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Kolejne ważne inwestycje
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Pomagamy
Ukrainie

Jesteśmy solidarni i zmobilizowani. Mieszkańcy Gminy
Trzebnica działają na każdym
polu i niosą pomoc uchodźcom
uciekającym przed wojną.
Przyjęliśmy prawie 300 osób
w tym 159 dzieci.
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Burmistrz Marek Długozima
podpisał umowy na budowę
nowego skrzydła w Szkole
Podstawowej nr 2 wraz z budową
łącznika z Halą WidowiskowoSportową im. Dolnośląskich
Olimpijczyków, a także
na budowę hali sportowej
przy Szkole Podstawowej
w Kuźniczysku. To kolejne
wielomilionowe inwestycje
w edukację, będące jednocześnie
spełnieniem obietnicy danej
dzieciom oraz ich rodzicom.
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Narodowy
Dzień Pamięci
„Żołnierzy
Wyklętych”
Po raz kolejny oddaliśmy
hołd bohaterom podziemia
antykomunistycznego.
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Dzień Kobiet
Z okazji tego święta, na
wszystkie Panie w Gminie
Trzebnica czekała moc atrakcji.
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o nowym rondzie z GDDKiA

Rozbudowa sta je się faktem

W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie
burmistrza Marka Długozimy z przedstawicielami
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
oddział Wrocław. Rozmowy dotyczyły współpracy
przy budowie ronda na skrzyżowaniu drogi
krajowej nr 15 i dróg gminnych – ul. Prusickiej,
ul. H. Brzoski i ul. Cichej, tuż obok cmentarza,
Biedronki i stacji paliw.
Przypomnijmy, że wykonawcą została firma PB Haus Sp.
z o.o., a kwota przeznaczona na
ten cel to 692 797,92 zł. Zakończenie prac planowane jest do końca
wakacji. Podczas spotkania omówiono dokładny harmonogram
robót z uwzględnieniem tych wykonywanych przez głównego wykonawcę oraz GDDKiA oddział
Wrocław, a także tymczasową organizację ruchu. Burmistrz jeszcze
raz podziękował przedstawicielowi generalnej dyrekcji za zaangażowanie w tak ważny dla usprawnienia ruchu w Trzebnicy projekt.
– Dziękuję Pani dyrektor Lidii
Markowskiej, którą udało mi się
podczas licznych rozmów przekonać do współuczestnictwa w tym
projekcie. Dziękuję za otwartość
na przedstawione przeze mnie
sprawy i wspólne dążenie do wypracowania najlepszych rozwiązań. To skrzyżowanie jest bardzo
niebezpieczne i zdarza się na nim
wiele wypadków. Teraz ten znany
mi i sygnalizowany przez mieszkańców problem zostanie rozwią-

zany – podsumowuje burmistrz
Marek Długozima.
GDDKiA wykona nawierzchnię ścieralną na nowo powstałym
rondzie. W Trzebnicy funkcjonują
już dobrze inne tego typu rozwiązania, a Rondo Unii Europejskiej
oraz Rondo 4 czerwca 1989 roku
skutecznie rozwiązały problem
zakorkowania centrum miasta
i zwiększyły bezpieczeństwo. Teraz podobne rozwiązanie zastosowane będzie na jednym z trudniejszych i bardziej niebezpiecznych
skrzyżowań.
Przypomnijmy, że burmistrz
wspólnie z panią dyrektor Lidią Markowską oraz GDDKiA
oddział we Wrocławiu są także
w stałym kontakcie w sprawie
takich inwestycji jak – Mała Obwodnica Trzebnicy, gdzie obecnie
trwają procedury związane z wykonaniem dokumentacji, a także
remontem wspomnianej drogi
krajowej nr 15 wraz z budową
chodnika w Skoroszowie.
[sh]

Kolejne marzenie zaczyna się spełniać. Mamy
dla Państwa świetną wiadomość dotyczącą
inwestycji w Gminie Trzebnica. Burmistrz Marek
Długozima podpisał umowę na rozbudowę Szkoły
Podstawowej nr 2 wraz z budową łącznika z nową
Halą Widowiskowo-Sportową im. Dolnośląskich
Olimpijczyków. Wykonawcą została firma
AKBiK Sp. z o.o. z Wrocławia.

▶ Bu rmist r z M are k D ł u g oz im a sp ot k a ł s ię w Ur zę d z ie M iejs k im z p r ze d st awic ie l ami G D D K iA

o d d z ia ł Wr o c ł aw, by p or oz m awiać o harm ono g ramie p rac dot yc z ąc yc h p owst ania r ond a
na s k r z y ż owaniu u l . Pru sic k iej , u l . H . B r zos k i i u l . Cic hej .

Zaraz po podpisaniu umowy,
przekazany został teren budowy,
gdzie powstanie nowe skrzydło budynku, w którym znajdzie się dziewięć sal lekcyjnych, a także wspomniany łącznik. Powstanie także
nowy plac zabaw w zacienionym
miejscu za budynkiem szkoły.
– Prace rozpaczną się jeszcze
tego lata, a ich finalizacja będzie
spełnieniem obietnicy danej dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom.
Powstanie przestrzeń dla najmłodszych uczniów z klas 1-3. Łącznik
będzie posiadał osobne wejście i zapewni bezpieczeństwo potrzebne
najmłodszym. Podobnie jak mający powstać łącznik z nową Halą
Widowiskowo-Sportową im. Dolnośląskich Olimpijczyków. Odłożenie jego budowy było konieczne
ze względu na zmianę kierunku
rozwoju placówki oraz planowaną
rozbudowę. Dziś wiem, że była to
dobra decyzja, ponieważ wybudowanie go we wcześniejszej wersji,
zablokowałoby możliwość powięk-

szenia szkoły. Teraz te dwa projekty
będą się mogły uzupełnić, przez co
jak najlepiej wykorzystamy dostępny w obrębie szkoły teren – skomentował burmistrz Marek Długozima i dodał: – Przy tak szybkim
rozwoju Trzebnicy nasze szkoły
powoli zaczynają się „kurczyć”. Do
Szkoły Podstawowej nr 2 uczęszcza ponad 700 dzieci, a z roku na
rok ta liczba będzie rosła. Co więcej, dziś uczniowie SP nr 2 z powodu braku odpowiedniej ilości klas,
muszą zajmować również pomieszczenia Gminnej Szkoły Muzycznej. Trzebnica jest atrakcyjna dla
rodzin i młodych ludzi. Oferujemy wszystko, co mogą dać miasta
większe od nas, ale dajemy też poczucie bezpieczeństwa. Wszędzie
jest blisko. Nie dziwi więc fakt, że
mieszkalnictwo w Trzebnicy rozwija się tak dynamicznie. My na tę
dynamikę zmian jesteśmy zobligowani odpowiadać tak, by wszystkie
dzieci miały komfort rozwoju i nauki w najlepszych warunkach. Tak

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p o d p is a ł u m owę na b u dowę nowe go s k r z yd ł a b u d y nk u
Sz ko ł y Po d st awowej nr 2 oraz p o d z ie mne go ł ąc z nik a z H al ą Wi dow is kowo -Sp o r tową im .
D o lnoś l ąs k ic h O limp ij c z y ków. N a z dj . z p r z e d st aw ic ie l am i w y ko nawc y – f irmy AK B i K
Sp. z o.o. z Wro c ł aw ia , d y re k to r s z ko ł y – Li d i ą Piot rows k ą o ra z M o nik ą B ia ł as N ac z e lnik
W yd z ia ł u Z am ów ie ń Pu b lic z nyc h .

powstał nowy żłobek i przedszkole,
a wcześniej nowa Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna. Teraz
przyszedł naturalny czas na rozbudowę „Dwójki”. Dziękuję także
pani dyrektor Lidii Piotrowskiej,
na którą czekają teraz wyzwania
logistyczne związane z prowadzonymi pracami, które to wyzwania
postaramy się wspólnie rozwiązać
– podsumowuje burmistrz, który jak zapewnia, dołoży wszelkich
starań, by rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 została zrealizowana
w jak najkrótszym czasie, a z nowej
infrastruktury mogły jak najszyb-

ciej korzystać dzieci.
Sama dyrektor Lidia Piotrowska również docenia zrealizowaną obietnicę: – To dla nas bardzo
ważny dzień, nasza szkoła z roku
na rok staje się coraz bardziej popularna, zwiększa się także ilość
mieszkańców tego rejonu Trzebnicy, a co za tym idzie, przybywa też
dzieci. Dzięki spełnionej obietnicy
Pana burmistrza zyskamy nową
przestrzeń rozwoju oraz bezpieczne połączenie ze wspaniałą halą
sportową. To wszystko rysuje przed
nami świetlaną przyszłość i kolejne
lata sukcesów na polu edukacyj-

nym i wychowawczym. Cieszy też
obietnica powstania nowego placu
zabaw. Za wszystkie zmiany jesteśmy wdzięczni – podsumowuje.
Przypomnijmy, że burmistrz
Marek Długozima na powyższe
zadanie oraz na powstanie nowej
hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku pozyskał
10 mln zł dofinansowania z rządowego Polskiego Ładu dla samorządów. Całość kosztów inwestycji to ponad 17 mln zł.
[sh]

▶ W u b ie g ł y m r o ku o d by ł a się wi zj a l o k alna na te r e nie p l anowanej inwe st ycj i ,
g d z ie b u rmist r z M are k D ł u g oz im a
wsp ó ł uc ze st nic z y w re m o nc ie.

▶ Wi z u ali z acj a m aj ące go p owst ać r on d a .
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▶ Wi z u ali z acj a r oz b u dow y w raz z b u dową ł ąc z nik a .

▶ D o Sz ko ł y Po d st awowej nr 2 uc z ę s zc z a p onad 70 0 d z ie c i.

▶ N ow y p l ac z abaw p owst anie w z ac ie niony m miej scu z a s z ko ł ą.
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r oz b u dowa p l aców k i.

d l a uc z niów z k l as 1-3.
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elmar pomaga ukrainie

Nowa hala sportowa dla Kuźniczyska

Firma ELMAR® wspiera i włącza się w pomoc
dla Ukrainy, przekazując produkty spożywcze
i higieniczne na „Zbiórkę dla Lwowa”.

Podczas uroczystego otwarcia nowej Szkoły
Podstawowej w Kuźniczysku w 2018 roku,
burmistrz Marek Długozima złożył dzieciom
i ich rodzicom oraz pracownikom i dyrektor
szkoły Elżbiecie Taraszczuk-Gaweł obietnicę,
że kolejnym etapem rozwoju placówki będzie
nowoczesna hala sportowa, która pozwoli
rozwijać sportowe pasje dzieciom. Teraz ta
obietnica zostaje spełniona poprzez
podpisaną przez burmistrza umowę
z firmą AKBiK Sp. z o.o. z Wrocławia.
Teren budowy został już przekazany, a za chwilę rozpoczną się
prace związane z budową tej kolejnej dużej inwestycji.
– Tak jak zapowiadałem w czasie otwarcia jednej z najpiękniejszych szkół na terenie Gminy
Trzebnica, że to nie koniec jej
rozwoju, tak teraz wcielam te plany w życie. Piękny obiekt posłuży
rozwojowi dzieci, a także w godzinach popołudniowych będzie
dostępny dla mieszkańców Kuźniczyska i okolicznych wiosek.
Projekt hali bardzo dobrze kom-

ponuje się stylistycznie z nową
szkołą, tworząc jej naturalne przedłużenie i nawiązanie do całości
bryły budynku – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał:
– Jestem przekonany, że nowa hala
sportowa przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku ucieszy dzieci
z Kuźniczyska i sąsiednich miejscowości również mocno jak oddana do użytku 3 lata temu nowa
szkoła. Tym samym bogata infrastruktura sportowa naszej gminy
powiększy się o kolejny profesjonalny obiekt służący lokalnej spo-

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p o d p is a ł u m owę na b u dowę nowej hali sp or towej p r z y Sz ko l e

Po d st awowej w Ku ź nic z ys ku . N a z dj . z p r ze d st awic ie l ami w y konawc y – f irmy AK Bi K
Sp. z o.o. z Wr o c ł awia , d y re k tor E l ż b ie t ą Taras zc z u k- G awe ł oraz R ad ny m R ad y M iej s k iej
Le c he m Taras zc z u k ie m .

łeczności. W tym miejscu dziękuję
również Radnemu Rady Miejskiej
z Kuźniczyska Panu Lechowi Taraszczukowi, który również zabiegał o jak najszybsze powstanie hali
– powiedział burmistrz.
Swojego zadowolenia nie kryje również dyrektor Elżbieta Taraszczuk Gaweł: – Jestem dziś
naprawdę wzruszona i w imieniu
wszystkich uczniów i ich rodzi-

ców dziękuję za kolejną spełnioną
obietnicę. Nasza szkoła dzięki staraniom pana burmistrza Marka
Długozimy przeszła prawdziwą
metamorfozę. Z najgorszych warunków lokalowych przenieśliśmy
się do szkoły na miarę XXI wieku.
Teraz czeka nas kolejny jakościowy skok i obiecujemy, że nową
halę wykorzystamy do szlifowania
talentów sportowych i godnego

reprezentowania naszej gminy –
podsumowuje.
Warto zaznaczyć, że na wspomnianą inwestycję oraz na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2
burmistrz Marek Długozima pozyska 10 milionów zł rządowego
Polskiego Ładu dla samorządów.
[sh]

Zbiórka została zorganizowana
w odpowiedzi na apel mera Lwowa. Pomoc jest dostarczana również do innych ukraińskich miast.
Zarząd firmy ELMAR® wyszedł
z główną inicjatywą pomocy. Dodatkowo, zbiórkę wspomogli pracownicy firmy. Wszyscy byli bardzo
zaangażowani. Wsparcie ze strony
firmy nie jest jednorazowe. Trwają
już kolejne zbiórki i akcje na rzecz
uchodźców.
Firma przekazała najpotrzebniejsze artykuły spożywcze, żywność z długim terminem przydatności oraz chleb, masło, produkty
dla dzieci, produkty kosmetyczno
-chemiczne, jak: papier toaletowy,
proszki do prania itp. Zbiórka była
celowana, tak by przekazać produkty, które były najbardziej potrzebne.
Firma ELMAR® od wielu lat
angażuje się w pomoc najbardziej
potrzebującym. Wspiera potrzeby lokalnej społeczności. – Życie
ludzkie jest wartością najwyższą.
Często nie zdajemy sobie sprawy, że każdy z nas może znaleźć
się w sytuacji zagrożenia życia
i bezpieczeństwa. W takiej sy-

tuacji znaleźli się właśnie nasi
sąsiedzi. Sytuacja, która panuje na Ukrainie, nie mogła zostać
przez nas niezauważona – mówi
przedstawiciel firmy i dodaje –
Dziękujemy także burmistrzowi
Markowi Długozimie za działania, które podejmuje, a które my
możemy wspierać podczas tej
i innych przeprowadzanych akcji – zarówno teraz jak i w czasie
trwania pandemii koronawirusa.
[red]
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O
rozwoju terenów wiejskich
nic

– Pomimo trudnej sytuacji międzynarodowej musimy w dalszym
ciągu pracować normalnie, mając
na celu maksymalne wykorzystanie szans, które otwierają się przed
nami, także w kontekście rozwoju obszarów wiejskich. Gmina
Trzebnica liczy 41 sołectwa i każde
z nich zasługuje na zrównoważony
rozwój, co staram się czynić również z wykorzystaniem funduszy
unijnych. Stąd między innymi
moja wizyta w Urzędzie Marszał-

Przypomnijmy, że w najbliższym czasie w sołectwach powstanie m.in. nowa sala sportowa przy
Szkole Podstawowej w Kuźniczysku. Obecnie budowana jest droga
prowadząca od Ujeźdźca Małego
do Koniowa, czy prowadzony jest
remont drogi od granic powiatu
milickiego do Biedaszkowa Wielkiego.
[sh]

kowskim oraz rozmowa o naszych
planach dotyczących ich rozwoju.
Wspólnie z sołtysami oraz radnymi pracujemy nad tym, by spełnić
wszystkie potrzeby lokalnych społeczeństw – powiedział burmistrz
Marek Długozima i dodał: – Dziękuję Panu Wicemarszałkowi Grzegorzowi Macko za konstruktywną
rozmowę i zapewnienie wsparcia
w dążeniu do jak najlepszego wykorzystania nowej perspektywy
unijnej – zakończył burmistrz.

▶ Roz m awiano t ak ż e o d o f inansowaniu d o b u d ow y now yc h ś wie t lic wiej -

s k ic h . N a z dj . ot war t a w c ze r wcu u b ie g ł e go r o ku ś wie t lic a w Sk ar s z y nie.
W t y m r o k u r oz p o c z nie się b u dowa now yc h ob ie k tów m . in . w Su lis ł awi c ac h .
R

E

K

L

Wspieraj Lokalnie
Projekt ma kilka celów. Przede
wszystkim, zachęcenie mieszkańców naszej gminy do rozliczania
podatku PIT zgodnie z aktualnym adresem zamieszkania, dzięki czemu wspierają budżet Gminy
Trzebnica. Ponadto, promowanie
i informowanie o lokalnych organizacjach pożytku publicznego, na które możemy przekazać
1% naszego podatku. Co więcej,
wspieranie współpracy pomiędzy

Gmina Trzebnica włączyła się w projekt
promujący lokalne organizacje pozarządowe
oraz samorządowe kampanie na rzecz
rozliczania PIT zgodnie z faktycznym miejscem
zamieszkania. W akcji Instytutu Wsparcia
Organizacji Pozarządowych bierze udział blisko
600 samorządów oraz prawie 1300 organizacji
pożytku publicznego.

Burmistrz Marek Długozima 2 marca udał się na spotkanie z Grzegorzem
Macko, Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie,
które miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim dotyczyło współpracy
w zakresie wsparcia obszarów wiejskich oraz o nowej
perspektywie unijnej na lata 2021-2027.

jednostkami samorządu a organizacjami pozarządowymi.
– Gmina Trzebnica dynamicznie się rozwija i realizuje średnio
100 inwestycji rocznie – zarówno
na terenie miasta jak i sołectw.
Rozliczając
podatek
zgodnie
z adresem zamieszkania, realnie
wspieracie Państwo trzebnicki
budżet i umożliwiacie realizację
kolejnych, ważnych działań. Serdecznie zachęcam do wpisania

▶ Burmistrz Marek Długozima podczas spotkania z Wice-

m a r s z a ł k i e m Woj e wó d z t w a D o l n o ś l ą s k i e g o G r z e g o r z e m
M a c ko. R o z m ow y d o t yc z y ł y r o z woj u t e r e n ów w i e j s k i c h
i n owe j p e r s p e k t y w y u n i j n e j .

▶ W so ł e c t wac h g minnyc h p owst aj ą t ak ż e nowe d r o g i. N a z dj . now y as fal t

w Tac zowie M a ł y m . Wc ze ś niej w y b u dowano o dc ine k w Kom or ówku ,
a ob e c nie t r waj ą t ak ż e p race na d r o d ze p omię d z y Uj e ź d ź ce m M a ł y m
a Koniowe m .
A

M

7

A

R

E

K

L

A

M

A

aktualnego miejsca zamieszkania
w rozliczeniu podatkowym i przypominam, że nie ma wymogu bycia zameldowanym w Trzebnicy
i nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów – powiedział Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima.
Strona Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych – https://www.iwop.pl/
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Trzebnica

p o m a g a Ukrainie

u ruc ho m io ny 27 lu te g o. N a z dj . b u rmist r z M are k D ł u g oz i m a , ko o r d y nato r z b iórk i M ate u s z Ke mp a oraz Ko m e nd ant
St ra ż y M iej s k iej Anna Cis ak – ko or d y nator z ramie nia Ur zę du M iej s k ie go.

z Chmielnickiego, z dwójką swoich dzieci oraz dwójką
dzieci mojego brata. Ludzie nam bardzo dużo pomagają, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Mamy do dyspozycji wszystko, czego potrzebujemy, my oraz nasze dzieci.
Wszyscy mieszkańcy są bardzo dobrzy i otwarci, bardzo
nam pomogli z zakwaterowaniem i wyżywieniem.
Zaangażowałam się z koleżankami w wolontariat, gdyż
z jednej strony chcę się odwdzięczyć, z drugiej zaś daje
nam to możliwość odwrócenia choć na chwilę myśli od
tego, co dzieje się w naszym ojczystym kraju. Możliwość
rozmowy i wsparcie psychologiczne jest dla mnie bardzo
ważne. Jesteśmy bardzo wdzięczni, zarówno osoby, które
tu przyjechały, jaki i nasi bliscy, mężowie, którzy zostali
na miejscu. Liczymy na to, że wrócimy do naszego kraju,
ale na ten moment my i nasze dzieci czujemy się tutaj bardzo bezpiecznie.

