.
Teresa Palmer, Gabriel Bateman,
Alexander DiPersia, Billy Burke,
Maria Bello
2.30 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
3.35 NOC Magii

5.15
5.25
6.15
6.30
6.55
7.25
7.55
8.30
9.40
9.45
9.58
10.00
11.30
12.30
13.35
14.40
15.45
16.00
16.40
17.45
18.00
18.30
19.00
19.40
19.45
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
0.00
1.00
1.45
2.50
3.55
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TVN 7

6.00 Castle - serial
7.00 Taki jest świat
8.00 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 Rocky Balboa - dramat obyczajowy, USA 2006, reż. Sylvester
HIT
Stallone, wyk. Antonio Tarver, Burt
Young, Geraldine Hughes, Sylvester
Stallone
22.05 Zemsta Sokoła - film sensacyjny,
USA 2015, reż. Ernie Barbarash,
wyk. Jimmy Navarro, Lateef Crowder, Michael Jai White, Neal
McDonough
0.05 Człowiek prezydenta 2 - film
sensacyjny, USA 2002, reż. Eric Norris, William Fruet, wyk. Chuck Norris,
Philip Casnoff, Sean Hennigan, Dan
Flannery
1.55 Castle - serial
2.50 Taki jest świat
3.30 Na jedwabnym szlaku
4.10 Menu na miarę
5.00 Dyżur
5.30 Dyżur

6.00 Flintstonowie 6.35 Galileo 9.45 Rój
- film katastroficzny 12.55 STOP Drogówka 14.00 Policjantki i Policjanci 19.00 Galileo
20.00 Agent XXL 2 - komedia sensacyjna,
USA, 2006, reż. John Whitesell, wyk. Martin
Lawrence, Nia Long, Emily Procter, Zachary Levi 22.05 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 0.05 Koszmar z ulicy Wiązów - horror
2.05 Ucho Prezesa 2.25 Disco Polo Life 3.25
TOP 10 4.25 TOP 10 5.30 Telezakupy

6.00 TOP 10 7.05 Flintstonowie 9.20 Cynamon - film familijny 11.05 Pierwsza miłość
15.00 Kochane pieniądze - serial 17.00 Czas
pionierów - film sci - fi, 20.05 Śmierć na 1000
sposobów 20.35 Śmierć na 1000 sposobów
21.00 Agenci NCIS: Los Angeles 22.55 Mocne
uderzenie - komedia sensacyjna, USA, 1998,
reż. Kirk Wong, wyk. Lou Diamond Phillips,
Christina Applegate, Mark Wahlberg, Bokeem Woodbine 0.50 Dancing with the Stars

TV 4

TRWAM
13.30 Msza święta 14.20 100 cudownych
miejsc na świecie 14.30 Przegląd Katolickiego Tygodnika “Niedziela” 14.35 Kaplica Pamięci 15.30 Wierzę w Boga 16.00 Informacje
dnia 16.10 “My chcemy Boga” 17.00 Z Parlamentu Europejskiego 17.25 Święty na każdy
dzień 17.30 Mocni Jego mocą 17.55 Poczet
Wielkich Polaków 18.00 Anioł Pański 18.05
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30
Manna z Nieba 19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Warszawa moja miłość i życie 22.20 Kolory Świętości 22.25 Święty na każdy dzień 22.30 Galilejczyk - prezentuje Keith Garner 23.00 Głos
serca 23.45 Muzyczne chwile

TTV
TTV
5.10
5.45
6.20
6.35
6.55
7.25
8.30
9.40
9.45
9.58
10.00
10.45
11.50
12.35
13.45
14.40
15.45
16.05
17.15
17.45
18.10
18.40
19.10
19.40
19.45
20.00
21.05
22.05
22.55
23.50
0.20
0.50
1.50
2.20
2.50

Patent na kasę
Mamuśki
Express - informacje
DeFacto
DeFacto
Nic do ukrycia
Bracia Collins biorą się do roboty
Prosto ze skoczni - magazyn
Express - informacje
Pogoda
Down the road - serial
Usterka
Najgorsze polskie tatuaże
Ciężarówką przez Wietnam
Wyjadacze
Damy i wieśniaczki. PL
Express, Pogoda
Gogglebox. Przed telewizorem
Królowe życia - serial
Express, Pogoda
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Prosto ze skoczni - magazyn
Express, Pogoda
Damy i wieśniaczki. PL
Gogglebox. Przed telewizorem
Down the road - serial
Nic do ukrycia
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Damy i wieśniaczki. Ukraina
Betlejewski. Prowokacje
Betlejewski. Prowokacje
Kartoteka

PULS

5.05 Szkoła - serial
6.00 Kamil Stoch - moja historia
- serial dok.
6.30 Kamil Stoch - moja historia
- serial dok.
7.00 Timmy i przyjaciele - animacja
7.15 Hotel Paradise
8.15 Hotel Paradise
9.15 Rozwód. Walka o wszystko
10.15 Ukryta prawda
15.25 Tajemniczy ogród - film familijny,
USA, Wielka Brytania 1993, reż.
Agnieszka Holland, wyk. Maggie Smith, Kate Maberly, Heydon
Prowse, Andrew Knott, John Lynch,
Irene Jacob
17.35 Jack, pogromca olbrzymów - film
przygodowy, USA 2013, reż. Bryan
Singer, wyk. Nicholas Hoult, Eleanor
Tomlinson, Ewan McGregor, Stanley
Tucci, Eddie Marsan
20.00 Sherlock Holmes - film sensacyjny,
USA, Wielka Brytania, Niemcy
HIT
2009, reż. Guy Ritchie, wyk. Robert
Downey Jr, Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan
22.50 Mumia - film przygodowy, USA,
Japonia, Chiny 2017, reż. Alex Kurtzman, wyk. Tom Cruise, Russell
Crowe, Annabelle Wallis, Sofia
Boutella, Courtney B. Vance
1.00 Zbrodnia w sąsiedztwie
2.10 Druga strona medalu - talk show
2.45 NOC Magii

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy
co pół godziny 13.59 Serwis Info weekend
14.29 Serwis Info weekend 14.53 Pogoda
15.00 Debata TVP INFO - program publicystyczny 15.29 Info Dzień 16.24 Pogoda 16.30
Koronawirus. Szczepionka 17.00 Teleexpress
17.15 Teleexpress Extra 17.30 Studio Wschód
- magazyn 18.00 Panorama 18.18 Serwis Info weekend 18.30 Kobiecym okiem - magazyn 18.52 Serwis Info weekend 19.00 Między
słowami 19.20 Raport z granicy 19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 Minęła
20ta 21.00 Nie da się ukryć - magazyn 21.20
Raport z granicy 21.30 Serwis Info weekend
21.41 Pogoda 21.50 W tyle wizji 22.25 Serwis
Info weekend 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

TVN
TVN
4.45 Uwaga! - program interwencyjny
5.05 Ukryta prawda
5.55 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
6.50 Nowa Maja w ogrodzie
7.20 Akademia ogrodnika
7.25 MądrzeJEMY z Katarzyną
Bosacką
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.30 Kobieta na krańcu świata
12.05 Co za tydzień - magazyn
12.35 Kolekcja smaków
13.10 Totalne remonty Szelągowskiej
14.10 Lego Masters
15.35 Skoki narciarskie. PŚ, Nizhny
Tagil - studio sport
16.00 Skoki narciarskie. PŚ, Nizhny
Tagil - konkurs indywidualny
18.30 Kobieta na krańcu świata
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.30 Kroniki Pucharu Świata
w skokach narciarskich
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.05 MasterChef
21.35 Szadź - serial

STOPKLATKA

6.00 Doktor Martin - seriall 8.00 Komisarz
Rex - serial 10.00 Hudson i Rex - serial 11.00
Czterej pancerni i pies cz. 1 - 2 - serial 13.20
Komedia małżeńska - komedia obyczajowa, Polska 15.25 Wielkie oczy - dramat biograficzny, USA 17.30 Powrót Batmana - film
akcji, USA, Wielka Brytania 20.00 Wejście
smoka - film akcji, USA, Hong Kong 22.05
Karmazynowy przypływ - dramat wojenny,
USA 0.20 Psy - dramat sensacyjny