Wózek dla 11-miesięcznych bliźniaczek, adidasy
rozmiar 31 dla 6-letniego chłopca, mleko
modyfikowane dla 2-miesięcznej dziewczynki.
To tylko krople w oceanie potrzeb, na które
w ostatnich dniach odpowiedzieli wolontariusze
działający na rzecz przybyłych do Trzebnicy
mieszkańców Ukrainy, kraju ogarniętego wojną.

Gmina Trzebnica aktywnie włączyła się w pomoc mieszkańcom Ukrainy
uciekającym przed wojną, która wybuchła 24 lutego br. Jednym
z kluczowych obszarów najpilniejszych potrzeb była organizacja ogólnej
bazy danych z deklaracjami od mieszkańców odnośnie przyjęcia naszych
wschodnich przyjaciół pod swój dach. Na ten moment udało się już znaleźć
tymczasowe zakwaterowanie dla 270 osób, w tym 159 dzieci.
Dzięki powołanemu przez Burmistrza Gminy Trzebnica Marka
Długozimę zespołowi roboczemu
ds. koordynacji pomocy mieszkańcom Ukrainy oraz wielu oddolnym inicjatywom naszych
mieszkańców, w bardzo krótkim
czasie udało się zebrać i skoordynować wszelkie formy pomocy
płynące od trzebniczan i nie tylko.
Do wspomnianego zespołu powołani zostali pracownicy Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, trzebnicki zespół Caritas
kierowany przez Panią Ewę Dudek
oraz przedstawiciele parafii św.
Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śl. –
ks. Proboszcz Piotr Filas SDS oraz
ks. Piotr Zeman SDS, a także siostry Boromeuszki na czele z Matką Generalną Claret Król.

Nazywam się Natalia, przyjechałam z Ukrainy,

Myślimy sercem!

Trzebniczanie otwierają swoje domy

▶ Pu nk t z b iórk i d ar ów w G minny m Ce nt ru m Ku l t u r y zost a ł
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▶ Pie r ws ze r o d z iny z nal az ł y z ak wate r owanie u mie s z k ań ców
G m iny Tr ze b nic a .

Zaraz po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, utworzyliśmy
infolinię oraz specjalny adres
mailowy i rozpowszechniliśmy
informację w mediach społecznościowych, by zgłaszać się do nas
w sprawie deklaracji i zakresu
swojej pomocy – mówi burmistrz
i dodaje – dzięki temu w szybki
sposób utworzyliśmy bazę danych
wolontariuszy, transportu, darów
i przede wszystkim – miejsc tymczasowego zakwaterowania. Co
ważne, zgłosili się do nas miesz-

kańcy nie tylko naszej gminy, lecz
również z innych, sąsiednich gmin
z terenu powiatu trzebnickiego,
np. Rogoża, Wiszni Małej, Osolina, Wilkowy, Szewc czy Zawoni. Tam również w razie potrzeby
przekierowujemy uchodźców.
Warto dodać, że dużą aktywność w niesieniu pomocy wykazują także dotychczasowi mieszkańcy Ukrainy, którzy od kilku lat tu
mieszkają i pracują. Oni też biorą
pod swój dach rodziny oraz znajomych.

Punkt ze zbiórką darów dla potrzebujących został uruchomiony
już w niedzielę 27 lutego w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki.
Wtedy do pracy ruszyli też pierwsi
wolontariusze.
– Muszę przyznać, że jestem
poruszony tym, jak wielką wrażliwość i empatię okazali trzebniczanie już w pierwszych godzinach
wybuchu wojny. Ilość telefonów,
które odebrałem i w których mieszkańcy deklarowali swoją pomoc,
jest właściwie nie do zliczenia. I co
ważne – ten entuzjazm, to poruszenie nie słabnie. W tym miejscu
dziękuję wszystkim wolontariuszom, ludziom dobrej woli, naszym
szczodrym ofiarodawcom, wielu, wielu, którzy zaangażowali się
i proszą o anonimowość. Dziękuję
Wam z całego serca i mam wrażenie, że w ostatnich dniach nie było
sprawy, problemu, przed którym
stanęliśmy, a którego wspólnymi
siłami, nie udałoby się nam rozwiązać. Trzebniczanie, jesteście
wspaniali – słowa burmistrza Marka Długozimy oddają atmosferę
życzliwości i współczucia, która od
początku wybuchu wojny na Ukrainie zapanowała w Trzebnicy.
W niedzielę, 27 lutego odbyła się
również zbiórka do puszek zorganizowana przez trzebnicki oddział
Caritas na zakończenie każdej
mszy św. w trzebnickiej bazylice.
Dzięki hojności mieszkańców zebrano 42 tys. zł.
Z każdym dniem powiększał
się sztab wolontariuszy. Pod koniec tygodnia dołączyły do niego
mieszkanki Ukrainy, które dopiero
co przybyły do Trzebnicy. W rozmowie Natalia, Ina i Krystina przy-

znały, że bardzo chcą pomóc. Ich
mężowie zostali na Ukrainie, by
bronić ojczyzny, a one choć w taki
sposób mogą się zaangażować.
Magazyn w domu kultury zapełniał się z dnia na dzień. W pomoc
włączyły się sołectwa, koła gospodyń wiejskich, szkoły i przedszkola, uruchomione zostały kolejne
punkty zbiórki.
Punkt działa niezwykle prężnie. Pod numerem telefonu można
zgłaszać zapotrzebowanie na konkretne produkty, począwszy od
ubrań, żywności, poprzez środki
higieniczne i środki czystości, aż
po rzeczy, które służą na wyposażenie mieszkań dla rodzin, które
wkroczyły już w etap usamodzielniania się. Rzeczy zostają skompletowane, a następnie można je
odebrać na miejscu w trzebnickim
domu kultury.
Darczyńcy nie zapomnieli
o najmłodszych, którzy cieszą się
z czekających na nich pluszaków,
zabawek, materiałów plastycznych,
a także drobnych słodyczy, które
po przebytej drodze – pełnej niepewnych i niebezpiecznych sytuacji
– nagle zostają przyjęte jako namiastka normalności.
– Dzwonią do mnie nie tylko
trzebniczanie i mieszkańcy okolicznych wiosek, ale odbieram tak
naprawdę telefony z całego kraju
i z zagranicy. Ludzie w jakiś sposób
związani z naszym miastem deklarują chęć pomocy. Jednym z takich
przykładów był sms od mieszkanki
Irlandii, która zadeklarowała zakup i przekazanie rzeczy dla dzieci chorych na cukrzycę, typu paski do pomiarów cukru, aparaty,
strzykawki, igły – mówi burmistrz

Marek Długozima i dodaje: – Kolejnym ważnym tematem jest baza
osób gotowych do pomocy jako
tłumacze i do pomocy psychologicznej. Już pierwszego dnia te listy były pełne konkretnych osób,
a wraz z nimi deklaracji, że tu i teraz gotowe są pomóc. I to się dzieje.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy
pomagają nam w tłumaczeniach
dokumentów, ale również podczas
wielu różnych sytuacji na co dzień,
a także psychologom niosącym
pomoc w bieżących sytuacjach.
Wiem, że wiele jeszcze przed
nami…
Jedną z bardziej poruszających
zbiórek w minionym tygodniu była
ta zorganizowana z okazji Dnia
Kobiet, która odbyła się pod hasłem: Kobiety Kobietom. Podczas
maratonu fitness, turnieju bowlingowego i aqua maratonu panie
zebrały dary tym razem w postaci małych prezentów z kobiecymi
akcentami. W paczuszkach były:
bielizna, kosmetyki, piżama. Solidarność.
Dużą
akcję
zorganizowała mieszkanka Skarszyna, która dzięki zaangażowaniu niemal
1800 osób i przychylności sklepu
IKEA, zakupiła wiele produktów
dla uchodźców – m.in. materace, łóżka, regały szafy, ręczniki,
stoliki dla dzieci. Akcja została rozpowszechniona w mediach
społecznościowych i polegała na
przekazaniu kodu promocyjnego
o wartości 40 zł na zakupy w słyn-

nym szwedzkim sklepie meblowym. Z zebranych kodów uzbierała się kwota około 70 tys. zł na
zakupy.
Burmistrz w rozmowie na temat
pomocy nie kryje wdzięczności: –
Nie sposób wymienić wszystkich,
którzy pomogli. To naprawdę rzesza ludzi i firm. Nie chciałbym nikogo pominąć. Naprawdę mogę
powiedzieć jedno: trzebniczanie
jesteście wspaniali! Dziękuję.
Szczególną opieką otoczeni są
w Gminie Trzebnica najmłodsi mieszkańcy Ukrainy, którzy
szukają u nas schronienia. Na
ten moment mogą już skorzystać
z darmowych zajęć w trzebnickim
aquparku, które odbywają we wtorki o godz. 11.00 i w piątki o godz.
13.00, z zajęć organizowanych
w Młodzieżowym Centrum Sportu i Rekreacji. Do dyspozycji dzieci jest opiekun, mówiący w języku
ukraińskim.
Również GKS Polonia Trzebnica
uruchomiła specjalne zajęcia dla
dzieci przybywających z Ukrainy.
W czasie treningu dzieci zostaną
objęte opieką wykwalifikowanego
trenera oraz tłumacza. Chęć udziału w zajęciach można zgłaszać pod
numerem telefonu: 503-554-469.
Dla wielu przybywających
z Ukrainy bardzo ważne jest, by
dzieci jak najszybciej mogły wrócić do szkół i przedszkoli. Część
z ukraińskich dzieci, które przybyły do Trzebnicy, już rozpoczęło
naukę w naszych gminnych pla-

cówkach, a wszystkich zainteresowanych rodziców zaproszono
bezpośrednio do kontaktu z wybranymi szkołami.
– Bardzo istotnym tematem
jest również nauka języka polskiego. Zgłaszają się do nas zarówno
osoby dorosłe, jak i mamy sygnały
dotyczące dzieci, które obawiają się
powrotu do szkół ze względu właśnie na barierę językową. To bardzo ważne, byśmy jak najszybciej
uruchomili konkretne grupy wiekowe. Już dziś mogę powiedzieć, że
rozpoczynamy współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim, z Wydziałem Filologicznym, co pomoże
nam wdrożyć jak najlepsze rozwiązania, zarówno w kwestii wyboru
podręczników, metodyki, a także
lektorów – zapewnił burmistrz.
[red]

▶ Najmłodsi mieszkańcy Gminy Trzebnica też pomagają.

▶ Je d na z p ie r ws z yc h p r z yj ę t yc h w G minny m Ce nt ru m Ku l t u r y i Sz t u k i r o d z in
uc ie k aj ąc yc h z o g arnię tej konf lik te m Uk rainy.

▶ Pu nk t z b iórk i w G minny m Ce nt ru m Ku l t u r y i Sz t u k i w y▶ D o Tr ze b nic y p r z y by waj ą te ż p ie r ws ze r o d z iny z Winnik . O sob iśc ie p r z y wit a ł
je b u rm ist r z M ar e k D ł u g oz im a .

▶ List p owit alny b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy s k ie r owany do oby wate li
Uk rainy.

p e ł niony je st p o b r ze g i p r ze z d ar y p r z y nos z o ne p r z e z
mie s z k ań ców.

▶W

ś w ie t lic y w Sk ar s z y nie z g ro m ad z o ne
s ą z ak u py z I K E I , k tó re z ost a ł y do ko nane
z ko dów rabatow yc h na ł ąc z ną su m ę 70 t ys .
z ł. Akcj ę p r ze p r owad z i ł a j e d na z m ie s z k ane k
Sk ar s z y na , k tóra z aang a ż owa ł a 18 0 0 osób.

ciąg dalszy na kolejnej stronie
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ciąg dalszy z poprzedniej strony

Budynek byłego Przedszkola nr 1
nowym domem dla dzieci z Ukrainy

▶ Dar y s ą se g r e gowane i su kce s y w nie p r z e k az y wane p ot r ze b uj ąc y m .

▶ D z ie c i ot r z y muj ą s ł o d k ie u p omink i , m as kot k i oraz g r y i z abawk i.

Nic tak nie porusza serc jak obraz dzieci na
wojnie. To one są największymi ofiarami
konfliktów wywołanych przez dorosłych. –
Kiedy tylko dotarła do mnie informacja, w jak
tragicznej sytuacji są dzieci z sierocińców na
Ukrainie, podjąłem natychmiastową decyzję,
że w Gminie Trzebnica zrobimy wszystko, co
w naszej mocy, by pomóc choć części z nich –
deklaruje burmistrz Marek Długozima.
Kilka dni po wybuchu wojny
na Ukrainie burmistrz nawiązał
kontakt z Aleksandrem Kartasińskim, prezesem Fundacji Happy
Kids, odpowiedzialniej za koordynację działań związaną z roz-

▶ D o p om o c y p r z y sor towaniu d ar ów zg ł osi ł y się wo l ont ariu s z k i z Uk rainy,

k tóre w te n sp osób st araj ą się o de r wać myś li o d woj ny i p o m ó c s wo im
r o d akom p r z y by waj ąc y m do Tr ze b nic y.

lokowywaniem dzieci z ukraińskich domów dziecka na terenie
miasta Łódź.
– Po wcześniejszych uzgodnieniach wystosowaliśmy oficjalne pismo ze wskazaniem kon-

kretnego adresu, pod którym
możemy przyjąć dzieci – wyjaśnia burmistrz Marek Długozima
i dodaje: – Dzieci z domów dziecka z objętej wojną Ukrainy, kierowane są do Polski w porozumieniu z Departamentem Ochrony
Praw Dziecka i Adopcji Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy.
Ich sytuacja prawna jest bardzo
skomplikowana, natomiast jestem
przekonany, że nie możemy ich
zostawić bez wsparcia i konkretnej
pomocy. Osobiście jestem poruszony losem tysiąca dzieci, które
poza swoimi dotychczasowymi
traumami będą musiały zmierzyć
się z nową – wojenną rzeczywistością. Nie sposób wyobrazić sobie

skali cierpienia i strachu, który
towarzyszy im od kilku dni. Jednocześnie zainteresowanie tym
tematem i troska, która płynie ze
strony mieszkańców Trzebnicy,
przerosły moje oczekiwania. Dziękuję, że mogę na Was liczyć – powiedział burmistrz.
Obecnie trwają prace remontowe w budynku byłego Przedszkola
nr 1, który zostanie dostosowany
do potrzeb dzieci i ich opiekunów.
Zaangażowani są zarówno wolontariusze polscy, jak i ukraińscy.
Sukcesywnie kompletowane jest
także wyposażenie, m.in. łóżka,
które już dotarły do Urzędu Miejskiego.
– Dziękuję lokalnym przedsię-

biorcom i firmom, które wspierają nas w wyścigu z czasem, by jak
najszybciej przygotować dogodne
warunki dla nowych lokatorów –
dodał burmistrz.
Wyraził również wdzięczność
za społeczną akcję przeprowadzoną na facebooku, podczas której
mieszkańcy chętnie deklarowali
chęć pomocy w przygotowaniu
i posprzątaniu budynku. – Zaraz
po zakończeniu prac remontowych zaproszę Państwa do współpracy, bo z pewnością dla każdego
znajdzie się zajęcie – powiedział
burmistrz.
[red]

▶ Tak ż e so ł e c t wa G miny Tr ze b nic a ak t y w nie uc ze st nic z ą w p om o c y, or g ani z uj ą
z b iórk i oraz p r z ygotow uj ą p osi ł k i. N a z dj . Ko ł o G osp o d y ń Wiej s k ic h ze
Szc z y t kowic .

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie!
Wydarzenia ostatnich dni wprowadziły nasze
relacje z miastami partnerskimi, zarówno po
stronie Vynnik, jak i po stronie Kitzingen, na
zupełnie nowy wymiar i pokazały, jak ważne
były relacje budowane przez ostatnie lata.
Rada Miejska Kitzingen postanowiła, by kwotę w wysokości 100
000 euro przeznaczyć na wsparcie
naszego miasta Trzebnica, które
pomaga w kryzysie uchodźcom
spowodowanym wojną na Ukrainie. O przeznaczeniu środków ma
decydować Stowarzyszenie Miast
Partnerskich z Kitzingen w porozumieniu z Gminą Trzebnica.
Najprawdopodobniej pieniądze te
przeznaczone zostaną na remont

zakupionego ostatnio przez gminę
posanatoryjnego budynku przy ul.
Stawowej. Znajduje się w nim zarówno zaplecze sanitarne jak i kuchenne, co jest bardzo istotną kwestią przy lokowaniu uchodźców.
Już dziś pragnę serdecznie podziękować za ten piękny i wymierny gest moim przyjaciołom z miasta partnerskiego z Kitzingen, na
czele z nadburmistrzem Stefanem
Güntnerem – powiedział bur-

mistrz Marek Długozima.
Z kolei w sobotę, 5 marca nad
ranem do partnerskiego miasta
Vynniki dotarł pierwszy transport
darów z Trzebnicy. Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu trzebniczan udało się zebrać i zakupić
m.in: krótkofalówki, agregat prądotwórczy, koce izotermiczne,
zestawy polarowe, karimaty, śpiwory, zestawy medyczne i wiele,
wiele innych rzeczy, które ze łzami
w oczach odebrali nasi przyjaciele
z Vynnik. Część rzeczy wykorzystana zostanie dla lokalnych wojsk
obrony terytorialnej, a reszta trafi
do ich szpitala.
Transport bezpośrednio do
Vynnik był możliwy dzięki wspa-

niałej inicjatywie utworzenia zaraz
za polską granicą – w Szegini –
Centrum Pomocy Humanitarnej,
które będzie pewnego rodzaju centrum dystrybucji i celowanej pomocy wielu oddolnym polskim inicjatywom, takim jak nasza zbiórka.
Burmistrz Marek Długozima:
– Nie sposób podziękować wszystkim, którzy działają na rzecz Ukrainy, jednak w sposób szczególny
chciałbym wyrazić wdzięczność
Ochotniczej Straży Pożarnej –
Grupa Ratownictwa Specjalistycznego "Starówka" z Wrocławia, która przewiozła nasze dary prosto
i bezpiecznie do naszych przyjaciół! Dziękuję także też lokalnym
przedsiębiorcom, którzy wsparli

nas w zbiórce:
Bricomarche Trzebnica i Bricomarché Wrocław (ul.Królewiecka), Brave Design, Inspirion, Świat
Chemii Szczytkowice Marcin Piasecki. Dziękuję również: Trzebnickiemu oddziałowi Caritas, który
działa przy parafii św. Bartłomieja
Ap. i św. Jadwigi Śl., Gminnemu
Centrum Medycznemu Trzebnica-ZDRÓJ, Gminnemu Centrum
Kultury i Sztuki, pracownikom
Urzędu Miejskiego i trzebnickiej
Straży Miejskiej, wolontariuszom,
rodzinom przyjmującym uchodźców oraz wszystkim pozostałym,
zaangażowanym w niesienie pomocy Ukrainie.

▶ Rada Miejska partnerskiego miasta Kitzingen postanowiła, ▶ D o par t ne r s k ie g o miast a Winnik i dot ar ł t rans - ▶ Ud a ł o s ię ze b rać wię k s zoś ć z p ot r ze b by kwotę w wysokości 100 000 euro przeznaczyć na wsparcie
Trzebnicy w pomocy obywatelom Ukrainy.

p or t d ar ów, k tór y w yj e c ha ł z Tr ze b nic y.

nyc h r ze c z y, o k tór e p op r os i ł y w ł ad ze
Winnik .

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a wi z y towa ł st ar y b u d y ne k p r ze d s z ko l a nr 1,
g d z ie t r wa p r z ygotowanie p omie s z c z e ń na p ot r z e by d z ie c i z u k rai ńs k ie go
s ie r o c ińc a .

▶ Pomie s zc ze nia s ą o d ś wie ż ane , s p r z ąt ane i m al owane.

▶ To al e t y w b u d y nku s ą p r z ystosowane do p ot r ze b d z ie c i
z racji wc ze ś niejs ze go w y kor z yst ania j ako p r z e d s z ko l e.

▶ List b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy do Fu n d acj i H ap py K id s , k tóra or g ani z uj e
op ie kę d l a d z ie c i uc ie k aj ąc yc h p r ze d woj ną na Uk rainie.