SUPER POLSAT
6.05 Wydarzenia wieczorne 6.45 SuperLudzie Extra 7.05 Psi patrol 10.00 Nasz nowy
dom 11.00 Serca dwa 11.30 Serca dwa 12.00
Kopernik była kobietą 13.00 Family Food Fight - Pojedynek na smaki 14.00 Świat według Kiepskich 14.30 Świat według Kiepskich
15.20 Dziewczyna kontra potwór - komedia,
Kanada, USA, 2012, reż. Stuart Gillard, wyk.
Luke Benward, Olivia Holt, Katherine McNamara, Kerris Dorsey 17.00 Ninja Warrior
Polska 19.00 Świat według Kiepskich 20.10
Kapitan Phillips - dramat biograficzny, USA,
2013, reż. Paul Greengrass, wyk. Tom Hanks,
Catherine Keener, Barkhad Abdi, Barkhad
Abdirahman 23.00 Resident Evil: Degeneracja - film anim. 1.05 Polsat SuperHit Festiwal
2016 2.00 Polsat SuperHit Festiwal 2016 3.00
Polacy za granicą 4.00 Nasz nowy dom 5.00
Na ratunek 112 5.30 Świat według Kiepskich

TTV

Wezwij Dominika - reality show
Najgorsze polskie tatuaże
Express - informacje
DeFacto
DeFacto
Usterka
Usterka
Gogglebox. Przed telewizorem
Prosto ze skoczni - magazyn
Express - informacje
Pogoda
Królowe życia - serial
Damy i wieśniaczki. Za granicą
Nic do ukrycia
Zawodowcy
Wyjadacze
Express, Pogoda
Down the road - serial
Gogglebox. Przed telewizorem
Express, Pogoda
Usterka
Usterka
Usterka
Prosto ze skoczni - magazyn
Express, Pogoda
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Wyjadacze
Gogglebox. Przed telewizorem
Gogglebox. Przed telewizorem
Gogglebox. Przed telewizorem
Paloma - serial
Paloma - serial
Kartoteka

TV6

KULTURA

7.00 Muzyka lekka łatwa i przyjemna 8.05
Informacje kulturalne 8.30 Tamte lata, tamte dni - Marta Lipińska 9.00 Wydarzenie aktualne 9.25 Oczy Orsona Wellesa - film dok.
11.30 Wojna domowa - serial 13.05 Do dzieła
- magazyn 13.30 Opieka domowa - dramat,
Słowacja, Czechy 15.05 Mieszczanie żywieccy - cykl dok. 15.45 Bolszoj - serial 16.55 Retro kino - Milion - komedia, Francja 18.35 Co
dalej? 19.00 Legendy Rocka - Lynyrd Skynyrd
s. 8 - cykl dok. 19.25 Legendy Rocka - The
Kinks s. 8 - cykl dok. 20.00 Bilet do kina - Kiedy Harry poznał Sally - komedia, USA 21.45
Koncert - jubileusz OTV Łódź 22.50 Seans
kultowy - Wybuch - film fabularny, USA 0.50
Mieszczanie żywieccy - cykl dok. 1.25 Co dalej? 2.00 Stalker - film science fiction, Niemcy,
ZSRR 4.45 Teledysk 5.25 Tamte lata, tamte
dni - Marta Lipińska - magazyn

Sobota
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TVN 7
7
PULS
PULS
TVN
5.05
6.00
7.00
7.15
9.15
10.15
14.15
14.45
15.50

17.50

20.00
HIT

22.30

1.20
2.25
2.55
3.25

Szkoła - serial
Kamil Stoch - moja historia
Timmy i przyjaciele - animacja
Hotel Paradise
Rozwód. Walka o wszystko
Ukryta prawda
Makłowicz w drodze
Projekt Lady
Farciarz Gilmore - komedia, USA
1996, reż. Dennis Dugan, wyk.
Adam Sandler, Christopher McDonald, Julie Bowen, Frances Bay, Carl
Weathers, Richard Kiel
Niania - film familijny, Wielka Brytania, USA, Francja 2005, reż. Kirk
Jones, wyk. Emma Thompson, Colin
Firth, Kelly Macdonald, Thomas
Sangster, Eliza Bennett
Za szybcy, za wściekli - film sensacyjny, USA, Niemcy 2003, reż.
John Singleton, wyk. Paul Walker,
Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole
Hauser, James Remar, Devon Aoki
Lejdis - komedia, Polska 2008,
reż. Tomasz Konecki, wyk. Iza
Kuna, Edyta Olszówka, Magdalena Różczka, Anna Dereszowska,
Robert Więckiewicz, Piotr Adamczyk, Borys Szyc, Tomasz Kot
Zbrodnia w sąsiedztwie
Druga strona medalu - talk show
Druga strona medalu - talk show
NOC Magii

6.00 Rodzinny interes - serial
8.55 Zaczarowana - film familijny, USA
2007, reż. Kevin Lima
11.05 Garbi - Super bryka - film familijny
13.20 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Jaś i Małgosia - baśń
14.35 Strażnicy galaktyki vol. 2 - film
przygodowy, USA 2017, reż. James
Gunn, wyk. Chris Pratt, Dave Bautista, Kurt Russell, Michael Rooker,
Pom Klementieff, Zoe Saldana
17.25 Czarna Pantera - film przygodowy,
USA, RPA 2018, reż. Ryan Coogler
20.00 Con Air: Lot skazańców - film
sensacyjny, USA 1997 - film sensaHIT
cyjny, reż. Simon West, wyk. Colm
Meaney, Monica Potter, Nicolas
Cage, Steve Buscemi, Ving Rhames,
John Cusack
22.25 Domino śmierci - thriller, USA
2019, reż. Ken Sanzel, wyk. Alimi
Ballard, Anabelle Acosta, Angie
Cepeda, Eddie Martinez, Enrico
Colantoni, Nicolas Cage
0.05 Boski żigolo - komedia, USA
1999, reż. Mike Mitchell, wyk. Arija
Bareikis, Oded Fehr, Richard Riehle,
Rob Schneider, William Forsythe,
Eddie Griffin
2.00 Dyżur
3.00 Taki jest świat
3.50 Na jedwabnym szlaku
4.20 Menu na miarę
5.00 Rodzinny interes - serial

22.35 Rambo II - film sensacyjny, USA
1985, reż. George Pan Kosmatos,
HIT
wyk. Sylvester Stallone, Richard
Crenna, Charles Napier, Julia Nickson, Steven Berkoff
0.25 Dzika furia - film przygodowy,
USA 2018, reż. Brad Peyton, wyk.
Dwayne Johnson, Naomie Harris,
Malin Akerman, Jeffrey Dean Morgan, Joe Manganiello
2.45 Uwaga! - program interwencyjny
3.05 NOC Magii
4.30 Kto was tak urządził

6.00 Doktor Martin - seriall 8.00 Komisarz
Rex - serial 10.00 Hudson i Rex - serial 11.00
Przygody Merlina - serial 14.00 Jeszcze bardziej zgryźliwi tetrycy - komedia, USA 16.05
Totalna magia, fantastyczny - komedia romantyczna, USA, Australia 18.15 Poirot: Słonie mają dobrą pamięć - film kryminalny,
Wielka Brytania 20.00 Rytuał - horror, USA,
Węgry, Włochy 22.25 Dzikie historie - komediodramat, Argentyna, Hiszpania

6.00 Flintstonowie 7.45 Kung Fu Yoga - komedia przygodowa 10.00 Galileo 12.05
Agent XXL 2 - komedia sensacyjna 14.10
Przyciąganie - dramat sci - fi 17.00 Gwiazdy
Kabaretu 18.00 STOP Drogówka 19.00 Galileo 20.00 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia,
Polska, 2002, reż. Jacek Bromski, wyk. Cezary
Pazura, Anna Przybylska, Andrzej Grabowski,
Ewa Kasprzyk 22.20 Troje pod przykrywką
23.20 Oczy szeroko zamknięte - thriller

6.00 TOP 10 7.05 Flintstonowie 7.35 Flintstonowie 9.15 Medicopter 117 11.20 Ninja Warrior Polska 13.20 Zaginione cesarstwo. Król
małp, cz. 2 - film przygodowy 15.00 Policjantki i Policjanci 20.05 Śmierć na 1000 sposobów 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.00 Ostatni pasażer - thriller,
Wielka Brytania, 2013, reż. Omid Nooshin,
wyk. Dougray Scott, Kara Tointon, Iddo
Goldberg, David Schofield 1.00 Spadkobiercy

6.05 Wydarzenia wieczorne 6.45 SuperLudzie Extra 7.05 Psi patrol 7.35 Psi patrol
8.05 Psi patrol 8.35 Psi patrol 9.05 Psi patrol 9.35 Psi patrol 10.05 SuperLudzie 10.45
Bambi II - film anim. 12.25 Inteligent w armii
- komedia, USA, 1994, reż. Penny Marshall,
wyk. Danny DeVito, Gregory Sporleder, Marky Mark, Richard T. Jones 15.00 Tatuśkowie
16.00 Tatuśkowie 17.00 Tatuśkowie 18.00
Tatuśkowie 19.00 Świat według Kiepskich serial komediowy 19.30 Świat według Kiepskich - serial komediowy 20.00 Gala Polsat
Boxing Promotions /Toruń 0.00 1000 lat po
Ziemi - film sci - fi, USA, 2013, reż. M. Night
Shyamalan, wyk. Jaden Smith, Will Smith,
Sophie Okonedo, Zoë Kravitz 2.00 Polacy za
granicą 3.00 Polacy za granicą 4.00 Nasz nowy dom 5.00 Na ratunek 112 5.30 Świat według Kiepskich - serial komediowy

12.30Serwis
Jesień Info,
w Regionach
5.55
Pogoda, 12.45
SerwisPiosenka
Sportowyu
Ciebie
Ktokolwiek
widział,
co
pół 13.15
godziny
13.59 Serwis
Infoktokolwiek
weekend
wie
13.45
Jesień
w
Regionach
14.00
Moda
14.29 Serwis Info weekend 14.53 Pogoda
na
język
polski
magazyn
14.30
Kurier
Opol15.00 Debata Senior - program publicystyczski 15.29
14.45Serwis
ExpressInfo
Regionów
ny
weekend15.00
15.54Koronka
Pogoda
do Miłosierdzia
Bożego
15.20 Dobre
histo16.00
Okiem Wiary
- magazyn
16.29 Kororie - Consolata
- magazyn
Okiem 17.15
Wianawirus.
Szczepionka
17.0016.00
Teleexpress
ry
16.30
Kurier
Opolski
16.45
Express
RegioTeleexpress Extra 17.30 Teleexpress na deser
17.30
Głos Info
Regionów
18.0018.00
StudioPanoraRaban
-nów
17.45
Serwis
weekend
18.3018.18
KurierStudio
Opolski
18.55 Z- magazyn
brzytwą na18.40
garma
Zachód
dle
dyskusja
19.10
Największe
katastroINFO V4+ 18.55 Głębia ostrości 19.20 Rafy
Opolszczyzny
20.30
Tygodnik
polityczny
port z granicy 19.30 Wiadomości 19.58 Gość
21.00 Całkiem20.13
niezłaMinęła
historia20ta
- Jabłuszko
Wiadomości
21.00 W21.15
pełTelezwierz
Kurier zOpolski
nym
świetle--magazyn
magazyn 21.30
21.20 Raport
grani21.50
Studio
LOTTO
22.00
Dziennik
Regionów
cy 21.30 Serwis Info weekend 21.42 Pogoda
22.17 Kryminalna
22.30
Detektywi
21.50
Strefa starciaSiódemka
- program
publicystyczny
- serial INFO
TVP 23.00
Regionalny
Magazyn
Spor23.00
Wieczór
23.55 Serwis
Info weektowy0.03
23.15
Ktokolwiek0.31
widział,
ktokolwiek
wie
end
Wiadomości
Gość
Wiadomości
23.50
Ona
magazyn
0.58 Pogoda 1.07 Woronicza 17

5.15 Wezwij
Dominika
- reality
show z5.25
10.40
Cuda Jezusa
11.25
Pocztówka
InNajgorsze
polskie
tatuaże
Express
6.30
dii
- Chennai
- miasto
św. 6.15
Tomasza
ApostoDeFacto
6.55
DeFacto
7.25
Usterka
8.30
ła 11.35 Poznajemy Polskę 11.50 Muzyczne
Gogglebox.
telewizorem
9.40 -Prosto
chwile 12.00Przed
Anioł Pański
12.20 Wieś
to też
ze skoczni
magazyn
Express 10.00
Polska
13.30-Papież
Polak9.45
do Rodaków
14.10
Królowe
życia Boga
- serial16.00
10.30
Królowe dnia
żyListy
do Pana
Informacje
cia - serial
11.00życzeń
Królowe
życia
- serialŻołnie11.30
16.10
Koncert
17.00
Zostań
Damy
i
wieśniaczki.
Za
granicą
12.30
Nic
do
rzem RP 17.15 Muzyczne chwile 17.30 Nowa
ukrycia 13.35 Zawodowcy
Wyjadacze
Ewangelizacja
17.55 Poczet 14.40
Wielkich
Polaków
15.45 Express
16.00 18.05
Down Informacje
the road - serial
18.00
Anioł Pański
dnia
16.40 Rozmowy
Gogglebox.niedokończone
Przed telewizorem
17.45
18.15
19.25 ŚwięExpress
18.00
Usterka
19.00
Usterka
19.40
ty na każdy dzień 19.30 Jesteśmy katolikami
Prosto Informacje
ze skocznidnia
- magazyn
19.45 Express
20.00
20.20 Różaniec
20.50
20.00 na
Królowe
serialApel
20.30
KróloŚwięty
każdy życia
dzień -21.00
Jasnogórwe
życia
serial
21.00
Królowe
życia
serial
ski 21.20 Informacje dnia 21.40 Retrospekcja
21.30
życia- podróż
- serial 22.00
Wyjadacze
21.45 Królowe
Antarktyda
na kraniec
Ziemi
23.00
Gogglebox.chwile
Przed22.55
telewizorem
1.00
22.40 Muzyczne
Kolory ŚwięGogglebox.
Przed
Paloma
tości 23.00 Jak
mytelewizorem
to widzimy -1.45
z daleka
wi-dać
serial
2.50
Paloma
serial
3.55
Kartoteka
lepiej 23.30 Tam, gdzie Bóg płacze

7.00 A Paryż śpiewał… 8.05 Co dalej? 8.30
Cztery pory roku Leona - Lato Bonifacego
- serial 9.00 Pan Tadeusz - Księga dziewiąta - Bitwa - spektakl teatralny 9.55 Kobieta
za ladą - Czerwiec - serial 10.50 Trzeci punkt
widzenia 11.30 Pies na środku drogi - film
kr.metr. TVP 12.20 West Side Story - musical
14.55 Muzyka Skalnego Podhala - Wierchowe - felieton 15.15 BBC Proms. Andras Schiff
- Preludia i fugi z I tomu “Das Wohltemperierte Klavier - koncert 17.15 Niedziela z… Kingą
Dębską 18.05 Niedziela z… - Kingą Dębską
Lato w Nohant - spektakl teatralny 19.20
Niedziela z…Kingą Debską - Sześć oktaw
- film dok. 20.00 Złota dama - film fabularny
21.55 Scena muzyczna - Pamięci Krzysztofa
Pendereckiego - koncert 23.00 Trzeci punkt
widzenia 23.35 Fantastyczny Pan Lis - film
anim. 1.10 Lotnisko - film anim.