▶ Bu d y ne k p oz wo li na z aop ie kowanie się o ko ł o 6 0 d z ie ć mi.
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca w Polsce obchodzimy Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto
ustanowiono w hołdzie pomordowanym
bohaterom polskiego podziemia
niepodległościowego i antykomunistycznego,
którzy walkę o wolną Polskę toczyli na długo,
po oficjalnym zakończeniu II wojny światowej,
walcząc z reżimem komunistycznym w Polsce.
Po raz kolejny w Gminie Trzebnica z tej okazji zorganizowane zostały lokalne uroczystości,
które odbyły się pod Pomnikiem
Żołnierzy Wyklętych usytuowanym przy rondzie – także ich
imienia, mieszczącym się przy
zbiegu ulic: Obornickiej, Marcinowskiej i Żołnierzy Września.
Uroczystość rozpoczęła się od
wspólnego odśpiewania hymnu,
następnie w imieniu gospodarza
uroczystości – burmistrza Marka
Długozimy, wszystkich zebranych
przywitał prowadzący uroczystość
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mateusz Stanisz. O zabranie głosu poproszony został burmistrz
Marek Długozima: – W tym roku,
w kontekście wydarzeń na Ukrainie, wszelkie patriotyczne wydarzenia mają szczególny charakter.
Wiele razy powtarzaliśmy: Nigdy
więcej wojny! Niestety, choć pokolenia naszych dziadków i rodziców wywalczyły dla nas wolność,
to dziś okazuje się ona wartością
zagrożoną. Nadszedł dzień, kiedy
na nowo musimy sobie wszyscy
przypomnieć brzmienie pewnych
słów takich jak: odwaga, solidarność, współczucie. Wierzę, że to
one uratują nasz świat i codzienne, pojedyncze decyzje wielu
z nas. Jestem poruszony hojnością
wszystkich trzebniczan. W ciągu
ostatnich dni obserwowałem, jak
wspaniałe mają Państwo serca.
Byłem świadkiem wielu wzruszających chwil i wiem, że wiele
jeszcze przed nami… Życzę nam

wszystkim, byśmy nie stracili tego
entuzjazmu i by nie opuściła nas
nadzieja. Wierzę, że pokój i dobro
zwyciężą! – powiedział burmistrz,
który w swoim przemówieniu odniósł się do aktualnej sytuacji na
napadniętej militarnie przez Rosję Ukrainie. Poniżej pełna treść
przemówienia.
Wśród
zaproszonych
gości znalazła się poseł Agnieszka Soin, radni Rady Miejskiej
i radni Rady Powiatu oraz
przedstawiciele szkół i jednostek
administracyjnych, a także kombatanci. W swoim przemówieniu
poseł Agnieszka Soin zwróciła
się do zebranych: – Panie burmistrzu, pragnę serdecznie podziękować za kultywowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych.
Dziękuję wszystkim obecnym za
tak liczne przybycie. Żołnierze
niezłomni są obiektem naszej narodowej tożsamości. Z uwagi na
bardzo trudną sytuację, jaka jest
obecnie na Ukrainie, chciałabym,
abyśmy się solidaryzowali i wyrazili nasz szacunek dla walczących
o swoje suwerenne Państwo. My
tutaj z Panem burmistrzem prowadzimy zbiórkę odzieży i pomoc
dla uchodźców. Cześć i chwała
bohaterom – zakończyła. Minutą
ciszy uczczono pamięć poległych
bohaterów wśród Żołnierzy Niezłomnych oraz tych, którzy stracili życie w trwającej w Ukrainie
wojnie.
[sh]

Przemówienie burmistrza Marka Długozimy:
1 marca 2022 roku Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych
Szanowni Zebrani, uczestnicy naszej lokalnej
edycji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych!
Dziś Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przez
wiele lat mówiliśmy o nich: bohaterowie zapomniani. Walczyliśmy o to, by przywrócić im dobre imię. Także w naszej Gminie Trzebnica wielką troską było dla mnie, by prawda historyczna
zwyciężyła i byśmy mogli oddać im honor i cześć.
Trzebnica kultywuje pamięć o bohaterach, którym
zawdzięczamy wolną i suwerenną ojczyznę.
Kilka lat temu podjąłem decyzję, by rondo, przy
którym się obecnie znajdujemy, nazwać imieniem
Żołnierzy Wyklętych. Od tamtej pory każdego
roku, 1 marca, spotykamy się tu, by złożyć kwiaty
pod tablicą pamiątkową, a także, by w chwili zadumy i ciszy oddać należyty hołd tym, którzy oddali
życie za wolność naszej Ojczyzny.
W walkę z komunistycznym terrorem włączyło
się ponad dwieście tysięcy osób. Byli wśród nich
żołnierze „Orlika”, „Wołyniaka”, „Zagończyka”,
„Zapory”, Łupaszki”, „Żelaznego”, „Jastrzębia”,
„Nila” i wielu, wielu innych. Byli niezłomni, do
końca wierni złożonej przysiędze, której słowa
warto w tym miejscu zacytować:
„Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej
Polskiej; stać nieugięcie na straży jej honoru; uczynić wszystko, co leży w mojej mocy dla wyzwolenia
Polski z pęt niewoli bolszewickiej oraz krajowych
czynników komunistycznych i dla osiągnięcia tego
celu ponieść wszelkie ofiary, aż do ofiary z życia
włącznie”.
Żołnierze wyklęci to fenomen – na skalę światową – oporu przeciwko sowieckiemu okupantowi po
zakończeniu II wojny światowej.
Szacuje się, że w walce z komunistami zginęło
ich od 50 do 100 tysięcy. Niezłomni zostali wyklęci przez swych wrogów, którzy robili wszystko, by
odebrać im cześć, zatrzeć po nich wszelki ślad, by
na pustce, która po nich powstała, mogła zostać
ustanowiona Polska Rzeczpospolita Ludowa. Okazało się jednak, że polscy patrioci unieważnili ten
wyrok. Dzisiaj Wyklęci powracają do narodowej
pamięci, zawładnęli wyobraźnią młodych Polaków,
którzy śpiewają o nich pieśni, piszą wiersze o rotmistrzu Witoldzie Pileckim czy o Danucie Siedzikównie znanej pod pseudonimem „Inka”, która
wolała zginąć, niż wydać kolegów z konspiracji.
Wiem, jak ważna jest troska o pamięć i historię. W naszej gminie przywiązuję ogromną rolę do
tego, by szczególnie młodzież i dzieci wychowywać

▶ Tr z e b n i c z a n i e o d d a l i h o ł d n i e z ł o m ny m b o h a t e r o m p o d z i e m i a a n t y ko m u n i s t yc z n e g o.

w duchu poszanowania tradycji. Stąd, w ostatnich
latach tak wiele patriotycznych inicjatyw.
Mamy Dęby Pamięci w Lesie Bukowym i przyznam, że to miejsce szczególne na mapie naszego
miasta powstało w ramach ogólnopolskiej akcji
„Katyń-ocalić od zapomnienia”. Każdego roku zapalamy tam znicze i obchodzimy Dzień Pamięci
o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej. Dodam, że po katastrofie smoleńskiej, która miała miejsce w 2010
roku, posadzony został dodatkowy dąb – upamiętnia on wszystkie ofiary tamtego tragicznego wydarzenia, na czele z Parą Prezydencką – śp. Marią
i Lechem Kaczyńskimi.
Mamy również w Gminie Trzebnica wiele pomników, które pozwalają nam zachować pamięć
o przeszłości. Przyznam, że jestem dumny, że mogłem zainicjować powstanie między innymi: Pomnika Wolności, który odsłoniłem z okazji setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
czy powstanie popiersia gen. Ryszarda Kuklińskiego. A w parku, tuż przy bazylice w ostatnich
miesiącach odsłoniłem pomnik osoby niezwykle
ważnej dla naszego Narodu – bł. Kard. Stefana
Wyszyńskiego. Niezwykle ważnym punktem jest
również Krzyż Katyńsko-Smoleński i Pomnik Sybiraków, przy których modlimy się w intencji ofiar
poległych na wschodzie.
Z należytą czcią obchodzimy również w naszej
gminie wszystkie święta państwowe: Dzień Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi, Dzień Wojska Polskiego czy Narodowe Święto Niepodległości.
Szanowni Państwo!
W tym roku, w kontekście wydarzeń na Ukrainie, wszelkie patriotyczne wydarzenia mają szczególny charakter. Wiele razy powtarzaliśmy: Nigdy
więcej wojny! Niestety, choć pokolenia naszych
dziadków i rodziców wywalczyły dla nas wolność,
to dziś okazuje się ona wartością zagrożoną.
Nadszedł dzień, kiedy na nowo musimy sobie
wszyscy przypomnieć brzmienie pewnych słów takich jak: odwaga, solidarność, współczucie. Wierzę, że to one uratują nasz świat i codzienne, pojedyncze decyzje wielu z nas.
Jestem poruszony hojnością wszystkich trzebniczan. W ciągu ostatnich dni obserwowałem, jak
wspaniałe mają Państwo serca. Byłem świadkiem
wielu wzruszających chwil i wiem, że wiele jeszcze
przed nami… Życzę nam wszystkim, byśmy nie
stracili tego entuzjazmu i by nie opuściła nas nadzieja. Wierzę, że pokój i dobro zwyciężą!
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a w towar z yst wie z astę p c y b u rmist r z a K r yst y ny

H a ł ad aj oraz Pr zewo d nic z ące go R ad y M iej s k iej M ate u s z a St anis z a z ł oż y ł
k wiat y p o d Pomnik ie m Żo ł nie r z y W y k l ę t yc h .

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a w s wo -

im p r ze m ówie niu p o d k re ś li ł r o l e
p at riot y z mu i duc ha nar o du w kon te k śc ie w yd ar ze ń j ak ie m aj ą miej sce
ob e c nie na Uk rainie.

▶ Trad yc yj nie ju ż w u r o c z ystośc i uc ze st nic z y li p r ze d st aw ic ie l e s z kó ł , j e d noste k ad minist rac yj nyc h , kom bat antów,
a t ak ż e mie s z k ań c y p rag nąc y o d d ać c ze ś ć b o hate r om .

▶ Po c z t y s z t and ar owe t r ze b nic k ic h s z kó ł i or g ani z acj i.
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▶ Pose ł Ag nie s z k a Soin w s wo im w yst ą p ie niu p o d k re ś li ł a , ż e Tr ze b nic a j e st p rawd z iwą e nk l awą pat riot y z mu .
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dant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
dodała: – Mamy dziś nasze święto. Wszystkich tych, którzy swoim
działaniem dają przykład w wychowaniu młodzieży. Dziś chcemy im
za to podziękować. Za codzienny
wyraz postawy obywatelskiej, za
niegasnący patriotyzm. 24 lutego
zmienił się znany nam świat. Pomagamy w każdy możliwy sposób, czy
tu na terenie Dolnego Śląska czy na
terenach przygranicznych. Bądźmy
solidarni i uważni. Czuwajmy!
W czasie gali wręczone zostały
odznaczenia dla osób szczególnie
zaangażowanych w rozwój oświaty,
nadane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, wręczone przez wicewojewodę Bogusława Szpytmę.
Poznaliśmy też zwycięzców
w poszczególnych kategoriach.
Drużynowym Zuchowym został –
hm. Michał Działowski, któremu

nagrodę ufundował i wręczył burmistrz Marek Długozima. Pozostali
nagrodzeni: Drużynowy Harcerski
– pwd. Aleksandra Fecyk / Drużynowy Starszoharcerski – pwd. Maja
Reda / Drużynowy Wędrowniczy
– pwd. Szymon Czupyk / Drużynowy Nieprzetartego Szlaku – phm.
Agnieszka Bartkowiak / Komendant Szczepu – phm. Magdalena
Podośka / Wsparcie Programowo –
Metodyczne – pwd. Karolina Wiszniewska / Praca z Kadrą i Kształcenie – hm. Bartłomiej Lissek /
Harcerski Specjalista – hm. Leszek
Półrolniczak / Tytuł Superniestrudzonego uzyskali: hm. Izabela Żurowska, hm. Andrzej Góralski oraz
hm. Piotr Pamuła.
Galę zakończył koncert zespołu
Wołosatki.
[sh]

A

Niestrudzeni 2021
W Gminnym Centrum Kultury i Sztuki odbyła
się finałowa gala plebiscytu Niestrudzeni
2021, podczas której poznaliśmy najlepszych
dolnośląskich instruktorów ZHP przez pryzmat
ich osiągnięć, inicjatyw, przedsięwzięć,
projektów, które odbyły się w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Patronat
Honorowy nad wydarzeniem objął
burmistrz Marek Długozima.
– Witam wszystkich bardzo
serdecznie słowem Czuwaj! Dzisiejsza gala będzie miała specjalny
wymiar. Nagrodzimy niestrudzonych instruktorów harcerskich. Ich
postawa w kontekście obecnych
wydarzeń, trwającej za naszą granicą wojny i koniecznością niesienia
pomocy wszystkim pokrzywdzonym ludziom jest wzorem, z którego
musimy czerpać. My tutaj w Gmi-

nie Trzebnica jesteśmy bezpośrednio związani z Ukrainą, naszym
miastem partnerskim z Winnik,
z Czyszkami, z których pochodzi
moja rodzina. Jesteśmy zaangażowani w niesienie im pomocy tam na
miejscu, a także tutaj u nas, przyjmując ich pod nasz dach. Wierzę,
że razem będziemy mieli na tyle
siły i odwagi by pokonać wszystkie
przeciwności. W tym miejscu dzię-

kuję także komendantowi powiatowego hufca ZHP Mirosławowi
Uruskiemu, który przekazał nam
na potrzeby napływających uchodźców łóżka – powiedział burmistrz
i dodał: – Ogromnie się cieszę, bo
to wielkie wydarzenie. Harcerstwo
to jest także moje dzieciństwo, też
należałem do ZHP. Moja siostra
Elżbieta Muszyńska, starsza druhna, Paulina Muszyńska, Mokrzycka
Agata są do dzisiaj w harcerstwie,
więc wciąż się to u mnie w rodzinie kręci. Tak jak w waszej piosence, służycie zarówno tej dużej, jak
i tej małej ojczyźnie, wierni swoim
zasadom. I życzę wam tego ducha
i podejścia na co dzień. Gratuluję
wszystkim instruktorom, którzy
dziś zostaną nagrodzeni. Ogromnie
się cieszę, że Trzebnica może was
dziś gościć – zakończył burmistrz
a hm. Dorota Kołakowska Komen-

▶ Witając zaproszonych gości, burmistrz Marek D ługozima podk reśli ł
z a s ł u g i Z H P d l a w y c h o w a n i a k o l e j n y c h p o k o l e ń P o l a k ó w.

▶ Bu rmist r z

M ar e k
D ł u goz im a
u fu ndowa ł nag r o d ę d l a D ru ż ynowe go Zu c howe go, a o de b ra ł j ą
hm . M ic ha ł D z ia ł ows k i.

▶ G al a o d by ł a się w s ali k inowej G minne go Ce nt ru m Ku l t u r y i Sz t u k i.

▶ N ag ro d z e ni p r z e z Pre z yde nt a R P z a z aang a ż owa nie w r oz wój oś w iat y. O d z nac ze nia w r ę c z y ł w ice woj ewo d a B o gu s ł aw Sz py t m a .

▶ Ws z ysc y l au re ac i nag r ó d „ N ie st ru d ze ni 2021”.

▶ G al ę z akońc z y ł konce r t ze s p o ł u harce r s k ie go Wo ł os at k i. ▶ Komis ar z Pawe ł Z al ews k i re p re z e ntowa ł Ko m e n d ant a Woj ewó d zk ie go.

▶ Bu rmist r z wsp ó lnie z Ko m e n d ant Cho rągw i D o lnoś l ą s k iej hm . D or ot ą Ko ł akows k ą , N ac ze lnik ie m Z H P hm .
G r z e go r z e m Woź niak ie m , Ko m e n d ante m H u fc a Pow ia towe go hm . M ir os ł awe m Uru s k im
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kobiety
świata w Trzebnicy
nic
4 marca w nowej przestrzeni Galerii Trzebnickiej
odbył się wernisaż wystawy Dominiki i Michała
Ociepków „Kobiety świata”. To autorski, po raz
pierwszy udostępniany szerszej publiczności,
projekt fotograficzny, który ma przybliżyć
rozmaitość i piękno kobiecych portretów.
Burmistrz Marek Długozima
witając licznie przybyłych gości,
podkreślił: – Ogromnie się cieszę,
iż Gmina Trzebnica ma tak niezwykłych ambasadorów w świecie.
Dzięki rodzinie Państwa Ociepków naszą flagę mogliśmy zobaczyć na różnych kontynentach
i w różnych miejscach. Państwo
Ociepkowie wraz z dziećmi Oliwią i Kacprem pokazują nam,
jak wielkie znaczenie w naszym
życiu mają pasje i zainteresowania. Poza tym jak widzimy, z podróży dookoła świata, wrócili nie
tylko bogatsi o nowe przeżycia
i doświadczenia, ale z konkretnym
pomysłem na biznes. Jako trzebniczanie możemy być dumni, że
palarnia i rzemieślnicza kawiarnia

elGato mają swoje miejsce na mapie naszego miasta.
– El Gato Coffee Roasters powstało z podróży. Nie tylko tej
jednej, rocznej dookoła świata, ale
wielu naszych podróży po świecie – mówił podczas wystawy Michał Ociepka, autor zdjęć. Dodał
również: – Cieszymy się, że nasze
zdjęcia możemy zaprezentować
szerszej publiczności i dziękujemy
Panu Burmistrzowi za zaproszenie
do wspaniałych wnętrz nowopowstałej przestrzeni Galerii Trzebnickiej. Kobiety, które widzimy na
zdjęciach, to kobiety przedstawione
w przeróżnych sytuacjach – takie,
które pracują, które odpoczywają,
kobiety, które spotkaliśmy w zwykłych, codziennych sytuacjach, ale

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a o f icj alnie ot wor z y ł w yst awę wsp ó lnie z jej t wórc ami r o d z iną
Państ wa O c ie p ków: D ominik ą , M ic ha ł e m , Kac p r e m i O liwk ą.

także w wyjątkowych chwilach jak
choćby podczas uroczystości ślubnych. Pomysł dotyczący wystawy
zrodził się podczas pisania książki
o naszej podróży dookoła świata.
Mamy już sporo napisane, mnóstwo zdjęć wybranych i wśród nich
są również te skatalogowane w folderze: kobiety świata. Tak zrodzi-

ła się myśl, by pokazać je szerszej
publiczności – powiedział Michał
Ociepka. Natomiast współautorka
wystawy Dominika Ociepka w ciepłych i serdecznych słowach zwróciła się do wszystkich obecnych
kobiet, życząc im wiary we własne
marzenia, a także odwagi do ich
spełniania.

Wydarzeniu towarzyszył koncert zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych
"Mosty Kultury". Podczas wernisażu można było wpłacić pieniądze na rzecz pomocy dla Ukrainy.
Fundusze zbierał trzebnicki oddział Caritas.
[red]

A

▶ Tr z e b nic z anie zg r om ad z e ni na we rnis aż u m o g li zo bac z yć z b lis k a e fe k t p rac y r o d z iny Państ wa O c ie p ków na f oto g raf iac h . Uj ę to na nic h wi ze ru ne k kob ie t
z c a ł e g o ś wiat a .

▶ O op rawę ar t yst yc z ną z ad ba ł y p r ze d st aw ic ie lk i Stowar z ys ze nia I nicj at y w
Ar t yst yc z nyc h .

▶ To ju ż ko l ej na w yst awa w G al e rii Tr ze b nic k iej . W yst awę b ę d z ie m oż na
o g l ąd ać do 25 m arc a .
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Kącik Kul turalny

Nominacja dyrektorska
– W czasie jej trwania oficjalnie
powołałem na okres 10 miesięcy,
na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora, Panią Anetę Herner.
Życzyłem jej powodzenia w obliczu zadania, przed jakim stanęła.

We wtorek burmistrz Marek Długozima
uczestniczył w radzie pedagogicznej połączonej
z radą rodziców w Szkole Podstawowej nr 3. Została
ona zwołana w związku z organizacją pomocy dla
ukraińskich uchodźców uciekających przed wojną.

Szkoła Podstawowa nr 3 ma piękne tradycje i jest przed nią wiele
ciekawych wyzwań – m.in. chcemy utworzyć nową klasę sportową. W tym miejscu chcę również
podziękować za 29 lat pracy na

rzecz społeczności szkolnej dotychczasowej dyrektor Jadwidze
Kalinowskiej, która podjęła decyzję o przejściu na zasłużoną emeryturę – podkreślił burmistrz Marek Długozima.

Kiedy słyszę słowo kultura …
Kultura to pewne szczególne sposoby realizacji biologicznych potrzeb,
ale przede wszystkim potrzeby,

a raczej pragnienia, które są oderwane od biologicznego poziomu
przetrwania, wykraczające poza

to, co naturalne i mające charakter
specyficznie ludzki.
Chodzi tu o takie sfery aktywności
człowieka, jak religia, moralność,
obyczaje, wiedza, nauka i sztuka.
Religia, moralność i sztuka pełnią
nie tyle funkcje związane z realizacją indywidualnych potrzeb, co,
przede wszystkim, związane są ze
scalaniem wspólnoty. Widoczne
jest to najbardziej w perspektywie
dziejów, te trzy sfery kultury są bowiem tym, co zapewnia jej transmisję pokoleniową i trwałość naszej
małej społeczności.
Kultura odnosi się również do
sposobów życia, które są dla nas
charakterystyczne (w odróżnieniu

▶ W Sz ko l e Po d st awowej nr 3 o d by ł a się rad a r o d z iców p o ł ąc zona z rad ą
p e d ago g ic z ną.

chociażby od azjatyckiej hordy, która napadła na naszego wschodniego
sąsiada) i dotyczy takich spraw, jak
na przykład to, jak się ubieramy,
w jaki sposób i co jemy, albo jakie
są nasze zwyczaje związane z zawieraniem małżeństw i życiem rodzinnym, wzory pracy, ceremonii religijnych, spędzania wolnego czasu.
W wąskim rozumieniu, kultura to
wyrafinowane i wysublimowane
dziedziny ludzkiej działalności,
realizowane, przede wszystkim,
w stworzonych w tym celu placówkach kultury; muzyka, literatura,
sztuki plastyczne etc.
Burmistrz Marek Długozima finansuje i aktywnie wspiera wiele

▶ W t rakc ie jej t r wania b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a p owie r z y ł ob owiąz k i
d y re k to r s k ie Pani Ane c ie H e rne r.

Wsparcie dla Odyseuszy
W Urzędzie Miejskim Marek Długozima spotkał się z przedstawicielami
rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3, biorących udział w Odysei
Umysłu, którzy zwrócili się z prośbą o współfinansowanie wyjazdu
uczniów na finały konkursu do Gdyni.
Odyseja Umysłu to międzynarodowy program nauczania
kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów
i współpracy zespołowej. – Cieszę się, że mogę przyczynić się do
spełnienia marzenia dzieci i realizacji ich pasji do nauki. Uczestnictwo w finale tego prestiżowego konkursu jest dla nich wielką
przygodą i wiąże się z możliwością
zbierania nowych doświadczeń
oraz umiejętności – powiedział

burmistrz i dodał: – Słowa uznania skierowałem także do rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły
za poszerzanie dzieciom horyzontów oraz pomoc w realizowaniu
ich pasji i talentów. Życzę powodzenia oraz mam nadzieję, że już
po powrocie z finałów uczniowie
odwiedzą mnie w urzędzie, by podzielić się emocjami oraz dobrymi
wiadomościami – zakończył burmistrz.

R

E

Odyseja jest doskonale kojarzona nie tylko w środowiskach
szkolnych, ale także wśród rodzin
uczestników. Uczniowie z terenu
naszej gminy kwalifikują się regularnie do ścisłego finału w Polsce,
a nawet – tak jak miało to miejsce
w 2018 roku, do międzynarodowego finału w Stanach Zjednoczonych, gdzie drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 2 zajęła 3 miejsce.
[sh]
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▶ Do burmist r z a M ark a D ł u goz imy z w ró c ili się pr ze dst awic ie le

r o d z iców d z ie c i ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 3, z p r oś b ą
o ws p arc ie w yja z du u c z niów na f ina ł O d yse i Umys ł u do
G d ańs k a . Bu rmist r z ju ż t rad yc yj nie ob ie c a ł we sp r ze ć tę
inicj at y wę.
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Krz ysz tof Sztalt
dr socjologii
socjolog kultury
Ponad dwudziestoletni
wykładowca Uniwersytetu
Wrocławskiego.

wydarzeń kulturalnych oraz inicjuje i pobudza kolejne działania dotyczące szeroko pojętych przejawów
kultury w naszej gminie.
Ja spróbuję, co dwa tygodnie, przybliżyć Państwu problematykę kultury symbolicznej, nazywanej też
często kulturą duchową, która stanowi rdzeń naszej tożsamości.
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charytatywny Koncert wielkopostny
nic
W Urzędzie Miejskim burmistrz Marek
Długozima spotkał się z artystami: Pawłem
Klinem oraz menadżerem Adamem Kędzierskim
w sprawie organizacji wielkopostnego koncertu
charytatywnego „Pustynia”. Wydarzenie ma się
odbyć 30 marca w Gminnym Centrum Kultury
i Sztuki, a dochód z organizowanej w jego
trakcie zbiórki przeznaczony zostanie
na pomoc Ukrainie.
zbliżających świąt. Dziękuję artystom za propozycję tego koncertu,
a wszystkich Państwa zapraszam
do udziału w nim – powiedział
burmistrz Marek Długozima.
Jak czytamy w opisie, koncert
jest opowieścią o czasie wyjścia na
pustynię w poszukiwaniu Boga. Na
pustyni, zawieszeni między niebem
i ziemią będziemy poszukiwać tego
pokoju serca, którego możemy doświadczyć tylko wtedy, kiedy będąc
prawdziwie sobą, nawiążemy relację z Bogiem. Momentem, do którego doprowadza nas to poszukiwanie – punktem kulminacyjnym
jest Pasja Chrystusa. Więcej szczegółów związanych z wydarzeniem
już wkrótce.
[sh]

W wydarzeniu, na zaproszenie
burmistrza udział wezmą seniorzy
oraz wszyscy chętni mieszkańcy
Gminy Trzebnica. Wstęp będzie
bezpłatny. Autorem muzyki i koncepcji koncertu jest pochodzący
z naszej gminy Paweł Klin, który
na scenie występuje wraz z żoną
Joanną. – Mieliśmy już okazję
przekonać się o skali talentu pochodzących z naszej gminy artystów podczas koncertów „Święty
czas świętej nocy” organizowanych
w grudniu w GCKiS oraz jako wydarzenie towarzyszące odsłonięciu
popiersia kard. Stefana Wyszyńskiego. Wierzę, że wspólnie będziemy mogli przeżywać należycie
czas Wielkiego Postu, a przy okazji pomóc tym, którzy nie mogą
w spokoju przygotowywać się do

Honorata Krzemińska – Sołtys Sulisławic

wywiad z sołt ysem
ska zmieniła się na lepsze głównie dzięki pomocy mieszkańców
oraz dużego wsparcia od Gminy
Trzebnica. Uważam, że wybierając mnie na stanowisko sołtysa na
kolejną kadencję, zdobyłam uznanie i zaufanie mieszkańców. Praca
z ludźmi przynosi mi ogromną satysfakcję. Jestem dumna z tego, że
mogę być sołtysem.
Czym wioska może się już dziś
pochwalić. Jakie wymieniłaby
Pani najważniejsze imprezy,
wydarzenia z życia sołectwa?

▶ Bu rmist r z M are k D ł u g oz im a z ar t yst ą Paw ł e m K line m ora z m e ne d że r e m Ad am e m
Kę d z ie r s k im , p o d c z as roz m ow y d ot yc z ącej s zc ze gó ł ów nadc ho d z ące go w yd ar ze nia .

Co roku organizowany jest Mikołaj dla najmłodszych jak również
bierzemy czynny udział w gminnych dożynkach. Odbyły się imprezy takie jak: święto rodziny,
piknik integracyjny, andrzejki,
Sylwester, Dzień Kobiet, Dzień
Pieczonego Ziemniaka, ostatki,
zabawa karnawałowa. Były również zorganizowane dwie zabawy
taneczne na świeżym powietrzu.

▶ W ostatnim czasie powstała ścieżka rowerowo-

piesza prowadząca z sołectwa Sulisławice do
Trzebnicy. Niebawem rozpocznie się tak że budowa
nowej świetlicy.

Już od kilku lat pełni Pani
funkcję sołtysa, jak ocenia
Pani ten czas?
Sołtysem jestem od 2011 r., czyli
trzecią kadencję. Sulisławice są
małą miejscowością, gdzie miesz-

ka ponad 200 mieszkańców. Jest to
praca społeczna, którą bardzo lubię. Jestem osobą bardzo społeczną, która lubi podejmować działania mające na celu pomoc innym.
Uważam, że przez ten czas wio-

Z pieniędzy zarobionych podczas
dożynek zostały zorganizowane

▶ Pawe ł K lin , k tór y p o c ho d z i ze Sk ar s z y na , w ystę p owa ł ju ż w g ru d niu p r ze d t r ze b nic k ą
p u b lic z nośc ią ze s woj ą żo ną o raz ork ie st rą p o dc z as o d s ł onię c ia p op ie r s ia k ar d . Ste fana
W ys z y ńs k ie go.
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uczestnikiem dożynek oraz innych organizowanych w Trzebnicy wydarzeń.
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Plany na przyszłość –
najbliższe i dalekosiężne?
W tym roku planowana jest budowa nowej świetlicy. Obok świetlicy ma powstać plac zabaw oraz
boisko wielofunkcyjne.
Co jest w Sulisławicach
takiego, czego nie ma nigdzie
indziej?
W Sulisławicach mieszkają bardzo dobrzy ludzie. Nie pozostają
obojętni na czyjąś krzywdę. Zorganizowałam zbiórkę na rzecz
pomocy Ukrainie co spotkało się
z ogromnym odzewem ze strony
mieszkańców. Dziękuję bardzo za
zainteresowanie.
Co najbardziej cieszy Panią
w Sulisławicach? Z czego jest
Pani dumna jako mieszkaniec
Sulisławic jako Sołtys?
Najbardziej jestem dumna z tego,
że potrafiłam zintegrować oraz
zachęcić mieszkańców do wspólnego działania na rzecz naszej
wsi. Pragnę jeszcze wspomnieć,
że mieszka u nas pani Maria Piłat,
która w kwietniu będzie obchodziła 100 urodziny. Życzymy dużo
zdrowia na dalsze lata.

W ostatnim czasie został wymieniony Krzyż, ogrodzenie, a także
została położona kostka brukowa wokół niego. Bardzo się cieszę
z tego zadania, dlatego, że była to

▶ Sołectwo Sulisławice prężnie działa na rzecz promocji Gminy Trzebnica, jest stał ym

R

trzy wycieczki do Książa, Karpacza i Warszawy. Wszystkie te imprezy są zapisane w kronice Sulisławic.

Czy obecnie Sulisławice są
w trakcie realizacji jakiegoś
zadania?

▶ O d by ł się t ak że sp e cjalny ko nce r t d l a se nior ów „Świę t y c z as ś wię tej no c y ”.
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duża inwestycja, która w całości
została sfinansowana z pieniędzy
dożynkowych. Ogromne podziękowania należą się osobom, które
biorą czynny udział w dożynkach
od początku mojej kadencji. Jednocześnie już w tym roku ruszy
budowa nowoczesnej świetlicy
wiejskiej, którą obiecał Pan burmistrz mieszkańcom Sulisławic,
za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
A co by Pani zmieniła w swojej
miejscowości?
Bardzo bym chciała, aby więcej
mieszkańców interesowało się
życiem wsi oraz żeby więcej było
zaangażowanych przy różnych zadaniach.
Czy mieszkańcy angażują
się w życie sołectwa? Czy są
pomocni?
Od samego początku mojego
„sołtysowania” zdawałam sobie
sprawę, że jest to praca społeczna. Sołtys, żeby mógł cokolwiek
zrobić potrzebuje do pomocy ludzi i tutaj bardzo chciałabym podziękować mojej rodzinie, która
mi zawsze pomaga i wspiera oraz
wszystkim osobom, które są zawsze chętne do pomocy i które są
obok mnie od 11 lat.
Jak przebiega współpraca
z gminą, z burmistrzem oraz
innymi sołectwami?
Gmina bardzo chętnie pomaga,
potrafi doradzić czy rozwiązać
jakiś problem. Mam stały kontakt
z kilkoma sołtysami z okolicznych
wsi, którzy także potrafią służyć
radą czy pomocą. Współpraca
z Burmistrzem Gminy Trzebnica
układa się bardzo dobrze, zawsze
mogę liczyć na jego wsparcie.
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Strażacy
OSP Szczytkowice, Marcinowo
i Skoroszów zebrały, w miarę swoich możliwości, sprzęt dla strażaków biorących udział w wojnie
w Ukrainie. Przekazano do PSP
w Trzebnicy aparat tlenowy, mundury, węże strażackie oraz hełmy.
W minionym okresie czasu,
OSP Gminy Trzebnica, były dysponowane do zagrożeń związanych z zapaleniem się sadzy
w kominie. Takich pożarów były
dwa. Na terenie miasta Trzebnicy
i w Ujeźdźcu Wielkim. Każdorazowo na miejsce zdarzenia przyjeżdżał jeden zastęp straży z OSP:
Cerekwica i Ujeździec Wielki

U waga !
ważne

i 2 jednostki z PSP w Trzebnicy
W celu likwidacji zagrożenia jest
stosowane oddymienie pomieszczeń oraz podawana jest woda,
z tzw. lancy, bezpośrednio do
komina. Po raz kolejny prosimy
mieszkańców o systematyczne
czyszczenie kominów przez wyspecjalizowane osoby np. kominiarzy.
Ponadto w miejscowości Kuźniczysko miał miejsce pożar piwnicy. Zapaliły się przedmioty,
które były składowane w pobliżu
pieca. Pożar gasiły 3 wozy PSP
z Trzebnicy oraz 1 zastęp OSP
Skoroszów.
R
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STRAŻ POŻARNA
tel. 71 / 312 07 88
K
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„Halo, dzień dobry, tu policja,
ktoś próbuje właśnie zaciągnąć
kredyt na Pani dane. Pani pieniądze są zagrożone, dlatego trzeba
przekazać je w bezpieczne miejsce
...” – to tylko jedno z możliwych
powitań, jakie mogą usłyszeć
w słuchawce telefonu osoby starsze. Od tego, jak daleka będzie ich
świadomość na temat niebezpieczeństwa, z jakim wiąże się kontynuacja takiej rozmowy, będzie zależało to, czy stracą oszczędności
swojego życia, a niejednokrotnie
także to, czy zaciągną na siebie zobowiązania finansowe, z którymi
borykać się będą przez następne
lata.
Przestępcy nie mają skrupułów,
nie zastanawiają się nad tym, jaką
tragedię sprowadzają na osobę, od
której wyłudzają oszczędności życia gromadzone latami, przy wielu
wyrzeczeniach. Seniorzy odmawiają sobie wielu przyjemności,
niejednokrotnie planując odłożenie większej sumy „na wszelki
wypadek”. W wielu przypadkach
o wiele większą radość, niż ciągłe
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POLICJA Apeluje
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TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA!

Nie daj się nabrać!
Oszuści nieustannie czyhają na twoje pieniądze
telefonu od przestępcy, że taka sytuacja może dotknąć ich osobiście.
Ważnym w tym miejscu wydaje
się zwrócenie jeszcze raz uwagi
najbliższego otoczenia osób starszych na budowanie i odświeżanie
wiedzy seniorów na temat praktyk
przestępców. Zwróćmy, jako rodzina, uwagę naszych dziadków
i babć na tę najważniejszą kwestię – ilekroć ktoś w słuchawce
mówi o tym, że OSZCZĘDNOŚCI
TRZEBA PRZEKAZAĆ na bezpieczne konto bądź osobie, która
się po nie pojawi, albo pozostawić
w wyznaczonym miejscu, to powinna się im zapalić przysłowiowa
„czerwona lampka”. Policja bowiem, ani inne służby, nigdy nie
proszą o wykonanie takiej czynności kogokolwiek, w imię jakiejkolwiek akcji.
Zwróćmy uwagę seniorów na
to, że przestępcy, aby wprowadzić
w nich błędne przekonanie o tym,
że dzwonią z policji, każą BEZ
ROZŁĄCZANIA SIĘ, WYBRAĆ
NR ALARMOWY 112 LUB 997.
Wtedy słuchawka przekazywa-

powiększanie stanu konta, sprawia im uszczęśliwienie choćby
wnuków, którzy w ich mniemaniu
wchodząc w dorosłe życie „mają
przecież większe potrzeby niż oni
sami”. I to właśnie tym wnukom
oraz całej najbliższej rodzinie,
powinno zależeć na wzmocnieniu świadomości seniorów, żeby
była ona na tyle silna, by byli oni
w stanie nie dać się technikom
psychomanipulacji, jakie stosują
bezwzględni przestępcy czyhający
na ich oszczędności.
Opisywany proceder różni
się od pospolitej przestępczości
tym, iż sami mamy 100-procentowy wpływ na to, czy staniemy
się ofiarą wyłudzenia. Wielokrotnie zdarza się, że przesłuchiwani
w charakterze osoby pokrzywdzonej seniorzy zeznają, iż wiedzieli
z różnych programów prewencyjnych Policji o przestępczych
praktykach oszustów działających
metodą na tzw. wnuczka, policjanta, funkcjonariusza CBŚP czy CBA
oraz pracownika administracji, ale
nie skojarzyli z chwilą odebrania
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na jest innemu przestępcy, który
udaje, że jest dyżurnym policji.
Senior musi wiedzieć, że nikt nie
może nakazać mu działania pod
presją, działania pochopnego i bez
możliwości skontaktowania się
z najbliższymi. W momencie odebrania podejrzanego telefonu, powinien zadziałać sprawny mechanizm obronny – o jego kondycję
musi natomiast zadbać najbliższa
rodzina i otoczenie.
Pamiętajmy o tym, że gdy jedM

A

nak dojdzie do przestępstwa,
a sprawcy zostaną zatrzymani,
przeżycia seniora związane z przebiegiem całego zdarzenia i świadomością utraty znacznej części
majątku, mogą na długo pozostawić w jego wspomnieniach ślad po
traumatycznych przeżyciach. Jako
jego najbliżsi, zadbajmy w porę
o to, ażeby do takiej sytuacji nie
doszło
kom. Piotr Dwojak
KPP w Trzebnicy
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Maraton fitness z okazji Dnia Kobiet 2022
8 marca w Hali Sportowej Młodzieżowego Centrum Sportu odbył się Babeczkowy Maraton Fitness. Licznie zgromadzone Panie
postanowiły spędzić Dzień Kobiet
aktywnie. Pod okiem trenerów:
Magdy, Rafała i Kuby wszystkie
dzielnie zmierzyły się z trzema
rundami maratonu. W krótkich
przerwach był czas na poczęstunek
a na koniec sportowych zmagań
odbyło się losowanie bardzo in-

teresujących nagród. Wszystkim
Paniom dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy dobrej formy.
Do zobaczenia na zajęciach fitness
w Gminnym Obiekcie Sportowym
/ SQUASH.
Za wsparcie dziękujemy:
Burmistrzowi Gminy Trzebnica
Markowi Długozimie, firmie Jusam, BM GARAGE, Česka Beseda, Sady Celmerów, Plejada, Grota
Solna, Beas't Cave.

Kobiety świętowały w Gminnym Parku Wodnym Trzebnica-ZDRÓJ
Dzień Kobiet 2022 już za nami
i rzeczywiście był wyjątkowy!
W tym szczególnym dniu w kręgielni odbył się turniej bowlingowy
tylko dla Pań, a na basenie Aqua
maraton. Oba wydarzenia cieszyły
się dużym powodzeniem, a całość

odbyła się pod hasłem „Kobiety dla
kobiet”. Szczególnie dziękujemy
wszystkim osobom, które wzięły
udział w zbiórce środków higienicznych. Dary zostaną przewiezione do GCKiS, gdzie będą wręczone kobietom z Ukrainy.
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Wychowanie przedszkolne, roczne przygotowanie przedszkolne
w Gminie Trzebnica w roku szkolnym 2022/2023
Rozpoczyna się rekrutacja do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Dzieciom w wieku od 3 do 5 lat
zapewnia się miejsca w dwóch gminnych przedszkolach w Trzebnicy tj.
Przedszkolu nr 1 im. Krasnala Hałabały i Przedszkolu nr 2 im. Polskiej
Niezapominajki, a także w oddziałach przedszkolnych w gminnych
szkołach podstawowych w Trzebnicy

tj. Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks.
Henryka Brodatego, Szkole Podstawowej nr 2 im. Gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka” i Szkole Podstawowej nr 3 im. M. C. Skłodowskiej
oraz w czterech szkołach wiejskich
tj. Szkole Podstawowej w Boleścinie,
Szkole Podstawowej w Masłowie,
Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi w Kuźniczysku i Szkole Pod-

stawowej im. Marii Konopnickiej
w Ujeźdźcu Wielkim. Nabór będzie
przebiegał według ogłoszonego przez
Burmistrza Gminy Trzebnica harmonogramu rekrutacji.
W postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym na
przyszły rok szkolny przyjęte zostały
następujące terminy:

L.p.