SUPER POLSAT
POLSAT
SUPER

TVN

STOPKLATKA
STOPKLATKA

TVP
TVPOPOLE
INFO

TTV

TV 4
4
TV

TTV
TRWAM

TV6
TV6

KULTURA
KULTURA

Niedziela

TVN 7

PULS
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Poprawia
wymowę

Zarys
postaci

Ciernisty krzew

Wiedźma nią
nie
grzeszy
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Zarys
postaci

Krwawe trofeum
Indianina

Wokalista
"Ballady i …"
Mickiewicza

Zwierzę z Peru

9

Paczka
banknotów

Bierny
widz

14

Osoby, które dostarczą rozwiązaną krzyżówkę do Redakcji PanoramyChińska
Trzebnickiej, ul. Prusicka 12,
pok. kuzynka
201 lub do skrzynki koreszopa
6
spondencyjnej przy wejściu do budynku, wezmą udział w losowaniu:

Klęska
w bitwie

Nędzna
• 50
zł
chałupa

ufundowane przez GCKiS,
doTomasz
odbioru: ul. Prusicka 12
z ringu
W parze
z florą

Posada
w
rządzie

Imię
Urbańskiej

2

Butapren do
skóry

8

Tomasz
z ringu

17

W parze
z florą

Z niego
robione
brykiety

Fleming
lub
Rush

Trzebnica

ul. Prusicka 12

Wśród
greckich
liter

Imię
Urbańskiej

15

3

Butapren do
skóry

8

Mierzony na
przegubie dłoni

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Metrow związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpolia
porządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum
10
Kultury i Sztuki, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica; możecieTurków
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
Kuraż
podanie danych
osobowych uniemożliwi udział w losowaniu zwycięscy; dane będą przekazywane
tylko
na
podstawie
przepisów
prawa;
dane
będą przeMebel z
chowywane przez okres do wydania kolejnego numeru Panoramy: dane nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
blatem
przysługuje Hirsch
Pani/Panu prawo: wycofania zgody w dowolnym
momencie
bez
wpływu
na
zgodność
z
prawem
przetwarzania,
którego
dokonano
na pod12
stawie zgody przed jej cofnięciem; żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przePolskie
twarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

biuro
podróży

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

Środy / 15:00 – 17:00
Fleming
lub
Rush

15

Linia,
pokolenie

3

E

K

L

2
A

3

4

5
M

6

7

8

9
A

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

PITBULL /PREMIERA/
15+/ dramat, sensacyjny / 2D PL /1godz.52 min.

PSZCZÓŁKA MAJA. MAŁY WIELKI SKARB
bez ograniczeń / animowany, familijny,
komedia / 2D dubbing / 1godz. 28min.”

listopada
4
10

11

12

13

14 15

16

Zagraj w ArtKawairni – spotkania
z planszówkami. Wstęp wolny
GCKiS
ul. Prusicka 12
tel. 71 312 12 43 (kino – biuro)
pon. – pt. 7:30 – 15:30

19-23

Polskie
biuro
podróży

Karaoke w ArtKawiarni – szczegółowe
informacje na naszym FB i Instagramie

KINO POLONIA

Bazalt
lub
granit

Daszek
na stacji

2021

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.

R

/ 19:00

17

Mebel z
blatem

12

1

Koncert zespołu SKAJP. Wstęp wolny

/ piątek / 19:00

10

Kuraż

17

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

co drugie piątki

Waluta
z Iraku

Wśród
greckich
liter

Hirsch
14 15

artKawiarnia

26 listopada

Marka
dla
palaczy

Metropolia
Turków

4

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

Pseudo
Sienkiewicza

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
1

7

Plony z
sadów

2

Kraina
w
Szwecji

Linia,
pokolenie

Oferta sekcji
2021 / 2022

Zajęcia muzyczne dla dzieci 0-3 lata, w każdy wtorek, godz. 10:30
zapisy i dodatkowe informacje pod nr tel. 888 213 760
Szyfr w
adresie
Karciana gra

16

Wartość
constans

Pseudo
Sienkiewicza

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

Objęty
celibatem

Koalicjant

Bazalt
lub
granit

Daszek
na stacji

Miasto
piłkarzy
Olympique

Poza
przy
modłach

13
Posada
w
rządzie

KULTURA

Miejsce dla Ciebie!

1
Cienki,
długi
pręt

Koalicjant

50 zł

Mierzony na
przegubie dłoni

Marka
dla
palaczy

Waluta
z Iraku

Wartość
constans
Kraina
w
Szwecji

5
Nędzna
chałupa

Plony z
sadów

11

Uwodzicielska
kobieta

6

7

Poza
przy
modłach

16 imię, nazwisko, telefon
wpisz:

13

Gminnego Cen t rum K ult ury i S z t uk i

Justyna
lub
Bożena

14

Chińska
kuzynka
szopa

Joanna Kaczmarczyk
Miasto
Objęty
piłkarzy
celibaOlympihasło: Hobbit pustkowie
smauga
tem
que

Zwierzę z Peru

Paczka
banknotów

(202)

"Nany"

Szyfr w
adresie
Karciana gra

Wokalista

Imię
autora
"Nany"

Uwodziktórym
został(a):
cielska
kobieta

1

Informator

Krwawe trofeum
Indianina

"Ballady i …"
Mickiewicza

9

1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę

Z niego
robione
brykiety

Wiedźma nią
nie
grzeszy

Krewna
borówki
Bierny
widz

lub
Bożena

Imię
Rozwiązanie
z numeru 16
autora

5

Cienki,
długi
pręt

Ciernisty krzew

11

Krewna
KUPON
KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR
Justyna17 (203)
borówki
Klęska
w bitwie

Poprawia
wymowę

31

WYSZYŃSKI – ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE
15+/ biograficzny, dramat, wojenny /2D
PL/ 2godz. 32min.

17

26 -30 listopada

WILK NA 100% / PITBULL

27 listopada / 16:00

KABARET MŁODYCH PANÓW

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

– Sala Widowiskowa GCKiS

Kącik
wdzięczności

Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność

Szanowny Panie Burmistrzu!
Nazywam się Ewa Rojek. Postanowiłam napisać ten list, ponieważ
chciałabym podziękować za Pana zaangażowanie w modernizację
Trzebnicy. Jestem pod wrażeniem jak wiele zrobił Pan dla tego
miasta przez ostatnie 15 lat. Obecnie nie mieszkam już w Trzebnicy.
Jednak za każdym razem kiedy tu wracam, dostrzegam wiele
pozytywnych zmian, które z pewnością wynikają z Pańskiego
oddanego sprawowania urzędu jako Burmistrz. Niezwykle
podziwiam Pański wkład. Osobiście jestem wdzięczna za ławki
i aleje w Bukowym Lesie, piękne zadbane stawy oraz piękny rynek
i deptak, który do niego prowadzi. Dzięki Pana pracy mogę jeszcze
bardziej podziwiać otaczającą nas przyrodę, której Stwórcą jest nasz
Bóg. Moje odczucia dotyczące Pana pracy świetnie oddaje pewne
biblijne przysłowie:
„Mądrość buduje dom, a rozeznanie zapewnia mu bezpieczeństwo”
(Przysłów 24:3)
Na koniec chciałabym jeszcze raz podziękować za Pana pracę oraz
życzyć wytrwałości w dokonywaniu dalszych zmian w pięknym
mieście Trzebnica.
Z poważaniem. Ewa Rojek 10 listopada 2021

32

NR 17 / 203 / 19.11.2021

R

E

K

L

A

M

33

NR 17 / 203 / 19.11.2021

A

LINIA D
LINIA A
P.T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Dworce i przystanki