Termin

1

01 – 31
marca 2022 r.

2

01 – 15
kwietnia
2022 r.

3

19
kwietnia 2022 r.

Komisja rekrutacyjna podaje wyniki postępowania rekrutacyjnego do
publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

4

19 – 25
kwietnia 2022 r.

Rodzic kandydata potwierdza poprzez oświadczenie wolę przyjęcia dziecka
do placówki wychowania przedszkolnego w formie pisemnego oświadczenia.

28
kwietnia 2022 r.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Dyrektor
placówki niezwłocznie informuje pisemnie Burmistrza Gminy Trzebnica
o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej albo wolnych miejscach.

6

29 kwietnia
– 06 maja 2022 r.

Burmistrz Gminy Trzebnica wskaże pisemnie, rodzicom dzieci nieprzyjętych
do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole inne publiczne przedszkole,
oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które mogą przyjąć
dziecko.

7.

09 – 31
maja 2022 r.

Postępowanie uzupełniające – prowadzi się jeżeli po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego dana placówka wychowania przedszkolnego
nadal dysponuje wolnymi miejscami. Do postępowania uzupełniającego
stosuje się przepisy, jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

8.

09 – 16
maja 2022 r.

Złożenie wniosków o przyjęcie dziecka do danej placówki wychowania
przedszkolnego, wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek rodzica wszczyna
postępowanie uzupełniające. Wniosek może być złożony do nie więcej
niż trzech wybranych publicznych placówek wychowania przedszkolnego
(publiczne przedszkole, oddział wychowania przedszkolnego w publicznej
szkole podstawowej lub publiczna inna forma wychowania przedszkolnego).

9.

16 – 23
maja 2022 r.

Komisja prowadzi postępowanie uzupełniające, w szczególności bada
i weryfikuje, czy kandydaci spełniają kryteria rekrutacyjne.

10.

24
maja 2022 r.

Komisja rekrutacyjna podaje wyniki postępowania uzupełniającego
do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

11.

24 – 30
maja 2022 r.

Rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia dziecka do placówki wychowania
przedszkolnego w formie pisemnego oświadczenia.

12.

31
maja 2022 r.

Komisja rekrutacyjna podaje wyniki postępowania uzupełniającego do
publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

5

Zadanie
Złożenie wniosków o przyjęcie dziecka do danej placówki wychowania
przedszkolnego, wraz z wymaganą dokumentacją.
Komisja prowadzi postępowanie rekrutacyjne, w którym w szczególności bada
i weryfikuje, czy kandydaci na przedszkolaka spełniają kryteria rekrutacyjne.

Dzieci 6-letnie w związku z obowiązkiem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego przejdą
do tzw. klas zerowych w szkołach
podstawowych do trzech szkół trzebnickich i do czterech szkół wiejskich.
Przejście dzieci do oddziałów zerowych odbędzie się na podstawie
zgłoszeń rodziców zgodnie z obowiązującymi obwodami szkół. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach
rodzic może wybrać oddział zerowy
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w szkole, która nie jest dla jego miejsca zamieszkania szkołą obwodową
(powodem może być uczęszczanie
starszego rodzeństwa do szkoły, która dla rodziców nie jest szkołą obwodową). Przejście dzieci do oddziałów
zerowych zgodnie z obwodami szkół
jest ważne ze względu na późniejszą
realizację obowiązku szkolnego.
Dzieci zamieszkałe poza obszarem
Gminy Trzebnica mogą ubiegać się
o przyjęcie do gminnych przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych w szkołach i oddziałów zerowych tylko
w przypadku, kiedy dana placówka
będzie dysponować wolnymi miejscami.
Wszelkie informacje szczegółowe
na temat rekrutacji można pozyskać
na stronach internetowych przedszkoli i szkół oraz w samych placówkach.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy:
Ulice: Alpejska, Błotnista, Bolesława Chrobrego,
Drukarska, Grabowa, Henryka Pobożnego, Henryka
Sienkiewicza, Ignacego Daszyńskiego, Jana Pawła II, Jana
Matejki, Jarzębinowa, Klasztorna, Kolejowa, Kościelna,
Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka, Kwiatowa,
Lipowa, Marii Leszczyńskiej, Miodowa, Mostowa, Na
wzgórzach, Obornicka, Obrońców Pokoju, Ogrodowa,
Owocowa, Parkowa, Przemysłowa, Rynek, Sadowa,
Solna do ul. Daszyńskiego, Spokojna, Sportowa, Stefana
Żeromskiego, Świętej Jadwigi, Węgrzynowska, Widokowa,
Wrocławska, Zielona, Żołnierzy Września,. Wioski:
Droszów, Malczów, Węgrzynów;

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy:
Ulice: 1 Maja, 3 Maja, Aleksandry, Armii Krajowej,
Borówkowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Elizy
Orzeszkowej, Fryderyka Chopina, Generała Stefana Grota
Roweckiego, Generała Leopolda Okulickiego, Generała
Władysława Sikorskiego, Grunwaldzka, Harcerska,
Henryka Brodatego, Ignacego Paderewskiego, Jagodowa,
Jana Kilińskiego, Janusza Korczaka, Kazimierza Wielkiego,
Krakowska, Leśna, Łączna, Łąkowa, Malinowa, Nowa,
Oleśnicka, Piastowska, Porzeczkowa, Poziomkowa,
Samarytańska, Stanisława Moniuszki, Stawowa, Szarych
Szeregów, Świętojańska, Truskawkowa, Wesoła, Winna,
Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława
Stanisława Reymonta, Zielonego Dębu, Zielone Wzgórze.
Wioski: Będkowo, Brochocin, Sulisławice, Świątniki,
Raszów, Taczów Mały, Taczów Wielki;

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy:
Ulice: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Akacjowa,
Bartosza Głowackiego, Brama Trębaczy, Chabrowa,
Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Fiołkowa, Franklina
Roosevelta, Generała Józefa Bema, Graniczna, Jaśminowa,
Juliusza Słowackiego, Jędrzejowska, Kosmonautów, Krótka,
Lawendowa, Ledowa, Marcinowska, Marii Dąbrowskiej,
Marii Konopnickiej, Milicka, Wojciecha Drzymały,
Młynarska, Morelowa, Orzechowa, Piwniczna, Pogodna,
Polna, Prusicka, Siostry Hilgi Brzoski, Słoneczna, Solna
granica z Daszyńskiego, Stanisława Piaskowskiego,
Tadeusza Kościuszki, Teatralna, Wałowa, Wąska,
Wincentego Witosa, Wiosenna, Wiśniowa, Władysława
Broniewskiego, Wojska Polskiego, Wrzosowa,. Wioski:
Brzyków, Małuszyn, Marcinowo, Nowy Dwór, Jaszyce,
Kobylice, Księginice, Rzepotowice.

Obwód Szkoły Podstawowej Boleścin:
Boleścin, Głuchów Górny Skarszyn, Piersno;

Obwód Szkoły Podstawowej Masłów:
Ligota, Masłów, Cerekwica;

Obwód Szkoły Podstawowej Kuźniczysko:
Kuźniczysko, Jaźwiny, Blizocin, Masłowiec, Skoroszów;

Obwód Szkoły Podstawowej Ujeździec Wielki:
Szczytkowice, Komorowo, Komorówko, Biedaszków Mały,
Biedaszków Wielki, Koczurki, Brzezie, Ujeździec Mały,
Ujeździec Wielki, Janiszów, Koniowo, Domanowice.

pr ze d stawiamy
o s iąg n i ę c ia
tr ze b n i czan

Kącik MODOWY

SOROCZKA Z KERSETKĄ – elementy ukr aińskiego stroju ludowego
Strój, czyli coś – co stroi. Ozdabia nas. To opowieść o człowieku
i o jego pozycji, możliwościach,
poczuciu estetyki. Stroje ludowe są
najczęściej bogato zdobione, bardzo pracochłonne i kosztowne,
dlatego są niezwykle szanowane,
użytkowane tylko na specjalne
uroczystości. Jednocześnie te stroje
były sposobem zamanifestowania
bogactwa, ekonomicznej niezależności i pozycji społecznej, pracowitości i dokładności. Strój ludowy
ulega modom – ale fazy przemian
strojów w kulturze wsi są bardzo
długie, przez konserwatywne podejście mieszkańców wsi do nowych
trendów. Przepiękne stroje ludowe
naszych sąsiadów z Ukrainy są wieloczęściowe, a poszczególne elementy stroju mają wdzięcznie brzmiące
nazwy. Zróżnicowanie poszczególnych części stroju zależy od regionu
i występują w nim mniej lub bardziej rozpowszechnione elementy,
a wspólnych jest kilka.
SOROCZKA – przepiękna, długa, ręcznie wyszywana koszula
z haftowanymi wstawkami tzw.
wyszywanka. Długa lub krótka,
z długimi rękawami wykończonymi mankietami.

widoczna część każdego elementu znajdującego się pod spodem.
Pod koniec XIX i na początku XX
wieku tradycyjny strój Ukraińców
zachował w znacznej mierze swój
archaiczny charakter.

FARTUCH – „zapaska” – nieodzowny element kobiecego stroju
zawiązany wokół talii.
KERSETKA – bezrękawnik uszyty z cennej, haftowanej tkaniny,
zakładany w odświętnych sytuacjach. Zapinany z przodu, poszerzany w tyle, w cztery lub sześć
klinów.
JUBKA – długi do kolan kaftan
z rękawami, szyty z cienkiego
sukna.
ŚWITA – wierzchnie okrycie
w formie sukmany, uszyte z samodziałowego płótna. Świta należy
razem z soroczką do najstarszych
elementów ukraińskiego stroju
ludowego. Ten element ubioru powstawał z kroju w kliny.
POJAS – szeroki przewiązany wokół talii ozdobny pas.
Tradycyjna wielowarstwowość
ukraińskiego kobiecego stroju ludowego, wywodząca się jeszcze
z kultury wczesnego średniowiecza, przetrwała aż do początku
XX wieku.

NAKRYCIA GŁOWY
Nakrycia głowy okazały się najmniej podatną na zmiany częścią
ukraińskiego stroju ludowego. Ich
różnorodne formy oraz sposoby
noszenia zachowały archaiczne
rysy aż do początku XX wieku.
Drapowane nakrycia głowy, wywodzące się z dawnych ubiorów
bliskowschodnich, przyjęły w kulturze ukraińskiej formę ubrusu
(płócienna ręcznikowata chustka
zarzucona na głowę i okręcona
wokoło szyi z końcem przerzuconym na plecy), namitki (długa
ręcznikowata chusta), a później
– chust, które wiązane były na
oczipku (rodzaj czepka z bawełny,
jedwabiu bądź złotogłowiu, nakładanego bezpośrednio na włosy).
Szczególne znaczenie wśród ludowych ukraińskich nakryć głowy zawsze posiadał wianek. Był to
charakterystyczny element stroju
głowy dziewcząt (dziewice), któ-

Wielowarstwowość polegała na
używaniu kilku elementów ubioru, nakładanych jeden na drugi,
przy czym zawsze musiała być
R

E

K

L

A

rego nie wolno było nosić pannom
z dzieckiem i mężatkom. Jest to
jedyne nakrycie głowy, które nie
pełniło żadnej funkcji praktycznej
czy ochronnej, posiadało dodatkowo znaczenie magiczne, chroniące
przed złem. Ukraińskie dziewczęta nakładały wianek po raz pierwszy w wieku 15-16 lat i nosiły go aż
do ślubu, jeszcze w XIX wieku noszono powszechnie na całej Ukrainie.
Pozostałości dawnego systemu znaków symbolicznych przetrwały najdłużej w weselnych
nakryciach głowy. W większości regionów po nakryciu głowy
można było bez trudu rozpoznać,
czy „nareczena” wzięła już ślub.
Na Łemkowszczyźnie przykładowo przed ślubem dziewczyna nosiła wianek z tasiemek, a podczas
wesela nosiła już na głowie nakrycie wykonane z chabrów. Wianek weselny jest (nawet w czasach
współczesnych) głównym atrybutem panny młodej w skomplikowanym systemie semantycznym
stroju weselnego, mającym również znaczenie magiczne i obronne, który niezawodnie wyróżnia ją spośród innych dziewcząt
M

A

Anna Bogdanienko
absolwentka ASP oraz Wydziału
Prawa i Zarządzania w sektorze
mody na Uczelni Łazarskiego,
projektantka ubioru i właścicielka
Atelier Mala Ramus w Trzebnicy,
stylistka, kostiumograf, zakochana
w stylu gwiazd kina Audrey
Hepburn i Grace Kelly.

źródło: pl.wikipedia.org
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▶ Uk rai ńs k a d z iewc z y na w lu dow y m st r oju 1916 r o k .
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DZIEŃ KOTA

JUBILEUSZ PRZEDSZKOLA I SZKOŁY
18 lutego 2022 roku o godzinie 10.00
w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki odbyło
się przedstawienie bożonarodzeniowe “Opowieść
Wigilijna” z okazji 25-lecia istnienia Przedszkola
Integracyjnego oraz 20-lecia Językowej
Integracyjnej Szkoły Podstawowej.
Trudno uwierzyć, że minęło już
tyle czasu. Cieszy mnie ogromnie,
że działalność obu placówek jest
potrzebna w naszej gminie. Oprócz
podstawowej pracy opiekuńczo
-wychowawczej stworzone zostało
zaplecze do pracy rewalidacyjnej,
do Wczesnego Wspomagania Roz-

woju Małego Dziecka. Mając za
sobą tak wiele lat dobrej działalności, można sobie tylko życzyć tak
jak dotychczas życzliwych i współpracujących Rodziców oraz dziękować za to ćwierćwiecze, które
stało się naszym udziałem. Pragnę
podziękować mojej Rodzinie, która
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mnie przez te wszystkie lata wspierała i Bogu, który prowadził nas
przez dobre, ale przede wszystkim
pochmurne dni.
Dziękuję bardzo Rodzicom
naszych wychowanków, którzy
z zaufaniem powierzali i powierzają nam wychowanie swoich
dzieci. Dziękuję Burmistrzowi
Gminy Trzebnica panu Markowi
Długozima, że dzięki jego wieloletniej przychylności mogliśmy
wcielać w życie nasze większe
i mniejsze projekty i realizować je
czy na deskach sali widowiskowej
w GCKiS czy też korzystać z Ołtarza Polowego. Dziękuję pani Dy-

rektor GCKiS Barbarze Smaś oraz
wszystkim osobom, które służyły
nam pomocą w scenicznej organizacji przedstawienia.
Dziękuję bardzo wszystkim
pracownikom przedszkola i szkoły, gdyż to oni tworzą klimat codziennej pracy. To dzięki ich
wytężonej pracy dzisiejsze wydarzenie, jak i wszystkie, które
do tej pory miały miejsce mogło
dojść do skutku. Jestem ogromnie dumna, że w widowiskach,
które organizujemy biorą udział
wszyscy nasi wychowankowie.
W “Opowieści wigilijnej” uczestniczyło 110 wychowanków z obu

Gminne Przedszkole nr 2

placówek, każdy wychowanek
przez chwilę był aktorem wielkiej
sceny. Gratuluję naszym aktorom
za piękne i wzruszające chwile, za
tak piękne odegranie wszystkich
aktów przedstawienia. Czas wielogodzinnych przygotowań został
uwieńczony cudownym widowiskiem, które mogło zachwycić. Tu
jeszcze raz podziękuję wszystkim
nauczycielom i osobom wspierającym za zaangażowanie, piękne
przygotowanie i ogromną pomysłowość, która przy użyciu tak niewielu rekwizytów stworzyła piękną scenerię na scenie.
Agnieszka Mandryga

17 lutego w naszym przedszkolu
pojawiło się mnóstwo kotów – białe, czarne, rude… To nasze przedszkolaki w tym dniu zamieniły
się w piękne kotki. Każdy „mały
kotek” był wyjątkowy i piękny,
a to dlatego, że wspólnie świętowaliśmy Dzień Kota. W tym dniu
dla naszych podopiecznych zorganizowaliśmy mnóstwo zabaw:

sensoryczny koci spacerek, kocie
masażyki, zawody w picu mleka,
zagadki o bajkowych kotach oraz
zabawy ruchowe przy piosenkach
o kotach. Był też koci tor przeszkód, zwijanie kłębka na czas
oraz to, co przedszkolaki lubią najbardziej, czyli nagrody za piękne
przebranie. Dzieci rozwijały mowę
i myślenie podczas zajęć tematycznych, rysowały koty wg własnego

okienko
z wierszem
Danuta K amińsk a
pomysłu, poznały kocie obyczaje
oraz sposoby pielęgnacji kotów.
Dodatkowo każdy przedszkolak
wie, że należy dbać o zwierzęta

domowe oraz te, które zostały porzucone. Dodatkowo nauczycielki
przygotowały dla dzieci teatrzyk
kukiełkowy pt. „Kot, lis i kogut”.

Mecze Matematyczne
Szkoła Podstawowa nr 3

W dniu 20 stycznia 2022 r. odbył się
kolejny Mecz Matematyczny w kategorii SP 4-6. Uczniowie Naszej
Szkoły wygrali mecz i mają przed
sobą do rozegrania w marcu ostatni mecz eliminacyjny. Mecz Matematyczny w kategorii SP 7-8 został

Być kobietą?
Damą być, lecz nie damulką.
Być kobietą? Coraz trudniej.
Czego życie od nas żąda?
Czego facet od nas chce?
Sprzątaj, pierz, ugotuj smacznie.
Dziecko przewiń i też nakarm.
Zrób zakupy i bądź piękna.
I oszczędna, nie rozrzutna.

rozegrany w dniu 1 marca 2022 r.
Po długiej rozgrywce mecz został
zakończony remisem – obecnie
członkowie drużyny czekają na
wyniki eliminacji. Gratulujemy
i czekamy na kolejne zwycięstwa.
Jowita Pietrzykowska-Dziwak –
opiekun drużyny klas 5-6. Sylwia
Mirek – opiekun drużyny klas 7-8

Gimnastyka? Tylko w domu.
Koleżankom powiedz, cześć.
Tyś dla męża wszak stworzona
To Twojego życia treść.
Baju, baju, będziesz w raju.

Dzień Języka Ojczystego
Szkoła Podstawowa nr 3

▶ Wsp ó lny ś p iew ws z yst k ic h ak tor ów p r ze d st awie nia p op r ze d zony ko l ę d ą z aś p iewaną w 3 j ę z y k ac h p r ze z uc z niów s z ko ł y.

28 lutego obchodziliśmy w naszej
szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony 23 lat temu przez UNESCO,
aby podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na konieczność
dbania o język ojczysty, troskę
o jego rozwój i trwanie. W szkole
działo się w tym dniu sporo ciekawych rzeczy, zarówno w trakcie
lekcji języka polskiego, jak i poza

pracowniami
polonistycznymi.
Na zajęciach uczniowie poznawali
ciekawostki dotyczące polszczyzny, jej historię i udowadniali, że
niestraszne są im najtrudniejsze
łamańce językowe. Na korytarzu
zwracały uwagę, wykonane przez
klasy 4-8, kolorowe plakaty dotyczące języka polskiego, m.in.
jego zasad, piękna, poprawności,
ćwiczeń dykcyjnych, itp. Chętni
uczniowie przyszli do szkoły przebrani za postacie literackie oraz

Dziś Twój mąż ma być partnerem.
Ma otoczyć Cię opieką.
Jakże dobrze gdy opoką i ostoją Twoją
jest.
Gdy wtulona w te ramiona śpiewam:
„jestem przecież taka mała,
Taka mała, dobrze wiesz”
To nieważne jest czy sprzątam,
Czy gotuję, wierz mi, wierz.

przynieśli ze sobą swoje ulubione
książki. W specjalnych punktach
językowych dzieci mogły spraw-

dzić, jakie znaczenie mają ich
imiona i z jakiego języka pochodzą. / Zespół Polonistyczny

„Miłość ci wszystko wybaczy?”
Oj, zdrady, to niekoniecznie.
Lecz czasami są wyjątki.
Reguły, przepisy, kto wie?!