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

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

Kurs 4

Kurs 5

Kurs 6

Kurs 7

Kurs 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LINIA B
P.T

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

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

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

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

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

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

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

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

Kurs 5

Kurs 6

Kurs 7

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

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

07:04
07:06
07:08

07:16

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

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

09:22
09:25

07:20
07:22

08:18
08:20

08:19
08:21

09:29
09:31

08:24

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

09:35

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

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

08:44
08:46
08:48

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

09:09
09:11
09:13

Rozkład Szynobusów

Kurs 9

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

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

14:27
14:30
14:40

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

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

10:00 – Cmentarz Obornicka

13:40 – Cmentarz Obornicka

14:50

15:36

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

Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica
Przystanki

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

LINIA C

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

13:45 – Bar Gwiazdka

10:07 – ul. Bochenka – UPT

13:47 – ul. Bochenka – UPT

ul. Daszyńskiego – U.M. 10:10
10:16
10:19
10:21
10:23

KURS
3

KURS
4

KURS
5

KURS
6

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

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

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

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

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

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

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

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

Trzebnica –Boleścin – Siedlec
PKP – Trzebnica

14:52
14:54

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

KURS
2

POCZĄTEK TRASY

INFORMACJE OGÓLNE

13:43 – Inter marche

10:05 – Bar Gwiazdka

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

KURS
1

ważny od 16.12.2019r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

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

kierunek
10:03 – Inter marche

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

Kurs 8

P.T

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

13:55
13:57
13:59

źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

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

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

Trzebnica– Koniowo

15:35

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

Koniowo – Trzebnica

08:20 / 11:35

Koniowo

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

Trzebnica– Ujeździec
Mały

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

15:15 A

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

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
A – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdźca Wielkiego
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chirurgia i Medycyna
estetyczna
Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,
Hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii
• Chirurgia Ogólna
• Chirurgia Ręki
• Medycyna Estetyczna
• Kosmetologia
Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11
tel. 601 773 229
www.parmed.eu

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

Podolog
Gabinet Zdrowe Stopy

Anna Paleczek-Różewicz
• Medycyna Estetyczna
• Chirurgia
• Medycyna Rodzinna
• Wizyty Domowe
Trzebnica Św. Jadwigi 27c
w w w. lekar zdomow y. pl
w w w.gabinet .website

tel. 690 931 579

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

OKULISTA
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

Ginekolog
Położnik
Dr n med Piotr Hańczyc
USG, Cytologia,
niepłodność,
badanie piersi

ul. Wrocławska 4 A
Wisznia Mała
Rejestracja

309 502

/////

INTERNISTA
KARDIOLOG

praktyka
laryngologiczna

Gabinet Internistyczno-Kardiologiczny

Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób
wewnętrznych i kardiologii
w poniedziałki 15:00-16:00
w czwartki 15:00-17:00

Trzebnica ul. Kościuszki 10

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ
II piętro, pokój 206
wizyty domowe tel. 601 760 888

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
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

ACS SŁUCHMED
•
•
•
•
•

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

Sebastian Floryn

zastępca ordynatora
Oddziału Okulistycznego
Szpitala Wojskowego
we Wrocławiu

specjalista chorób oczu i optometrysta

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
wejście o d ulic y Milick iej
Rejes tracja:

tel. 71

gabinet czynny: pon. 8-16 / wt. 8-11
śr. nieczynne / czw. – pt. 8-16

•
•
•
•
•

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

GINEKOLOG

GINEKOLOG

LOGOPEDA

gabinet ginekologiczny

J. Rakowska-Stefanidis

rejestracja tel. 730 10 10 60

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:

czynny: pon. – pt. w godz. 13-19
www.okulistatrzebnica.pl

pełen zakres badań okulistycznych
OCT-optyczna koherentna tomografia

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

Katarzyna Matyasik
specjalista neurologopedii
i wczesnej logopedii klinicznej
• Terapia zaburzeń mowy u dzieci
• Wspomaganie dzieci z opóźnionym
rozwojem mowy
• Korekcja wad wymowy
• Badanie gotowości szkolnej
• Diagnoza i terapia dysleksji
• Trening słuchowy Metodą Warnkego
• Terapia Sensomotoryczna

tel. 605

pon. – śr. – pt. 16 – 19

604 474 755

Psycholog
Psychoterapeuta

STOMATOLOG

STOMATOLOG

STOMATOLOG

Dzieci Młodzież Dorośli

Lekarz dentysta

MediPerfect

lek. stom.

Dagmara Zięba

Ana
Vidiun-Kurasiewicz

020 110

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
P OZ Y T Y W- Ka

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego
•
•
•
•
•
•

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

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

Trzebnica
ul. Koscielna 11

4

w przychodni Reh u
tel.

603 403 202

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

lek. dent.

Stomatologia
i medycyna estetyczna

Trzebnica
ul. Kościelna 11
tel. 515 874 799
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

Adam Wesołowski
Trzebnica

tel. 71 740 50 12

Logopeda
kliniczny
Neurologopeda kliniczny
Surdopedagog
• terapia aac i c-eye
• elektrostymulacja obszaru
ustno-twarzowego
• trening słuchowy Johansena
• trening słuchowo-głosowy
przewodnictwa kostnego
• kinesiotaping
• masaż Schantala
• Monachijska Funkcjonalna
Diagnostyka
• praca z pacjentem z wadą
genetyczna, uszkodzeniami
neurologicznymi, niemowlętami, korekcja wad wymowy

Agnieszka
Franieczek-Madalińska
tel.

• stomatologia zachowawcza
z endodoncją
• stomatologia dziecięca

tel.

519 580 771

Anita Szlęzak

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

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 11a/1

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

TRZEBNICA

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

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

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

Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent
naprawa protez
zębowych
TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna
pon. – pt. 9:00 – 16:30
tel. 602 880 583

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 psychologiczne dla dzieci i młodzieży.
• konsultacje i terapia dla par, rodzin.
• wizyty domowe psychiatry
i psychologa (dla seniorów i osób
z ograniczoną mobilnością).

poniedziałek 15:00-19:00

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

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:

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

TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 1/2

Gabinet Fizjoterapii
mgr

Mateusz Marszycki

• Masaż Leczniczy
• Terapia Manualna
• Igłoterapia

Trzebnica
ul. Bochenka 53/6
tel. 786 852 113

Ewa
Okręglicka – Langner

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

71 387 27 78
605 175 050

tel.

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

lek. wet.

Trzebnica
ul. Kolejowa

1b
rejestracja wizyt:
tel. 601

061 222

LOGO-SPEKTRUM
NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECI
• Integracja Sensoryczna
• Terapia Logopedyczna
• Diagnoza i terapia dysleksji
• Trening sensomotoryczny
• Trening umiejętności społecznych
• 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

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

Onkolog
dr n. med.

Mariusz Krawczyk

Specjalista Chirurg – Onkolog
• Usg piersi, tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek, jąder.
• Biopsje cienko i gruboigłowe piersi
i tarczycy.
• Dermatoskopia-badanie znamion
barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
czwartki godz. 15-18

rejestracja tel.

606 456 454

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

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

PRZYCHODNIA
SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
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

SKLEP MEDYCZNY
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TRZEBNICA

• Odkwaszanie i odchudzanie

Godziny przyjęć:

tel. 731 644 123
Trzebnica

Badania USG: jamy brzusznej dzieci i dorosłych, układu moczowego,
tkanek miękkich, tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych, jąder, piersi, miednicy (prostaty), kolana

organizmu

mgr Alicja Szajner

rejestracja

lek. med. Grzegorz Fast
specjalista radiolog

• Usuwanie patogenów

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

koło stadionu

Zaburzenia przewodu pokarmowego, 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, egzemy, wypadanie włosów), zaburzenia
glikemii (insulinooporność, cukrzyca), zaburzenia hormonalne (PCOS)

• Diagnoza i terapia obciążeń

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

Obornicka 41e

SPECJALISTA CHORÓB WEW.
MEDYCYNA ŻYWIENIA

BIOMEDICA Trzebnica

Gabinet USG
dr n. med. Tomasz Harań

Pracuję głównie
z osobami dorosłymi

Joanna Konieczyńska

TERAPIE NATURALNE

Psycholog
Psychoterapeuta

poniedziałki 9:20-15:30
wtorki i środy 14:30-19:30
Trzebnica ul.

USG serca, zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność
serca, arytmia, kołatanie serca,
wady serca, zawał serca

tel. 501 676 986

www.naturo-patia.pl

psychoterapia indywidualna,
terapia par,
terapia systemowa rodzin,
konsultacje dla rodziców,

specjalista kardiolog

ul. Świętej Jadwigi 1/2

506 607 012

•
•
•
•

Agata Kaczmarzyk-Radka

TRZEBNICA

www.arodent.net.pl

specjalista radiolog

dr n. med.

lek. med.

FIZJOTERAPEUTA

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

Chlamydia, mycoplasma, przewlekły kaszel, duszności, astma, obturacyjna choroba płuc, zapalenia
płuc i oskrzeli, zaburzenia oddychania w czasie snu, nadmierne
zmęczenie, nadmierna senność

Trzebnica
ul. Polna 27a/1

+48 694 723 900

DERMATOLOG

• 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

lek. med. Agata Kot
specjalista chorób płuc

Wizyty domowe wraz z badaniem
echokardiograficznym

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

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

PULMONOLOG
KARDIOLOG
DIETETYK
BADANIA USG

Rejestracja telefoniczna:

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

504 234 127

TECHNIK
DENTYSTYCZNY
Adrian Lenkcis

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

Środowiskowe
Centrum
Psychiatrii
i Psychoterapii

Trzebnica, ul. Wiosenna 26

ul. Daszyńskiego 67/11

Psycholog
Psychoterapeuta
mgr
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

lek. Waldemar BONCZAR

Trzebnica

ul. J. Korczaka 1E
(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)

UROLOG

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

606 882

w w w. l o g o -sp e k tr um . p l
logospektrum.trzebnica@gmail.com

tel. 500

ul. Wincentego Witosa 2

ACS SŁUCHMED

komputerowe pole widzenia

ul. Kopernika 1

71 387 22 67 / 607 40 58 47

• Dofinansowania NFZ,
PCPR, raty

387 12 76

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

dobór okularów, diagnostyka,
leczenie zaćmy, jaskry
i chorób siatkówki
gabinet: Brzeg Dolny

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

(wejście od ul. Milickiej)

159 230

i PRACOWNIA OPTYCZNA
lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz

APARATY SŁUCHOWE
karta stałego klienta
bezpłatne badanie słuchu
raty, wypożyczenia
baterie, akcesoria

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

Trzebnica ul. H. Pobożnego 13

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602

NEO
CENTRUM SŁUCHU

LARYNGOLOG

OKULISTA

OKULISTA

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

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

HIRUDOTERAPIA

Gabinet
Lekarski

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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
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ogłoszenia
drobne
Ogłoszenia drobne są bezpłatne.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy:
osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie
tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com
Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 30.11.2021 r.

NIERUCHOMOŚCI
Spr ze dam
mieszkanie (16) 2 pokojowe 34 mkw, bez
czynszu + komórka, Kowale gm. Oborniki
Śląskie, tel. 607 848 197.
Dom (17) zabudowania gospodarcze, Masłowiec, 4 h działek z pozwoleniami, tel. 534
067 322.
DOM (17) bliźniak cały lub połowa, parter
i poddasze 2 x 82 mkw, działka 2 x 585 mkw,
stan surowy zamknięty, rok budowy 2015,
dobra cena, tel. 667 362 909, 697 260 316.
dom (17) do remontu, dwukondygnacyjny, położony na działce, o pow. 1667 mkw
w miejscowości Malczów gm. Trzebnica, powierzchnia domu: 211 mkw ( w tym garaż 27
mkw), pow. strychu 54 mkw, cena 395 000 zł,
tel. 71 369 69 11.
działki (17) budowlane w okolicach Prusic,
tel. 530 976 838.
Działka(17) budowlana, w Trzebnicy, na
obrzeżach miasta, 1400 mkw., media w pobliżu, cena 315 tys. zł, do negocjacji, tel. 791
377 070, 663 572 490.
działka(17) budowlana, z lasem, o pow.
6800 mkw, Biedaszków Mały, cena 250 tyś.
zł, tel. 692 473 622.
Działka(16) o pow. 1000 mkw. położona
przy rzece i lesie w miejscowości Masłowiec,
do sprzedania 5 działek z wydanymi warunkami zabudowy, bezpośrednio przy drodze
asfaltowej, media w drodze przy działkach,
tel. 663 844 847.
Działka(16) siedliskowa, o pow. 1,18 ha,
położona przy rzece i lesie w miejscowości
Masłowiec, działka uzbrojona w prąd, woda
w drodze, działka przy drodze asfaltowej, tel.
663 844 847.
Działka(16) budowlana, Księginice, 1500
mkw, uzbrojona, woda + prąd + kanalizacja,
atrakcyjna lokalizacja, cena 283 tyś. zł, tel.
693 037 294.
grunt rolny(15) w gminie Wińsko, o pow.
2,14 h, IV i V klasa, położny bezpośrednio przy
lesie, blisko prąd i woda, cena 99 tyś zł do negocjacji, tel. 501 944 555.
działka(17) 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 Trzebnicy, 1600 mkw, decyzja o warunkach zabudowy, media obok, tel. 798 283 228.

BIURO

NIERUCHOMOŚCI
MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI
biuro@dtr-invest.pl

www.dtr-invest.pl
tel. 602

756 346

ul. Daszyńskiego 42 Trzebnica

kupię
dom (16) w okolicy Trzebnicy/Obornik Śląskich/Wiszni, nieduży max 150 mkw, maksymalny czas dojazdu do Trzebnicy to 15 min,
najlepiej od strony Wrocławia, lub Obornik
Śląskich, wolnostojący, ale rozważę także
zabudowę szeregową i bliźniaczą, tel. 570
027 290.
mieszkanie (16) w okolicy Trzebnicy, maksymalnie 15 min od Trzebnicy, minimum 70
metrów 3 pokoje, z dostępem do ogrodu,
tel. 570 027 290.
garaż(15) w Trzebnicy, tel. 694 878 705.
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kowo komplet opon zimowych, przegląd
i ubezpieczenie ważne do czerwca 2022 r,
cena 28 tyś, tel. 693 790 106.

DAM PRACĘ
przedstawiciel handlowy(16) TRIP
ENERGY poszukuje przedstawiciela handlowego, praca w biurze od 8-16, atrakcyjne zarobki, do dyspozycji auto służbowe, telefon,
proszę o cv na adres joanna.radziejowska.
tripenergy@gmail.com, tel. 724 933 777.
FREZER, OPERATOR(15) CNC Firma SENDEX zatrudni. Dogodne warunki pracy,
stała umowa o pracę, Zainteresowanych
prosimy o kontakt: sendex@sendex.com.
pl, tel. 601 746 630.
Pracownik fizyczny(14) pomocnik,
ślusarz, mechanik, do przyuczenia, przy
sprzedaży, obsłudze maszyn budowlanych,
atrakcyjne warunki, tel. 600 033 115.
Monter(14) instalacji sanitarnych / pomocnik / pracownik budowlany, poszukujemy
pracowników praca na miejscu oraz na wyjazdach, atrakcyjne wynagrodzenie, zapewniamy transport oraz dodatki, tel. 781 494 805.
Pomocnik budowlany(14) Firma
strzecharska zatrudni przy konstrukcjach
drewnianych i dekarstwie trzcinowym, praca na miejscu (Szczytkowice) i u klienta, mile
widziane prawo jazdy, tel. 609 088 871.
MAGAZYNIER (14) Firma SENDEX zatrudni na stanowisko:MAGAZYNIER/OBSŁUGA
TECHNICZNA, dogodne warunki pracy. Stała
umowa o pracę, sendex@sendex.com.pl tel.
601 746 630

MEBLE
Spr ze dam

FIRMA PANDA TRZEBNICA SP. Z O.O
Producent mebli i elementów wyposażenia wnętrz o wysokim
standardzie, zatrudni Osobę na stanowisko:

KOREPETYCJE
matematyka (17) Jestem studentem Politechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji
dla uczniów szkoły podstawowej, a także
szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do matury, tel. 792 429 119.
fotografia eventowa(14) jestem absolwentem UW kierunek fotograficzny. Mam
wieloletnie doświadczenie w fotografii eventowej oraz portretowej. Jeśli chcesz zacząć
swoją przygodę albo poszerzyć swoje umiejętności, to zapraszam do kontaktu, tel.519
448 421.
chemia / matematyka(14) udzielę korepetycji z chemii i matematyki na poziomie
szkoły podstawowej, tel. 518 264 135.