Dentobus w naszej szkole
Szkoła Podstawowa nr 3

DENTOBUS to mobilny gabinet
stomatologiczny, który z inicjatywy Burmistrza Gminy Trzebnica
Marka Długozimy dotarł również
do naszej szkoły, by promować,
edukować zdrowie jamy ustnej

▶ W yc howankow ie w sce nie , k tóra j e st r e t r os p e kcj ą wsp o mnie ń g ł ów ne g o
b o hate ra .

▶ Uc z niowie s z ko ł y wc ie lili się w p ost ac ie z „O p owie ś c i wig ilij nej ”. Ko l acja
b oż onar o d ze niowa u B oba: b o hate r owie c ie s z ą s ię sob ą i m o d l ą się o z d r owie
d l a Tim a . Pię k ne p r ze s ł anie k ie ruj ące dob r e s ł owa ws z yst k im ob e c ny m .

oraz leczyć zęby dzieci i młodzieży
w ramach Programu Szkoły Promującej Zdrowie. W trakcie wizyty lekarz stomatolog dokonał przeglądu uzębienia uczniów klas 1
– 8 oraz wydał zalecenia odnośnie
ewentualnego, dalszego leczenia.
Dziękujemy za trafną inicjatywę.

Warsztaty pianistyczne
Gminna Szkoła Muzyczna

W dniu 01 marca 2022 roku

w Auli Gminnej Szkoły Muzycznej
w Trzebnicy odbyły się warsztaty
dla uczniów i nauczycieli klas for-

Wszystko jest przecież dla ludzi.
Lecz rozważać trzeba bacznie.
Nie przekraczać pewnych granic,
Bo ta więź co łączy, zgaśnie.

Choć serce nie sługa, to prawda.
Budujmy swe więzy rozważnie.
I pamiętajmy o jednym,
Że nasze życie jest ważne.

tepianu, które poprowadził dr hab.
Gracjan Szymczak – wykładowca
w Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu. Udział
w warsztatach wzięli uczniowie
Pani Anny Sokołowskiej-Stasik,
Pani Lilii Tarasenko, Pani Barba-

ry Trusz-Ciszek oraz Pani Agaty
Grudzień. Lekcje, podczas których
młodzi pianiści mogli zaprezentować i doskonalić swoje umiejętności, przebiegały w bardzo miłej
i twórczej atmosferze.

A nie na tym szarym końcu,
Lecz na początku, boś ważna.
Jak dotąd było, pamiętasz?
Podpowiem Ci, bo to było tak.
Jak w znanej bajce o rzepce,
Mąż z przodu, teściowa i mama,
I tatuś, i dziadek ze stryjem,
Bratowa, i szwagier, też swat.
Kolejni kuzyni, przodkowie,
i dzieci gromadka, a jakże.
A parowozem i czołgiem,
Nikt inny, lecz Ty, właśnie Ty.
I odwróć nareszcie bieg rzeczy.,
Bo jesteś dziś sama swym sterem.
Mów sobie, mój statek to życie, ja
płynę.
I jestem, bo chcę. I tak płynę.

▶ W yc howankow ie p r ze d s z ko l a w sce nie z „ D z iad k a d o o r ze c hów ” – b it wa
mys z y z ż o ł nie r z ami.

▶ Sce na p r ze d st awia „ N ar o d ze nie J e z u s a” w w y konaniu p r ze d s z ko l ac z ków:
ko ł ys ank a d l a Je z u s k a .

I z wiatrem popłynę w tę przestrzeń,
Bo warto swe życie tak przeżyć.
Z rozmachem, z uśmiechem na
ustach.
I nie żałować. lecz prześnić.
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DZIEŃ MLEKA

Świetlica
Szkoła Podstawowa nr 3

Nazwa
dinozaur
oznacza
„straszna jaszczurka”, dlatego
też mylnie mówi się, że był on
jaszczurką. 26 lutego obchodzimy Dzień Dinozaura – w związku z nim dzieci w świetlicy mogły
bliżej poznać te stworzenia. Oglądając prezentację multimedialną

dowiedziały się, że były dinozaury
roślino-, mięso – i wszystkożerne.
Poznały ich nazwy, zwyczaje, wygląd i budowę oraz odkryły różnice między nimi. Na koniec były
kolorowanki, a także tyranozaur
Rex gigant – dzieło, które powstało dzięki dobrej i przemyślanej
współpracy dzieci. / Dagmara Jakusek

Gminne Przedszkole nr 2

Mleko jest bardzo wartościowym
produktem spożywczym i ważnym
pokarmem dla człowieka – znanym
już od tysiącleci. Mając na uwadze
szczególną wartość tegoż napoju –
w poniedziałek 21 lutego w grupie
Zajączków zorganizowany został
Dzień Mleka. Przedszkolaki wzięły
udział w zajęciach edukacyjnych,

z których dowiedziały się skąd pochodzi mleko i gdzie się je przerabia.
Poznały produkty mleczne – twaróg, jogurt, śmietanę, kefir, ser żółty,
masło. Dzieci ze smakiem dokonały
też degustacji mleka oraz jego przetworów, a także dowiedziały się jak
bardzo zdrowo jest pić mleko i jeść
nabiał oraz jakie to ma znaczenie
dla organizmu człowieka – dla naszych mocnych zębów, kości i urody.

Podczas zajęć słuchaliśmy piosenek
o mleku i krowie, a ruchem ilustrowaliśmy treść utworów. Na zakończenie naszych zabaw wykonaliśmy
prace plastyczne, których tematem
była krowa. Mleko i jego przetwory są bardzo ważne w diecie dzieci.
Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych w tym zakresie
jest kluczowe, aby nasze pociechy
rozwijały się prawidłowo i zdrowo
rosły. Patrząc na nasze przedszkolaki ze smakiem zajadające rozmaite
produkty nabiałowe jesteśmy dobrej
myśli! / (Ewa Łopąg)

tłusty czwartek
Sz. Podstawowa Boleścin

Dnia 28.01.2022 r. w Szkole Podstawowej w Boleścinie miało miej-

Grono czytelników powiększone
TŁUSTY CZWARTEK
Gminne Przedszkole nr 2

Dzień Żołnierzy Wyklętych
Szkoła Podstawowa nr 3

1 marca obchodzimy Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ustanowiony przez Polski
Sejm w 2011 r., aby upamiętnić
tych żołnierzy powojennego podziemia, którzy przeciwstawiali się
narzuconemu siłą reżimowi, a także, po II wojnie światowej, walczyli
z władzą komunistyczną w Polsce.
Z tej okazji w naszej szkole odbyły
się lekcje historii i projekcje filmów
związane z tym świętem. Towarzyszyła im szkolna wystawa plakatów na temat „Żołnierzy Niezłomnych”. / J. Sobota

Szkoła Podstawowa nr 3

7 marca 2022 r. odbył się szkolny
etap Konkursu Recytatorskiego
klas drugich. Wzięło w nim udział
10 uczniów z kl. 2a, b i c. Dzieci recytowały wiersze o tematyce: „Postawy i emocje”. Do etapu powiatowego, który odbędzie się 16 marca

„Był sobie raz pączek,
Co nie miał rączek
I okrąglutki był, jak miesiączek.
Miał lukrowaną złocistą skórkę
A w środku dziurkę na konfiturkę.
Wszyscy go lubili
Starsi i dzieci
Na jego widok, aż ślinka leci.
Lecz co naprawdę pączki są warte?
To wie najlepiej – kto?

Ostatni czwartek Karnawału zwany „Tłustym Czwartkiem” – w tym
roku obchodziliśmy 24 lutego. Tłusty czwartek – to staropolska tradycja świętowania tłustym jedzeniem
ostatnich dni karnawału przed zbliżającym się Wielkim Postem. Podczas obchodów tego dnia w naszym
przedszkolu dzieci poznały tradycje
i obrzędy związane z tym świętem.
Wysłuchały wierszy i utworów poświęconych pączkom. Poznały spo-

soby ich przygotowania, składniki
potrzebne do ich wyrobu. Odbyły
się również konkursy oraz zabawy
– w których przedszkolaki musiały
wykazać się nie lada sprytem, np.
przy zjadaniu pączków bez pomocy
rąk! Dzieci w ramach zajęć plastycznych wykonały własne pączki i donuty np. z papieru. Najważniejszym
punktem świętowania Tłustego
Czwartku była oczywiście degustacja pączków. I cóż z tego, że pączek to
bomba kaloryczna. Tradycja w narodzie rzecz święta, a my – Przedszkole Niezapominajka – dobre tradycje
kultywujemy! / Ewa Łopąg

Szkoła Podstawowa nr 3

W środę, pierwszoklasiści z oddziału A uczestniczyli w zajęciach,

które odbyły się w bibliotece szkolnej. Było to dla nich kolejne ważne
wydarzenie na edukacyjnej ścieżce, ponieważ zostali przyjęci do

DZIEŃ PIEGÓW
Szkoła Podstawowa nr 3

Konkurs Interpretacji Poezji
w SP nr 2 komisja konkursowa zakwalifikowała zdobywcę I miejsca
Marcelinę Krzak uczennicę kl.
2a, która recytowała wiersz” Paweł i Gaweł” A. Fredry. Wszyscy
uczestnicy szkolnego etapu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom
konkursu. / Alicja Woźna
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BAL Karnawałowy
Gminne Przedszkole nr 1

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale.
Jest on atrakcją bardzo lubianą przez
dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Bal karnawałowy dla
przedszkolaków to dzień niezwykły,
często wyczekiwany przez wiele tygodni. 18 lutego 2022 r. w Gminnym
Przedszkolu nr 1 im. Krasnala Hała-

bały w Trzebnicy odbył się taki bal.
Dzieci przygotowały się do niego
wykonując maski karnawałowe, pomagały w dekorowaniu swoich sal,
ponieważ tegoroczny bal tak jak i ten
w minionym roku każda grupa miała w swojej sali. Dzieci poprzebierały
się w różnorodne stroje a nauczycielki dołożyły wszelkich starań, by wystrój sali balowej wprowadził dzieci
w radosny nastrój oraz zachęcał do
wesołej zabawy. Dzieci świetnie się

bawiły uczestnicząc wspólnie ze
swoimi paniami w tańcach oraz licznych konkursach zręcznościowych,
ruchowych oraz tanecznych. Podczas odpoczynku na przedszkolaków czekała słodka niespodzianka.
Bal umożliwił dzieciom spędzenie
czasu w miłej i radosnej atmosferze.
Wspólna zabawa przyniosła wiele
radości naszym przedszkolakom,
a to było głównym celem tego balu.
Energia płynąca od dzieci i ich gotowość do wspaniałej zabawy sprawiły, że tegoroczny karnawał zostanie
w naszej pamięci na długo. / Elżbieta
Zawada

Dzień 1 marca w kalendarzu nietypowych świąt obchodzony jest
jako „Dzień Piegów”. Wśród nas
jest wiele osób obdarzonych piegami. Niektórzy z nich nie przepadają za nimi, a przecież piegi

mogą być atutem urody. Dlatego,
aby pokazać dzieciom, że piegi są
ładne, oryginalne w klasach I b i II
c zostały przeprowadzone zajęcia,
podczas których dzieci dowiedziały się między innymi: skąd biorą
się piegi, oglądali filmy, wykonały
„piegowate portrety”. Piegi doce-

sce uroczyste Pasowanie na ucznia
i przedszkolaka. Ze względu na
trwającą pandemię, uroczystość
odbyła się bez udziału rodziców
i gości. Dzieci długo przygotowywały się do tego wydarzenia.
Uczyły się wierszyków, śpiewały
piosenki. Aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły pani Anna
Kurnicka. Na pamiątkę wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy
i upominki od Rady Rodziców
i klasy 8. Po pasowaniu dzieci udały się do klasy, w której czekało
przygotowane na tę okazję przyjęcie. Rodzice, mimo iż nie mogli
uczestniczyć w uroczystości, bardzo pomogli przy jej organizacji.
Mamy upiekły ciasta, zakupiły
owoce i napoje oraz przygotowały
dekoracje stołów. Dzień Pasowania
był dla każdego ucznia wyjątkowy
i na długo pozostanie w pamięci. /
Sara Al.-Kebsi / Sylwia Siwik
grona czytelników. Na początku
dzieci dowiedziały się, jakie zbiory
gromadzone są w bibliotece, które
książki mogą wypożyczać, na jak
długo i wreszcie – jak należy zachowywać się, przebywając w tym
miejscu. Następnie każdy nowy
czytelnik zapoznał się z zawartością poszczególnych półek. W prezencie dzieci dostały pamiątkową
zakładkę, która ma im przypominać m.in. o tym, że nie zaginamy
w książkach tzw. „rogów”, aby zaznaczyć, gdzie skończyliśmy czytać. Zwieńczeniem spotkania było
pamiątkowe zdjęcie. Mam nadzieję, że książki będą przyjaciółmi nie
tylko uczennic i uczniów z klasy
Ia, ale każdego z nas! / Agnieszka
Drohomirecka
nili również autorzy książek dla
dzieci i młodzieży obdarzając nimi
swoich bohaterów, dlatego przybliżono dzieciom takie postacie literackie jak Pipi Pończoszankę, Pana
Kleksa, Anię z Zielonego Wzgórza
czy przyjaciela Harrego Pottera
– Rona Weasley. Po dzisiejszych
zajęciach już wszyscy wiedzą, że
piegi to duży atut i nie należy się
ich wstydzić. / A. Woźna, A. Lew

Dzień Dinozaura
Szkoła Podstawowa nr 3

25 lutego przypada Dzień Dinozaura. Dzieci z grupy 0b obejrzały
prezentację multimedialną o prehistorycznych stworach, które niegdyś zamieszkiwały naszą planetę.

Dowiedziały się, kiedy żyły dinozaury, czym się żywiły, jak wyglądały i dlaczego wymarły. Były dinozaurowe ćwiczenia, zabawy oraz
zagadki. Na koniec dzieci wykonały prace plastyczne – kolorowe
dinozaury. / M.Z

Nasze Pasje
Szkoła Podstawowa nr 3

Julia i Zosia to uczennice kl. 3a.
Przygotowały w holu wystawę, na
której zaprezentowały swoje prace.
Julia interesuje się informatyką.
Pięknie rysuje – w swych pracach

przedstawia postacie z gier komputerowych. Pasją Zosi jest szydełkowanie. Jej prace to głównie zwierzęta, które pięknie wydziergała
z miękkiej włóczki szydełkiem. /
R. Makles

Konkurs recytatorski
Szkoła Podstawowa nr 3

W piątek, 25 lutego w bibliotece
odbył się szkolny etap V Konkursu Recytatorskiego „Wszystko
jest poezją dla klas IV. Recytatorzy mieli za zadanie przygotować
wiersz inspirowany myślą Jonasza
Kofty „Naprawdę jaka jesteś, nie
wie nikt”. Pierwsze miejsce zajęła
uczennica z klasy IVb – Alicja Janusiewicz, drugie – Karol Masztalerz z klasy IVa. Za Alę trzymamy
kciuki, gdyż będzie nas ona reprezentować w etapie powiatowym! /
Poloniści

konkurs talentów
Gminna Szkoła Muzyczna

Dnia 24.02.2022 roku w Gminnej
Szkole Muzycznej odbył się V Konkurs Talentów. Uczestnicy startowali w czterech kategoriach: I grupa : klasa I – III cyklu 6-letniego
oraz klasa I – II cyklu 4-letniego, II
grupa : klasa IV – VI cyklu 6-letniego oraz klasa III – IV cyklu 4-letniego, III grupa : wokalna IV grupa: zespoły kameralne. Zmagania
uczestników były oceniane przez
Jury w składzie: Pani Dyrektor Teresa Łuc – przewodnicząca, Pani
Edyta Radzio, Pani Anna Davies –

Rada Rodziców, Pan Tomasz Świńczyk, Pan Paweł Czochara oraz
Pan Michał Jakubowski. Laureaci
konkursu: I grupa: Jury przyznało dwa pierwsze miejsca ex aequo.
I miejsce Zuzanna Szymczak-Domino oraz Krzysztof, Urbaniak. II
miejsce Mikołaj Krzak, III miejsce
Karolina Kaczmarek Wyróżnienia: Emilia Burniak oraz Szymon
Modrzejewski, II grupa: I miejsce
Olivia Davie, II miejsce Kacper
Radzio III miejsce nie przyznano,
Wyróżnienie Anna Waberska, III
grupa: I miejsce Borys Motkowicz

II miejsce Zuzanna Tass, IV kategoria: Jury przyznało dwa pierwsze
miejsca ex aequo. I miejsce Zespół
instrumentalny “ W 6 rąk”, I miejsce Zespół perkusyjny, Zostały
przyznane również dwie nagrody

publiczności, wyłonione w drodze
głosowania, otrzymali je: Mikołaj Krzak oraz Maja Nowak, Nagrodę specjalną przyznała także
Rada Rodziców. Pani Anna Davies
oraz Edyta Radzio w imieniu Rady

Rodziców wręczyły nagrodę Zespołowi perkusyjnemu. Wszyscy
laureaci otrzymali dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez Radę
Rodziców oraz Burmistrza Gminy
Trzebnica Pana Marka Długozimę.
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Tyka
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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

TO NIE WYPANDA PR E M I ER A

Lwia
rodzina

Duży
majątek
ziemski

ul. Prusicka 12 (wejście od ul. Jana Olszewskiego)
pon-czw 12:00 – 20:00
pt-sob 12:00 – 22:00
niedz. 12:00 – 20:00

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

Jednorazowa
porcja do pieca
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2

Miejsce dla Ciebie!

21

Korner
w piłce
nożnej

11-15 marca 2022

6+/ animacja, familijny, komedia /
2D dubbing /1godz. 40 min.

BATMAN
13+ / sci-fi, sensacyjny / 2D napisy /
2 godz. 56 min.”

18

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
1

artKawiarnia

Leszek,
gimnastyk

Biały to
unikat

14 15 16 17 18 19 20 21

Powitanie Wiosny / Zbiórka – Trzebnicki
Deptak / szczegóły na gckis.trzebnica.pl
i plakatach

KINO POLONIA

Herbatkowe
zioło

Jagger
z
estrady

Imię
żony
Mickiewicza

21 marca/10:00

Takt, delikatność

Hardy
lub
Reed

Lendl z
rakietą

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

Zapraszamy na domowe ciasta, najlepszą
kawę, chrupiące gofry oraz rzemieślnicze lody

Szachowy
remis

Kolejowa
salonka

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
3

6

KULTURA

Narzuca
je lider
biegu

11

Część
ciała z
łydką

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Lendl z
Lwia
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozrodzinaże: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum
porządzenierakietą
o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy,
19
13
Kultury i Sztuki, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica; możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@um.trzebnica.
pl; moje daneImię
będą przetwarzane na potrzeby przekazania rozwiązania krzyżówki do Redakcji Panoramy
KornerTrzebnickiej i udziału w losowaniu zwycięscy; nie
żony
podanie danych osobowych uniemożliwi udział w losowaniu zwycięscy; dane będą przekazywane
w tylko
piłcena podstawie przepisów prawa; dane będą przechowywaneMickieprzez okres do wydania kolejnego numeru Panoramy: dane nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
14 nożnej
przysługuje wicza
Pani/Panu prawo: wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed
jej
cofnięciem;
żądania
od
administratora
dostępu
do
moich
danych
osobowych,
ich
sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przeBiały Duży
twarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2

Imię
Minnelli,
aktorki

17

9

1

Grzybowy w
uszku

Grządka
pełna
róż

Leszek,
gimnastyk

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

Na nim
dusza u
tchórza

Nieodwracalne
przeznaczenie

5

Takt, delikatność

Hardy
lub
Reed

Książka
na
zdjęcia

8
Abu
Zabi lub
Katar

Czarny koń
w zaprzęgu

16

12

Narzuca
je lider
biegu

Grządka
pełna
róż

1

3

PanoraČapek,
miczny
pisarz
w kinie

Widziadło
senne

Informator

Odmiana komedii

Ebola
lub HIV

Sztuka
cyrkowa

1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę
którym został(a):

15

Ulotka
ideowa

Płaszczyzna
pochyła

Grzybowy w
uszku

ufundowane
przez GCKiS,
Przed
Imię
Minnelli,
dopremieodbioru:
ul. Prusicka
12
rą
aktorki

Jadowity wąż

z numeru 3

Pełna rudy
na masowcu
Mieszek
Zagłoby

Usuwany
mydłem

pochyła

Ebola
Rozwiązanie
lub HIV

Pseudo draba

Z mąki
kukurydzianej

Z mąki
Płasz- 4 (209)
KUPON
KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika czyzna
NR
kukurydzianej

7

Marka
Rzeka
drogich
lub ryba
piór

Węgiel i
drewno
na zimę

Czarny koń
w zaprzęgu

Mieszek
Zagłoby

UsuwaOsoby,
które dostarczą rozwiązany
ną krzyżówkę
do
Redakcji Panomydłem
3
ramySztuka
Trzebnickiej, ul. Prusicka 12,
pok. cyrkowa
201 lub do skrzynki korespondencyjnej
przy wejściu
do buPanoraKsiążka
Čapek,
miczny
na
pisarz
dynku,
wezmą
udział
w
losowaniu:
w kinie
zdjęcia

35
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18-22 marca 2022

TO NIE WYPANDA / PIES

13 marca / 18:00

Spektakl RUBINOWE GODY
– Teatr komedia

17 marca / 18:00

DKF C’mon C’mon
15+ / dramat / 2D napisy / 1 godz. 49 min.

14 15 16 17 18 19 20 21

A

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

Kącik

wdzięczności
Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność
Z okazji Dnia Sołtysa
dla Zenobiusza
Modliborskiego
wyrazy podziękowania za
wkład pracy, zaangażowanie,
działalność sołecką
i społeczną. Jednocześnie
życzymy zdrowia, optymizmu,
wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym. Życzy Koło
Gospodyń Wiejskich KGW
Domanowice oraz mieszkańcy.

36
7.00
7.30
8.00
8.15
8.35
9.35
10.35
11.25
12.00
12.10
12.35
12.50
14.00
15.00
15.15
15.35
16.05
17.30
17.35
18.55
19.20
20.10
20.35
21.25
21.35
22.15
23.15
HIT

1.10
2.55
3.50
4.35

NR 4 / 209 / 11.03.2022

TVP 1

Transmisja Mszy Świętej
Agape - magazyn
Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Ranczo s.IV (42) - serial
Komisarz Alex s.XVI (195)
- Śmieciowy biznes - serial
Ojciec Mateusz (312) - serial
Kasta - Rodzinny koszmar
- serial
Wiadomości
Agrobiznes
Magazyn Rolniczy
Mieszkańcy śnieżnych krain
w ukrytej kamerze
Elif (1161) - serial
Wiadomości, Pogoda
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka
Mistrzostwa świata
w lotach w Vikersund
Teleexpress
Mistrzostwa świata
w lotach w Vikersund
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Sport, Wiadomości, Pogoda
Alarm! - magazyn
Ojciec Mateusz (344) - serial
Kulisy serialu
Na sygnale (367) - serial
Zniewolona (71) - serial
Amerykanin - film fabularny,
USA, reż. Anton Corbijn, wyk.
George Clooney, Violante Placido, Thekla Reuten, Paolo
Bonacelli
Żądza śmierci - thriller, USA
S. W. A. T. - Jednostka specjalna. s.II (25) - serial
Magazyn kryminalny 997
Notacje - cykl dok.

TVP SPORT

6.05 Boks - Megafights 8.30 Skoki
narciarskie - MŚ Juniorów - Zakopane
2022 9.40 LA - Halowe MP, Toruń - Finały 11.50 Ring TVP SPORT 12.45 Boks
- Megafights 14.25 Skoki narciarskie
- MŚ w lotach, Vikersund - kwalifikacje 15.45 studio Skoki narciarskie - MŚ
w lotach, Vikersund - konkurs indywidualny 16.25 Skoki narciarskie - MŚ
w lotach, Vikersund - konkurs indywidualny 19.30 studio Boks - Gala MB
Boxing Night 19.35 Boks - Gala MB
Boxing Night 23.00 Sportowy Wieczór
23.40 Sporty walki - Gala MMA ONE
Championship - Lights Out, Singapur
1.30 Boks - Gala w Las Vegas

6.00
7.00
6.30
7.40
7.00
8.05
8.20
7.30
8.45
11.15
9.15
10.20
11.30
11.15
12.00
12.15
12.15
12.35
14.10
13.25
14.25
14.20
15.05
15.20
16.05
15.55
16.15
17.30
16.30
17.35
17.00
17.30
18.45
17.50
19.25
18.20
20.10
18.50
20.35
19.10
21.35
19.30
HIT
20.15
21.15
22.05
23.45
22.35
0.10
0.25
2.30
0.50
1.10
4.30

TVP POLONIA
TVP 1

Polonia 24 Mszy Święteje
Transmisja
Leśniczówka
(191) - serial
Rok
w ogrodzie
Wojciech
Cejrowski
- boso
Rok
w ogrodzie
Extra
przez świat
- Peru (10)
wojsko
- polskie.pl
Pytanie na śniadanie
Pełnosprawni
(440)
Smaki polskie
- Kurczak
Sprawa
dla reportera
w
sosie
śliwkowym
Fascynujący świat - Nauka
sygnale
(329)
- To tylko
oNaśnie.
jak spać
lepiej
formalność
- serial
Sekretne
życie
kotów s.II
-Wiadomości
sezon 2 (2) - reality show
Poland in
Undiscovered
Sułtani
westernu
- komedia,
(100)
- Gryfice
USA, reż.
Ron Underwood
M
jak
miłość
(1632)
- serial
Z pamięci - Jerzy Giedroyc
M jak miłość
- serial
Okrasa
łamie(1633)
przepisy
na sukces.
Opole
-Szansa
Pasternak
na polski
stół
2022 -Mateusz
Irena Santor
Ojciec
s.XXVII (344)
Przystanek
slow
food
(8)
- serial
- magazyn
kulinarny
Skoki
Narciarskie
naszych
-Bajki
MŚ w
lotachrodziców
narciarskich
Porwanie Baltazara Gąbki (1)
Vikersund
-Teleexpress
Smok Expedition - serial
Kabaretowe
Naj - Legenda
Skoki
Narciarskie
- Wiesław
Gołas
-Kabaretu
MŚ w lotach
narciarskich
Zakochaj się w Polsce (225)
Vikersund
Teleexpress
Jaka
to melodia?
Gra słów.
KrzyżówkaPogoda
Sport,
Wiadomości,
Na sygnale
(329) - serial
Alarm!
- magazyn
Polonia Express
Komisarz
Alex (205) - Sznur
Polonia - Polacy w Bra-Ola
serial
zyliina
i Ameryce
Hit
sobotę - Południowej
Elita zabójWiadomości,
Sport, Pogoda
ców
- film sensacyjny,
USA,
Na dobre
i na złe (831)
reż.
Sam Peckinpah,
wyk.
Pogubieni
serialYoung, Bo
James
Caan,- Burt
Program rozrywkowy
Hopkins
Polonia 24 z tatuażem
Dziewczyna
Lwowa
(1 - 2)
-Dziewczyny
thriller, USA,ze
reż.
David Fin- serialwyk. Daniel Craig, Rooney
cher,
Focus on
Poland Plummer
Mara,
Christopher
Gra słów. Krzyżówka
Monstrum
- komedia,
Polonia Express
- /38/
Kanada,
Hiszpania,
USA, reż.
Ola Polonia
- Polacy w BraNacho
Vigalondo
zylii itoAmeryce
Południowej
Jaka
melodia?

TVPTVP
KATOWICE
SPORT

5.55 Sportowy Wieczór 6.35 Boks
- Megafights 8.15 Skoki Narciarskie
- MŚ w lotach narciarskich Vikersund
10.00 Stan futbolu 10.55 Piłka nożna
- Ekstraliga kobiet. Czarni Sosnowiec
- AZS UJ Kraków 13.10 Skoki Narciarskie - Puchar Kontynentalny, Zakopane 15.45 Skoki Narciarskie - MŚ w lotach narciarskich Vikersund 19.30 Piłka
nożna - PKO Ekstraklasa Cracovia - Pogoń Szczecin 22.20 Sportowy Wieczór
23.00 Skoki Narciarskie - MŚ w lotach
narciarskich Vikersund 0.45 Boks - Gala MB Boxing Night 11 - Konin 3.00
Boks - Gala w Los Angeles. Walka wieczoru. Tony Harrison - Bryant Perrella

5.30
6.20
6.55
7.30
11.20
11.55
12.40
13.25
14.05
14.35
15.10
16.00
16.35
17.15
18.00
18.20
18.45
19.30
20.40
21.40
22.40
23.45
HIT

1.25

3.15

5.05

TVP 2

M jak miłość (1527) - serial
Anna Dymna - spotkajmy się
Familiada - teleturniej
Pytanie na śniadanie
Zacznij Od Nowa s.II (8)
Barwy szczęścia (2590) - serial
Koło fortuny - teleturniej
Stepowa miłość (32)
- Janissary - serial
Va Banque (394) - teleturniej
Na sygnale (127) - serial
Doktor Jan z Deekelsen (33)
Walka - serial
Koło fortuny - teleturniej
Familiada - teleturniej
Miłość i przeznaczenie (68)
- serial
Panorama
Va Banque (395) - teleturniej
Stepowa miłość (33)
- Janissary - serial
Barwy szczęścia (2590 - 2591)
- serial
Kabaret. Super Show Dwójki
Big Music Quiz - teleturniej
Muzyka, Taniec, Zabawa.
Kino relaks - Czyja to
kochanka? - komedia romantyczna, Francja, Włochy, reż.
Francis Veber, wyk. Daniel
Auteil, Alice Taglioni, Gad Elmaleh, Kristin Scott Thomas
Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa - kryminał,
USA, reż. Rupert Goold, wyk.
Jonah Hill, James Franco, Felicity Jones
Raz się żyje - film fabularny,
USA, reż. Nash Edgerton, wyk.
David Oyelowo, Charlize Theron, Joel Edgerton
Zakończenie dnia

EUROSPORT

8.30 Snooker. Turkish Masters, Antalya 10.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ,
Lenzerheide Gigantkobiet, 2. przejazd
11.15 Biathlon. PŚ, Otepaa, Estonia
12.05 Biegi narciarskie. PŚ, Falun 14.00
Kolarstwo. Paryż - Nicea 16.00 Kolarstwo. Tirreno - Adriatico 17.20 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Are 19.00 Snooker.
Turkish Masters, Antalya 21.00 Magazyn. The Minute 21.10 Narciarstwo
Alpejskie. PŚ, Are 22.30 Biathlon. PŚ,
Otepaa, Estonia Sprint kobiet 23.30
Kolarstwo. Paryż - Nicea, World Tour,
Francja 6. etap 0.30 Kolarstwo. Tirreno
- Adriatico, World Tour, Włochy 5. etap
1.30 Biegi narciarskie. PŚ, Falun

iTVN
TVP
2

POLSAT

Nowy dzień z Polsat News
Malanowski i Partnerzy
Sekrety rodziny
Dlaczego ja?
Gliniarze
Wydarzenia
Interwencja
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Gość Wydarzeń
Twoja Twarz Brzmi Znajomo
Love Island. Wyspa miłości

TVN

5.45 Uwaga! - program interwencyjny
6.05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
7.00 Kuchenne rewolucje
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
11.40 Doradca smaku
11.50 Ukryta prawda
12.55 Tajemnice miłości
14.00 Ukryta prawda
16.10 Kuchenne rewolucje
17.20 Ukryta prawda
18.25 Bunt - serial
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Joker - film sensacyjny, USA,
Kanada 2019, reż. Todd Phillips,
wyk. Joaquin Phoenix, Robert
De Niro, Zazie Beetz, Frances
Conroy, Brett Cullen, Glenn
Fleshler

23.15 Spider - Man: Daleko od
HIT domu - film sci - fi, USA, 2019,
reż. Jon Watts, wyk. Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Jon Favreau
22.40 To - horror, USA, Kanada 2017,
- Superbohater z sąsiedztwa
przyłącza się do swych najHIT reż. Andy Muschietti, wyk.
Jaeden Martell, Jeremy Ray
lepszych przyjaciół - Neda, MJ
Taylor, Sophia Lillis, Finn Woli reszty, by wspólnie wyruszyć
fhard, Bill Skarsgard
na europejskie wakacje.
1.20 Kuba Wojewódzki
2.05 Karate Kid 2 - film przygo2.25 Uwaga! - program interwendowy, USA, 1986, reż. John
cyjny
Avildsen, wyk. Ralph Macchio,
2.45 NOC Magii
Noriyuki “Pat” Morita, Yuji
4.05 Kto was tak urządził
Okumoto, Danny Kamekona

POLSAT 2

6.00 Disco Gramy 7.00 Ewa gotuje
8.00 Trudne sprawy 9.00 48h. Zaginieni 10.00 Na ratunek 112 10.30 Sekrety rodziny 11.30 Dlaczego ja? 12.30
Nasz nowy dom 13.30 Świat według
Kiepskich 15.00 Trudne sprawy 16.00
Nasz nowy dom 17.00 Sekrety rodziny 18.00 48h. Zaginieni 19.00 Gliniarze 20.05 Wydarzenia 21.00 Gliniarze 22.00 Demaskator. Poza Prawem
23.00 Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa - film kryminalny
1.45 Interwencja 2.00 Wydarzenia
wieczorne 2.45 Wystarczy chcieć 3.15
Echo lasu 3.45 Magazyn Atleci Polsat
5.20 SuperLudzie 5.45 Telezakupy

kultura
POLSAT

SUPER POLSAT

6.45 SuperLudzie Extra 7.05 Psi patrol
l 8.35 Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości 9.05 SpongeBob Kanciastoporty 9.30 iCarly 10.00 SuperLudzie
10.30 Nasz nowy dom 12.30 Serca dwa 13.00 Serca dwa 13.30 Niania
14.00 Świat według Kiepskich 14.30
Kowalscy kontra Kowalscy 15.00 TOP
CHEF 16.30 TOP CHEF 18.00 Nasz nowy dom 19.00 Świat według Kiepskich
20.00 Mroczna wieża - film fantasy 22.00 Konwój - thriller 0.00 Polacy
za granicą 1.00 Polacy za granicą 2.00
Miasto długów 3.00 Miasto długów
4.00 Nasz nowy dom 5.00 Na ratunek 112 5.30 Świat według Kiepskich

HISTORIA
TVN

5.00
6.00
6.15
7.00
8.00
9.00
10.00
10.40
11.45
12.40
13.40
14.25
15.45
16.05
16.35
17.45
18.05
18.35
19.45
20.05
21.15
21.45
22.00
0.20
2.05

TTV

PIĄTEK, 11 MARCA

PULS

Królowe życia - serial
TVN 7
Express - informacje
5.00 Szpital - program obyczajowy
Dom weselny
Ukryta prawda
5.55 Hotel Paradise
Paloma - serial
6.50 Papiery na szczęście - serial
Siostry wielkiej wagi
7.20 Brzydula - serial
Idealna niania
7.50 Ukryta prawda
Gogglebox. Przed telewizo- 10.55 Tajemnice miłości
rem
11.55 Szpital - program obyczajowy
Sędzia Anna Maria Weso12.55 Opowieści małżeńskie
łowska
13.55 Sąd rodzinny
Ukryta prawda
14.55 Sędzia Anna Maria WesoKrólowe życia - serial
łowska
Damy i wieśniaczki. Ukraina
15.55 Ukryta prawda
Express, Pogoda
16.55 Tajemnice miłości
10 zadań specjalnych
17.55 19 + - serial
Michela Morana
Gogglebox. Przed telewizo- 18.25 Opowieści małżeńskie
rem
19.30 Metamorfozy Doroty SzeląExpress, Pogoda
gowskiej
DeFacto
20.00 Dwa tygodnie na miłość
99 - Gra o wszystko
HIT - komedia romantyczna, USA
Express, Pogoda
2002, reż. Marc Lawrence,
Gogglebox. Przed telewizowyk. Sandra Bullock, Hugh
rem
Grant, Alicia Witt, Dana Ivey
Królowe życia - serial
22.15 American Pie: Wesele
Express, Pogoda
- komedia, USA, Niemcy 2003
Królowe życia - serial
Gogglebox. Przed telewizo- 0.15 Śmierć nadejdzie dziś - horror, USA 2017
rem
2.25 NOC Magii
Paloma - serial

6.00 Kobra - oddział specjalny
- serial
7.00 Nash Bridges - serial
8.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
11.00 Kobra - oddział specjalny
- serial
13.00 Rodzinny interes - serial
14.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
16.00 Rodzinny interes - serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 W pułapce - film sensacyjny,
HIT USA 2021, reż. Jon Keeyes,
wyk. Christopher Backus, John
Malkovich, Tyrese Gibson
21.55 Commando. Ostatnia misja
- film akcji, 2021, reż. Asif
Akbar, wyk. Aris Mejias, Brendan Fehr, Gianni Capaldi, Jeff
Fahey, Mickey Rourke
23.55 Atak na szpital - film sensacyjny, USA 2020
1.30 Castle - serial
2.30 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
3.30 Menu na miarę
4.10 Z archiwum policji

10.50 Zoo po godzinach 12.55 Sędzia
Judy 13.55 STOP Drogówka 16.00 Policjantki i Policjanci 17.00 Galileo 18.00
Anatomia głupoty 18.30 Anatomia
głupoty 19.00 Policjantki i Policjanci
20.00 Gwiazdy Kabaretu 21.00 Mistrz
Dowcipu 21.30 Mistrz Dowcipu 22.05
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny

7.00 Słoneczny patrol 9.00 Kobra
- oddział specjalny 11.05 Galileo 12.05
Miodowe lata 14.00 Policjantki i Policjanci 15.00 Detektywi w akcji 16.00
Septagon 17.00 Medicopter 117 18.05
Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 Kryminalne zagadki Miami 23.00 Insanitarium - horror0.55 Pamiętniki z wakacji

STOPKLATKA

11.10 Dwaj zgryźliwi tetrycy - komedia 13.30 Artur - komedia romantyczna 15.40 Czterej pancerni i pies cz. 3
- 4 - serial 18.00 Wojny magazynowe 19.10 Łowcy okazji 20.00 Za jakie
grzechy, dobry Boże? - komedia 22.05
Dom w głębi lasu - horror 23.55 The
Grudge: Klątwa - horror

TVP INFO

5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 15.29 Info Dzień
16.25 Pogoda 16.30 Koronawirus.
Szczepionka 17.30 Teleexpress 17.34
Teleexpress Extra 18.00 Panorama
18.19 Serwis Info 18.37 O tym się mówi - magazyn 19.20 Raport z granicy
19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 Forum - program publicystyczny 21.00 Nie da się ukryć - magazyn 21.20 Raport z granicy 21.30
Serwis Info 21.41 Pogoda 21.50 W tyle wizji 22.25 Serwis Info 22.30 W tyle
wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30
W akcji 23.55 Serwis Info 0.03 Wiadomości 0.31 Gość Wiadomości

TV
4
TTV

TV 4

TRWAM

16.10 Siódmy Sakrament 16.40 Tak Go
pamiętam 16.55 Słowo życia 17.00
Droga Krzyżowa 17.30 Geopolityka
17.55 Poczet Wielkich Polaków 18.00
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia
18.15 Westerplatte Młodych 19.00
Warto zauważyć… 19.30 Opowieści
Theo 19.45 Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Ziemia Obiecana 22.55
Przegląd Katolickiego Tygodnika “Niedziela” 23.00 Pierre Teilhard de Chardin
23.55 40 dni z Eucharystią

TV6

KULTURA

7.00 Muzyczne poranki 8.00 Co dalej?
8.30 Kronos 9.15 Ucieczka z kina Wolność - film obyczajowy 11.00 Quo vadis? - serial 13.05 Fotoplastykon - film
dok. 13.30 Cum on feel the noize.
Ostre brzmienie - film dok. 14.45 Kino objazdowe - film obyczajowy 15.50
Przygody barona Munchausena - film
przygodowy 18.05 Do dzieła - magazyn 18.30 Informacje kulturalne 18.55
Reżyserzy - Martin Scorsese 20.00
Okno na podwórze - thriller, USA
22.05 Pożegnania i powroty - portret
Roberta Franka - film dok. 23.45 On
i ona - film anim. 23.55 Niezapomniana - film anim.