Citroën (14) C2 automat – 1,4 HDI, rok
produkcji – 2005, przebieg – 213 500 km,
ubezpieczenie do 21.08.2022 r., przegląd do
14.09.2022 r., stan – sprawny do jazdy, cena
5600,00 zł, tel. 665 886 993.
Citroen (16) Xsana, rok prod. 2004, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, ważne OC i badania techniczne, tel. 693 602 615.
alufelgi (17) do Mazdy 3, cena 500 zł komplet, opony zimowe 195 x 65 x 15 komplet,
cena 120 zł, koła na oponach zimowych i felgi stalowe 4 sztuki. 185 x 65 x 15 komplet do
Daci, stan dobry, cena 500 zł, ceny do negocjacji, tel. 697 120 620.
wspomaganie elektryczne (16) do
kierownicy T25, do rosyjskiego małego ciągnika, tel. 723 538 228.
Ryby(17) na święta – świeże – karp, lin, amur,
tołpyga, karaś; wędzone – karp, amur, tołpyga, ceny rynkowe, tel. 604 231 515.
buraki (17) pastewne, cena 45 groszy za 1
kg, tel. 665 404 671.
przyczepa(17) rolnicza, tel. 668 302 127.
Ciągnik (17) ZETOR 7211, części do ciągnika ( nowe i używane), narzędzia, przyczepa
skrzyniowa, tokarki do metalu, części do tokarek i frezarek , dwa wiertła, noże tokarskie,
tel. 500 326 862.
drzewo(16) czereśniowe, nadaje się do kominka, pieca, tel. 603 528 704.
drabiny(16) trzy sztuki, drewniane 5-metrowe, tel. 603 528 704.
marchew(16) jadalna, dla królików, cena 80
gr/kg, tel. 601 708 438.
opryskiwacz spalinowy(16) nowy,
plecakowy, tel. 723 538 228.
Kultywator(16) z wałkiem, tel. 693 602 615.
Pług (16) trzy-skibowy oraz dwu-skibowy,
tel. 693 602 615.
opryskiwacz(16) 400 L, tel. 693 602 615.
Brony(16) ciężkie, tel. 693 602 615.
rozsiewacz(16) nawozu, Leji 300 L, tel.
693 602 615.
przyczepa(16) drewnianka oraz zielona,
tel. 693 602 615.
Rozrzutnik(16) obornika , tel. 693 602 615.
Traktor(16) C-360 oraz Dwu kołówka, tel.
693 602 615.
rozsiewacz(16) do nawozu, czerwony
z deską diadem, tel. 693 602 615.
siano(15) mała kostka, dynie jadalne
i ozdobne, ziemniaki jadalne i paszowe, tel.
507 834 555.
drzewo(15) kominkowe: czereśniowe i 2 metry wiśniowego oraz 3 drewniane drabiny 5 –
metrowe, cena do ustalenia, tel. 603 528 704.
Kuźnia(14) z lat 1900, wraz: 60 narzędzi
ręcznych i mechanicznych, cena 8,5 tyś. zł,
tel. 883 433 493.

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
magiel(17) elektryczny 220 WOLT, tel 600
593 216.
zlewozmywak (17) jednokomorowy, tel
600 593 216.
brama(17) drewniana, z furtką, tel 600 593 216.
stelaż do łóżka(17) – 2 sztuki, tel. 721
900 693.
lodówka(17) Beko, kolor biały, stan bdb,
tel. 721 900 693.
Piec(16) nadmuchowy firmy ARAJ PGA-150
do ogrzewania obiektów takich jak: budynki inwentarskie, suszarnie do ziarna, tunele
foliowe, szklarnie, hale, suszarnie przemysłowe i inne, piec był używany do ogrzania hali
produkcyjnej, regenerowany palnik, instalacja elektryczna wymieniona, piec jest wyposażony w palnik Riello, cena: 9.000 zł. (do
uzgodnienia). Wysokość : 190 cm, szerokość
: 165 x 86, nakładka kierowania powietrza –
wysokość 30 cm, wylot spalin Ø 200 mm,
Trzebnica, ul. Chrobrego 26, tel. 609 514 915.

króliki (16) do dalszego howu lub tuszki,
tel. 693 602 615.
siewnik (16) do zboża nodet , szerokość robocza 2,20, stan dobry, tel. 693 602 615.
kosiarka(16) rotacyjna, czeska, tel. 693
602 615.
siewka do nawozu(16) 350 L, stan bardzo dobry, gotowy do pracy, oraz opryskiwacz, – stan bardzo dobry, tel. 693 602 615.

BUDOWLANE / agd, rtv
Spr ze dam
telewizor(17) Samsung LE40D55, używany, w bardzo dobrym stanie, w zestawie
oryginalna podstawa, oraz pilot, cena 500 zł,
zł, tel. 694 878 705.

Riho i baterie do tej wanny, z prysznicem Kludi,
w bardzo dobrym stanie, tel. 536 273 459.
skrzydło drzwi (15) prawe, 80 cm firmy
Porta, wraz z klamka, zamkiem, stan ich jest
bardzo dobry pomimo że są używane, Trzebnica, cena 100 zł, tel. 691 141 985.

stolik (15) drewniany, ławę IKEA, cena 100 zł,
tel. 603 283 075.

Biurko(17) czarne o wym.: szerokość 70
cm, wysokość 76 cm, długość 120 cm, stan
bardzo dobry, cena do uzgodnienia, Trzebnica, nr tel. 697 607 049.
Łóżko(16) sosnowe 180/ 200 cm, masywne,
regulowane stelażem + materace – cena
500 zł, tel. 660 440 377.
wersalka(16) bardzo dobra jakość, mało
używana, cena do uzgodnienia, odbiór własny Trzebnica, tel. 697 607 049.
łóżeczko(16) drewniane, IKEA, z materacem i osłonką – używane cena 100 zł, tel.
607 938 067.

biurko(16) białe, dla dziecka, używane, szerokość 130 cm, głębokość 50 cm, wysokość
bez nadstawki 75 cm, z nadstawką 135 cm,
odbiór osobisty w Szczytkowicach, tel. 503
032 094.

DLA DZIECI / różne
Spr ze dam
wkłady weterynaryjne (17) nowe,
duże 90 cm x 60 cm, o najwyższej chłonności – grube( 1750 ml) 60 szt, były zakupione
w OM sklep, cena 40 zł, tel. 694 878 705.

sól do zmywarki (17) niemiecka, Finish
1,2kg x 5 sztuk, cena za całość 20 zł, tel. 694
878 705.

meble (16) młodzieżowe (biurko, szafa, regał) cena 380 zł, Trzebnica, tel. 530 619 436.

ROWERY
Spr ze dam
karnisz(16) metalowy, srebrny, pojedynczy, długość 2,3 cena 25 zł, tel. 693 790 106.

auto(16) elektryczne BMW X 6, używane,
sprawne, nowy akumulator 250 zł, tel. 607
938 067.

torba(16) męska, zakładana przez ramię, wymiary 25 x 20 x10. Cena 20 zł, tel. 666 451 684.

zjeżdżalnia(16) używana, stan dobry
cena 50 zł, tel. 607 938 067.
R

lampy(16) sufitowe (plafony) dwie sztuki,
cena – 90 zł za 2 szt, Trzebnica, tel. 530 619
436.
stojak rowerowy(17) na tylne koło do
regulacji itp. stan bardzo dobry, regulowany,
cena 20 zł, tel. 694 878 705.

Spr ze dam
Odkurzacz(16) z funkcją prania, mycia
szyb i podłóg WELMAX EXCLUSIVE, dodatkowo drugi wąż ssący – cena 500 zł, tel. 660
440 377.
wanna(15) akrylowa, do wbudowania marki

Kupię / ODDAM / przyjmę
oddam telewizor(16) Panasonic 32c
ale, starej generacji, bez pilota, nie używany,
tel. 607 938 067.

rower(17) używany w stanie bardzo dobrym, tel. 600 593 216.
rower(17) B'Twin Rockrider 500, czerwonoczarny, zakupiony w Decathlon, na kołach
24 cale, osprzęt Shimano, manetki obrotowe
SRAM Grip 18 przełożeń, do roweru jest lampa, torebka pod-siodłowa, nóżka, dzwonek
oraz osłona na tylną przerzutkę, w bardzo
dobrym stanie, cena 350 zł, tel. 694 878 705.

wieża(16) technics, w bardzo dobrym stanie, tel.531 303 316.

MOTORYZACJA / rolnicze
nissan (17) mercedes, seat, tel. 534 067 322.
Ford(17) Fiesta, rok produkcji 2003, pojemność 1300, benzyna, w ciągłej eksploatacji,
ważne OC i badania techniczne do maja 2022,
cena do negocjacji – 3200 zł, tel. 607 050 773.
Ford(16) Grand C-Max, pojemność 998
cm,74kW, TURBO, rok 2013, zadbany, dodat-

ława(15) dębowa, Trzebnica, cena 50 zł, tel.
603 283 075.

lub Osoba do przyuczenia w zawodzie

SZUKAM PRACY
Opieka nad starszymi (16) zajmuję się
starszymi osobami, Trzebnica, tel. 780 091 144.

szafa(17) drewniana, z lat 70-tych, tel. 668
302 127.
fotel IKEA(17) używany, Poang, w bardzo
dobrym stanie, cena 200 zł. Tel. 694 878 705.

Tapicer

do wynajęcia
mieszkanie (17) w Prusicach, pow. 75 mkw,
garaż, ogród, komórka, tel. 530 976 838.
Powierzchnia usługowa(17) po sklepie, razem z wyposażeniem, SKARSZYN, budynek wolnostojący 50 mkw, cena 6zł / 1mkw,
tel. 667 362 909 , 697 260 316.
miejsca noclegowe (17) 3-4 miejsca
noclegowe dla pracowników w Trzebnicy,
tel. 511 119 139.
miejsce postojowe (17) w garażu podziemnym w centrum Trzebnicy blisko rynku.
Tel. 694 878 705.
poszukuję mieszkaniA(16) w Trzebnicy, lub okolicy (maksymalnie 15 min. samochodem od Trzebnicy), minimum 70 mkw, najlepiej
z dostępem do ogrodu, tel. 570 027 290.
mieszkanie (16) 2 pokoje, w centrum
Trzebnicy, tel. 662 016 519.
pokój(16) wynajmę pokój, spokojnej osobie, w centrum Trzebnicy, z dostępem do
kuchni i łazienki (wspólne), cena do uzgodnienia, tel. 661 139 043.
kawalerka(15) w Trzebnicy, przy ul. Kościelnej 25/12, 37 mkw, tel. 603 597 415.
Powierzchnie biurowe (17) usługowe,
w centrum Trzebnicy, przy ul. Solnej 6, w bezpośrednim sąsiedztwie deptaka, w budynku
znajdują się lokale o pow. 10 – 40 mkw, teren
biurowca jest ogrodzony i posiada własny parking, tel. 663 844 847.
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WIĘŹBY
DACHOWE

tel. 731 200 005
oczyszczalnia
Ścieków
Gwar anc ja
na zbiornik
i montaż

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

Usługi
Lakiernicze

miejsce
na Twoją
reklamę

pranie tapicerki
polerowanie karoserii

Zawonia
tel. 724 354 894

tel. 66 50 86 997

• płytki
• malowanie
• gładzenie
• kompleksowe wykończenia
łazienek
• zabudowy gk
• wykończenia wnętrz
• wykończenia poddaszy
• docieplenia dachów
tel. 725 340 467
Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
– DYWANÓW
– WYKŁADZIN
– TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
– MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel. 693 431 523

REGULACJE
NAPRAWA

Okna
Rolety

tel. 530 250 070

produkcja i montaż
DĄB JESION
BUK SOSNA

betonowe

www.schodex.net

605 331 903

cena od 4,5 tys. zł.

Pranie

dywanów
na wskroś w pralni

21zł/m2
tel.

603 232 261

www.czyszczeniedywanow.pl

tel.

elektryk
wykonam
prace
elektryczne 
i elektroniczne

986 986

WĘGIEL
EKOGROSZEK
DREWNO KOMINKOWE
I OPAŁOWE

POLSKI OPAŁ

Głuchów Górny 1
tartak przy krzyżówce
tel. 695 934 148

663 693 820

883 38 03 96

Firma

Firma świadczy usługi:

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

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

TAXI 1 TAXI 3
TRZEBNICA

przewóz 6 osób

telefon

601 270 514

Józef Domagała

• przewóz osób
• zakupy na telefon

tel. 601 586 739

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

■ METALOPLASTYKA

TOLL-SPAW
Krzysztof Kawecki

tel.

883 485 324

Tr zebnic a
ul. Prusicka
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Kostka / Orzech / Ekogroszek
drewno rozpałkowe, Pellet
Luzem lub w workach

trzebnica ul. Chrobrego 26

tel. 693

tel. 609

514 915 / 697 011 953

tel. 697 011 953
609 514 915

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

Trzebnica ul. Chrobrego 26

Skup złomu

Jakub

Szczytkowice 70 swiatchemii.com / swiatchemii@wp.pl

zapraszamy do współpracy

godziny otwarcia skupu
poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00
sobota 8:00 – 13:00

REMONTOWO
BUDOWLANE

remonty całościowe

wewnątrz i z zewnątrz:

• szpachlowanie, tynkowanie
• malowanie, zabudowy
• gładzie, gres, terakota, panele
• podwieszanie sufitów
• docieplanie, ocieplanie

tel. 721 767 978

661 331 963 / 505 719 540

Mini
koparka
usługi
wynajem
tel. 883 388 601

to dobr a

KAWA
pyszne ciasto, przytulne miejsce

ul. Żołnierzy Września 2A
Trzebnica obok salonu Plus

Paweł Miklas

serwis olejowy
naprawa
skrzyń biegów

Aparaty
Tlenowe
dla osób chorych

693 749 567

wynajem, sprzedaż,
serwis

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

www.tlenoterapia-domowa.pl

pmserwis90@gmail.com

tel. 728 945 874
Biedaszków Wielki
ul. Pogodna 7

tel.

SERWIS OPON

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

pogotowie naprawcze
sprawnie i rzetelnie
– usuwanie awarii domowych
– montaż i skręcanie mebli
– drobne remonty i naprawy
– malowanie, układanie paneli
– usługi hydrauliczne
i elektryczne
Tel. 505 016 400

Rachunkowe

785 233 408

pon-Pt 8-17 / SOBOTA 8-14

Złota rączka

Biuro

Szczytkowice 91

Wycena usługi bezpłatna

TYLKO U NAS
SZYBKO
TANIO
I SOLIDNIE

także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

• 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
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GMINY TRZEBNICA
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Reklama
Małgorzata Derecka

tel. 71 312 09 47

e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com

metali kolorowych makulatury wywóz gruzu budowlanego

Tr ze b n ica ul. Milicka 32 tel. 71 312 05 03

usługi

czynne:
pon.-sob.
10:00-17:00

FHU

podstawiamy kontenery | transport gratis | najwyższe ceny w mieście

– zaopatrzenie firm, instytucji, hoteli
oraz gastronomii w środki utrzymania czystości
– gwarancja lepszej ceny niż u obecnego dostawcy
– kompleksowe sprzątanie i doczyszczanie budynków

476 703

automatycznych i manualych

nowa lokalizacja – dawny araj

Trzebnica
tel. 792 457 967

DLA TWOJEGO DOMU

Sprzedaż Węgla

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

Mariusz Kwak

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

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

e-mail: firmablyskmn@wp.pl

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

■ SPAWANIE

MARBRUK

CHEMIA IMPORTOWANA

drewno betonowe

Maciej Nowak

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

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO

602 728 266

BRUKARSTWO

Trzebnica / Będków
tel. 602 523 956
71 388 91 91

100 % DREWNIANE

szamba

tel. 513

PELLET

SCHODY

BEZPŁ ATNA
w ycena
profesjonalne
dor adztwo

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

USŁUGI
REMONTOWE
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tel. 665 086 997

Druk: Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu.
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