SILESIA SOBOTA, 12 MARCA
TVN 24

TVP 1

5.30 Klan (3957) - telenowela
6.00 Słownik polsko@polski, reż.
Witold Świętnicki
6.25 wojsko - polskie.pl (10)
6.50 Słowo na niedzielę
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.00 Tydzień
8.30 Zakochaj się w Polsce (228)
9.00 Weterynarze z sercem
9.30 Okrasa łamie przepisy
- Pasternak na polski stół
10.00 Dziewczyny ze Lwowa (35)
- Wóz albo przewóz - serial
10.50 Słowo na niedzielę
11.00 Transmisja Mszy Świętej
z Jasnej Góry
11.50 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański, Watykan
12.15 Między ziemią a niebem
12.50 Życie według świętego Jana
Pawła II - Media.
13.15 BBC w Jedynce - Superszybki sokół wędrowny
14.15 Z pamięci - Jerzy Giedroyc
14.25 Tacy bylismy
15.05 Stulecie Winnych (40) - serial
16.05 MŚ w lotach narciarskich
Vikersund
17.30 Teleexpress
17.35 MŚ w lotach narciarskich
Vikersund
18.45 Jaka to melodia?
19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
20.15 Stulecie Winnych (41) - serial
21.15 Zniewolona (72) - serial
22.20 Zakochana Jedynka - Moje
HIT wielkie greckie wesele
- komedia, USA
0.05 Elita zabójców - film sensacyjny, USA
2.15 Operacja Delta Force - film
akcji, USA, RP, Niderlandy

TVP SPORT

6.35 Boks - Megafights 8.40 Piłka
nożna - PKO Ekstraklasa Cracovia - Pogoń Szczecin 10.40 Oko w oko 11.15
Skoki narciarskie - Puchar Kontynentalny, Zakopane - konkurs indywidualn
13.40 Piłka ręczna - PGNiG Superliga
mężczyzn 15.45 studio Skoki narciarskie - MŚ w lotach, Vikersund - konkurs
drużynowy 19.40 Piłka ręczna - PGNiG
Superliga mężczyzn, 19.seria 21.30
Sportowy Wieczór 22.15 Skoki narciarskie - MŚ w lotach, Vikersund - konkurs
drużynowy 0.05 Boks - Gala w Las Vegas - Podsumowanie 2.05 Boks - Gala w Montrealu - Podsumowanie 4.15
Boks - Gala w Las Vegas

TVP POLONIA
TVP 1

TVP 2

5.50 Barwy szczęścia (2590 - 2591)
- serial
7.00 M jak miłość (1644) - serial
7.55 Pytanie na śniadanie
11.00 Zacznij Od Nowa s.II - s. 2
11.35 The Voice Kids s. V
- Przesłuchania w ciemno
12.45 The Voice Kids s. V
- Przesłuchania w ciemno
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny - teleturniej
15.15 Szansa na sukces. Opole
2022 - Arka Noego
16.15 Big Music Quiz - teleturniej
17.05 Lajk!
17.30 Rodzinka.pl (251) - Estetycznie i higienicznie - serial
18.00 Panorama, Pogoda
18.30 Na sygnale (364 - 365) - serial
19.25 Lepsza połowa (6) - serial
20.00 Kabaret. Super Show Dwójki
21.00 Postaw na milion - teleturniej
22.05 Złodziej tożsamości. Historia
HIT prawdziwa - dramat kryminalny , USA, reż. Rupert Goold,
wyk. Jonah Hill, James Franco,
Felicity Jones
23.55 Kino bez granic - Księgarnia
z marzeniami - film obyczajowy, Wielka Brytania, Niemcy,
Hiszpania, reż. Isabel Coixet
2.00 Ach śpij kochanie - film kryminalny, reż. Krzysztof Lang,
wyk. Katarzyna Warnke, Karolina Gruszka, Andrzej Chyra,
Tomasz Schuchardt, Bogusław
Linda, Arkadiusz Jakubik
3.50 Operacja Sofia - film akcji,
USA, reż. Isaac Florentine, wyk.
Donald Sutherland, Christian
Slater, Timothy Spall
5.20 Zakończenie dnia

EUROSPORT

8.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Kranjska Gora 10.30 Biegi narciarskie. PŚ, Falun, Szwecja Sztafeta mieszana 11.30
Kombinacja Norweska. PŚ, Schonach
12.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Kranjska Gora 13.30 Kolarstwo. Tirreno - Adriatico, World Tour 15.15 Kolarstwo. Paryż - Nicea, World Tour 17.00 Snooker.
Turkish Masters, Antalya 21.00 The Minute 21.10 Sztafeta mieszana Biathlon.
PŚ, Otepaa 22.10 Kolarstwo. Tirreno
- Adriatico, World Tour 23.00 Kolarstwo. Paryż - Nicea, World Tour 0.00
Biathlon. PŚ, Otepaa, Estonia Pojedyncza sztafeta mieszana 0.45 Biathlon.
PŚ, Otepaa, Estonia Sztafeta

iTVN2
TVP

POLSAT

TVN

6.00 Nowy dzień z Polsat News
5.10 Uwaga! - program interwen8.45 Toy Story 4 - film anim.
cyjny
10.50 Aladyn - film fantasy, Wielka
5.30 Ukryta prawda
Brytania, USA, Australia, 2019
6.25 Kuchenne rewolucje - pro13.35 Ninja Warrior Polska
gram kulinarno - rozrywkowy
15.40 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 7.25 Nowa Maja w ogrodzie
17.40 Nasz nowy dom
7.55 Akademia ogrodnika
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
19.30 Państwo w Państwie
11.30 Co za tydzień - magazyn
20.00 Kabaret na żywo.
12.15 Przez Atlantyk
Nowy skŁAD
13.20 Mask Singer
22.10 Love Island. Wyspa miłości
14.45 Zbuntowana księżniczka
- komedia, Francja, USA,
Wielka Brytania 2008, reż.
Nick Moore, wyk. Emma
Roberts, Juno Temple, Kimberley Nixon, Natasha Richardson
16.55 Ślub od pierwszego wejrzenia
18.00 Kuchenne rewolucje
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwen23.10 Gwiezdne wojny: Skywalker.
cyjny
20.00 MasterChef Junior
HIT Odrodzenie - film sci - fi,
USA, 2019, reż. J.J. Abrams,
21.35 Pajęczyna - serial
wyk. Carrie Fisher, Mark Hamill,
Adam Driver, Daisy Ridley
- Na planecie Mustafar Kylo
Ren wchodzi w posiadanie
artefaktu Sithów. Dzięki niemu
trafia na Exegol, na której spotyka Palpatine’a. Odkrywa, że
to Imperator stał za działaniami
Nowego Porządku. Lord próbuje nakłonić go do przejścia
22.45 Joker - film sensacyjny, USA,
na Ciemną Stronę Mocy. W tym HIT Kanada 2019, reż. Todd Phillips,
czasie Finn i Poe Dameron
wyk. Joaquin Phoenix, Robert
otrzymują przerażające wieści.
De Niro, Zazie Beetz, Frances
2.30 183 metry strachu - thriller,
Conroy, Brett Cullen
USA, 2016, reż. Jaume Collet
1.15 Kuchenne rewolucje
2.20 Uwaga!
- Serra, wyk. Blake Lively, Óscar
2.40 NOC Magii
Jaenada, Brett Cullen
4.05 Kto was tak urządził
4.10 Kabaretowa Ekstraklasa

POLSAT 2

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.45
Toy Story 4 - film anim. 10.50 Aladyn
- film fantasy 13.35 Ninja Warrior Polska 15.40 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
17.40 Nasz nowy dom 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.25 Pogoda 19.30
Państwo w Państwie 20.00 Kabaret na
żywo. Nowy skŁAD 22.10 Love Island.
Wyspa miłości 23.10 Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie - film sci - fi,
USA, 2019, reż. J.J. Abrams, wyk. Carrie
Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy
Ridley 2.30 183 metry strachu - thriller,
USA, 2016, reż. Jaume Collet - Serra,
wyk. Blake Lively, Óscar Jaenada, Brett
Cullen, 4.10 Kabaretowa Ekstraklasa

kultura
POLSAT

SUPER POLSAT

6.00 SuperLudzie 7.05 Psi patrol 10.00
SuperLudzie Extra 10.30 Dziennik cwaniaczka 3 - komedia 12.30 Uczeń czarnoksiężnika - film przygodowy, 14.45
Samoloty - film anim. 16.40 Stawka większa niż życie: Wiem kim jesteś,
Ściśle tajne - serial 19.00 Świat według Kiepskich 20.00 Księga dżungli
- film przygodowy, USA, Wielka Brytania, 2016, reż. Jon Favreau, wyk. Neel
Sethi, Ritesh Rajan, Kendrick Reyes
22.10 Igrzyska Paraolimpijskie Pekin
2022 0.30 Akademik 1.00 Akademik
1.30 Akademik 2.00 Magazyn Igrzysk
Paraolimpijskich 3.00 Polacy za granicą
4.00 Nasz nowy dom

HISTORIA
TVN

5.10
6.10
6.30
7.25
8.35
9.45
9.58
10.00
11.00
11.45
12.30
13.35
14.35
15.45
16.05
17.15
17.45
18.05
18.55
19.45
20.00
21.00
22.05
23.05
0.50
1.20
1.55
2.45
4.15

TTV

Kanapowcy
Express - informacje
DeFacto
Nauka jazdy
Dobra robota
Express - informacje
Pogoda
Projekt Cupid
Królowe życia - serial
Kto tu mieszka?
Nauka jazdy
Ciężarówką przez Indonezję
Gogglebox. Przed telewizorem
Express, Pogoda
99 - Gra o wszystko
Królowe życia - serial
Express, Pogoda
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Express, Pogoda
Kanapowcy
Gogglebox. Przed telewizorem
Projekt Cupid
Królowe życia - serial
Nauka jazdy
Nauka jazdy
Najgorsze polskie tatuaże
Kossakowski. Wtajemniczenie
Nastoletni zabójcy

STOPKLATKA

12.00 Przygody Merlina sezon 4 - Na
straży tajemnicy - serial 12.50 Przygody Merlina - serial 13.40 Wyspa skarbów - film przygodowy 15.40 Stalowe
magnolie - dramat obyczajowy 18.00
Poirot: Pora przypływu - film kryminalny
20.00 Wejście smoka - film akcja 22.05
Koszmar minionego lata - horror

TVP INFO

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 13.59 Serwis Info 15.00 Debata Senior - program publicystyczny 15.29 Serwis Info 16.00
Okiem Wiary 16.29 Koronawirus.
Szczepionka 17.00 Serwis Info 17.30
Teleexpress 17.34 Teleexpress Extra
17.49 Teleexpress na deser 18.00 Panorama 18.18 Studio Zachód 18.40
INFO V4+ 18.55 Głębia ostrości 19.20
Raport z granicy 19.30 Wiadomości
19.58 Gość Wiadomości 20.13 Minęła
20ta 21.00 W pełnym świetle 21.20 Raport z granicy 21.30 Serwis Info 21.50
Strefa starcia 23.00 INFO Wieczór
23.55 Serwis Info 0.03 Wiadomości

TV
4
TTV

TVN 7

PULS

Szkoła - serial
Wiza na miłość
Timmy i przyjaciele - animacja
Miś Yogi - film familijny, USA
Ukryta prawda
Maverick - western, USA
1994, reż. Richard Donner
Niania - film familijny, Wielka
Brytania, USA, Francja 2005
Drapacz chmur - film sensacyjny, USA, Hong Kong 2018,
reż. Rawson Marshall Thurber
Aquaman - film przygodowy,
USA, Australia 2018, reż. James
Wan, wyk. Jason Momoa,
Amber Heard, Willem Dafoe,
Patrick Wilson, Nicole Kidman,
Dolph Lundgren
Wataha u drzwi - film sensacyjny, USA 2017, reż. John R.
Leonetti, wyk. Katie Cassidy,
Elizabeth Henstridge, Jane
Kaczmarek, Eric Ladin
American Pie: Wesele
- komedia, USA, Niemcy 2003,
reż. Jesse Dylan, wyk. Jason
Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan
NOC Magii

6.00 Rodzinny interes - serial
10.10 Królowa balu - komedia, USA
2011, reż. Gil Junger
11.40 Garbi: Super bryka - film
familijny, USA 2005
13.45 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Stoliczku, nakryj się
- baśń, Niemcy 2008
15.10 Najpiękniejsze baśnie:
Piękna i Bestia - baśń
16.55 Avengers: Wojna bez granic
- film przygodowy, USA 2018
20.00 Red - film sensacyjny, USA
HIT
2010, reż. Robert Schwentke,
wyk. Bruce Willis, Helen Mirren, John Malkovich, Karl
Urban, Morgan Freeman
22.10 Niedobrani - komedia
romantyczna, USA, Kanada,
Kolumbia 2019, reż. Jonathan
Levine, wyk. Andy Serkis, Bob
Odenkirk, Charlize Theron
0.50 Dzień z życia blondynki
- komedia, USA 2014, reż. Steven Brill, wyk. Elizabeth Banks,
Gillian Jacobs, James Marsden
2.45 Dyżur
3.25 Taki jest świat
4.00 Napisała: Morderstwo

9.05 Galileo 11.10 Zaginiony świat: Park
jurajski - film przygodowy 13.55 Opowiesci z Narnii: Lew, czarownica i stara
szafa - film przygodowy16.55 Gwiazdy Kabaretu 17.55 STOP Drogówka
19.00 Galileo 20.00 Zaginiony świat:
Park jurajski - film przygodowy 22.45
Naznaczony: Rozdział 3 - horror

6.00 TOP 10 - Lista Przebojów 7.00
Zoo po godzinach 8.05 Columbo
10.00 Bogaty synalek - komedia 12.30
Śmiertelna zamiana - thriller 14.15
Benny Hill 15.00 Policjantki i Policjanci 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne
zagadki Nowego Jorku 23.00 Mordercza zaraza - horror, USA, 2006

5.05
6.05
7.00
7.15
8.55
13.05
15.45
17.50
20.00
HIT

23.10

0.40

2.45

TV 4

TRWAM

14.30 7 Kościołów Apokalipsy 15.00
Wieś - to też Polska 16.00 Informacje
dnia 16.10 Koncert życzeń 17.00 Gorzkie Żale 17.30 Sól Ziemi 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 Opowieści z Księgi Cnót 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Święty na każdy dzień
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Retrospekcja 21.45 Muzyczne chwile 22.00 Cudowne przejście przez Morze Czerwone 23.00 Jak
my to widzimy - z daleka widać lepiej
23.30 Tam, gdzie Bóg płacze

TV6

KULTURA

8.00 Nabożeństwo ewangelickie
w Krakowie 9.05 Cracovia Danza
- Balet o kawie - widowisko baletowe 10.20 Pod jednym dachem - serial
11.15 Trzeci punkt widzenia 11.55 Przebudzenia - dramat 14.05 Wędrowiec
Polski 14.45 Wielka Gala Operowa
- Maria Callas w Paryżu 1958 17.15 Niedziela z… twórczością Agnieszki Osieckiej - Czy te oczy mogą kłamać 19.15
Rozmowy o zmierzchu i świcie - Rozmowa 1. Dzieciństwo - program dok.
20.00 Monstrum - komedia 21.55
Scena muzyczna - SBB - koncert 23.00
Trzeci punkt widzenia 23.40 Zawód.
reporter - dramat 1.55 Teraz animacje!

SILESIA
TVN 24
PONIEDZIAŁEK, 14 MARCA

Muzyczne
Nowy
dzieńporanki
z Polsat News
Co dalej? z Narnii: Książę
Opowieści
Kronos
Humor
- magazyn
Kaspian - film przygodowy,
kulturalno
- społeczny
USA,
2008, reż.
Andrew Adam9.15 son,
Ucieczka
z kina
Wolność
wyk. Ben
Barnes,
Georgie
- film obyczajowy
Henley,
Skandar Keynes
11.00 Ewa
Quo vadis?
10.10
gotuje - serial
10.40
głowie
nie mieści
12.00 W
Quo
vadis?się
- serial
film anim. - film dok.
13.05 -Fotoplastykon
12.40 Bogaty
- Biedny
13.30
Cum ondom
feel the
noize.dom
Ostre
13.45 Drwale
i inne
opowieści
brzmienie
- film
dok.
14.45 Bieszczadu
Kino objazdowe - film oby14.40 Rolnicy.
czajowy Podlasie
15.45
15.50 Więzienie
Przygody barona Munchau17.45 Chłopaki
wzięcia USA,
sena - filmdoprzygodowy,
18.50 Wydarzenia,
Pogoda
Niemcy, WielkaSport,
Brytania
19.25 Gość Wydarzeń
18.05
Do
dzieła
magazyn
20.05 Kowalscy kontra Kowalscy
18.30 Informacje kulturalne
18.55 Reżyserzy - Martin Scorsese
20.00 Wieczór kinomana - Okno
HIT na podwórze - thriller, USA,
reż. Alfred Hitchcock, wyk.
James Stewart, Grace Kelly,
Thelma Ritter, Wendell Corey
22.05 Pożegnania i powroty - portret Roberta
dok.
21.10 Ant
- Man - Franka
film sci -- film
fi, USA,
Peyton Reed,
23.45
Terazreż.
animacje!
- On iwyk.
ona
HIT 2015,
Paul
- filmRudd,
anim.Michael Douglas,
Lilly, Corey
Stoll
23.55 Evangeline
Teraz animacje!
- Niezapo-mniana
Ant - Man,
sprawą nie- filmzaanim.
kostiumu
potrafi- film
0.20 zwykłego
Amerykański
przyjaciel
zmniejszać
się do rozmiarów
fabularny, Niemcy,
Francja
zyskując
jednocześnie
2.40 mrówki,
Informacje
kulturalne
3.15 nadludzką
Kino nocnesiłę.
- STRES - film
23.50 Raport
mniejszości - film sci
dokumentalny
fi, USA, 2002, reż. Steven
4.40 -Teledyski
Spielberg, wyk. Tom Cruise,
5.35 Max
Afiszvon
kulturalny
ekstra
Sydow, Steve
Harris,
5.50 Neal
Jeszcze
więcej kultury
McDonough
w
TVP
Kultura
3.00 Świat według Kiepskich
5.55 Kabaretowa
Zakończenie Ekstraklasa
dnia
3.35

6.50
5.45
7.00
6.00
7.55
7.00
8.30
8.00
9.25
11.30
10.20
13.25
11.30
15.00
17.25
12.00
13.00
18.00
19.00
14.05
19.45
15.10
20.00
16.05
16.15
16.45

Był taki dzień
- 11 marca
Uwaga!
- program
interwenWojenne dziewczyny s.II (22)
cyjny
-Ukryta
serial prawda
Kuchnia dwudziestolecia
Kuchenne
rewolucje - proHistoria
Polski --rozrywkowy
Milczące
gram
kulinarno
pokolenie
- film
Dzień Dobry
TVNdok.
- magazyn
Sensacje
XX wieku
Na
Wspólnej
Omnibus
Górny
Śląsk
1919
1921
- serial
Fotopanorama
- film dok.
MasterChef
Junior
TaśmyOmnibus
bezpieki- serial
Bunt
- Marcowe
taśmy
Czas
na zmianę
- program
Czterdziestolatek (14) - serial
lifestylowy
Jedwabny rewolucje
szlak - 1 - film dok.
Kuchenne
Fakty,
Sport,
Pogoda epoki
Tajemnica
olbrzymów
Uwaga!
- program
lodowcowej
- film interwendok.
cyjny
Geniusze i marzyciele
Mask
Singer
- Stefan
Bryła - film dok.
Przeczytaj mi tę historię (92)
Ex Libris (493) - magazyn
Wojenne dziewczyny s.II (23)
- serial
W poszukiwaniu Wikingów
(2) - serial dok.
Niezwykłe Dwudziestolecie.
Historia gospodarcza II RP
Miłość
wszystkim
Historiajest
Polski
- Litwa
-będzie
komedia,
Polska
2018,
wolna
- film
dok.
reż.
Michał
Kwieciński,
Teatr Historii - felietonwyk.
Olaf
Lubaszenko,
AleksanKGB. tarcza i miecz (2) - dok.
dra
Adamska,
Joanna
Balasz,
Powrót
do Bośni
- film
dok.
Agnieszka
Tajne aktaGrochowska,
III Rzeszy (1) NarJoanna
Kulig,
Michal
Czerkotyki w armii Hitlera
necki,
Erykminęło
Lubos - Nic nie
Było, nie
Psychol - film sensacyjny, USA
będzie
zapomniane
1998, reż. Gus Van Sant, wyk.
Sensacje
XX wieku
- Księga
Vince
Vaughn,
Anne Heche,
szpiegów
- Cycero
Julianne
Moore,
Viggo MortenSensacje
XXH.wieku
Księga
sen,
William
Macy,-Robert
szpiegów - Dulles - cykl dok.
Forster
Encyklopedia
II wojny
świaUwaga!
- program
interwentowej - M - Maginota Linia
cyjny
Zakończenie
NOC
Magii dnia

Strażnik
Teksasu
Dobra
robota
Nasz nowy
dom
Express
- informacje
Pierwsza miłość
DeFacto
Kochane pieniądze
- serial
Zamiana
żon
Zoo po godzinach
Gogglebox.
Przed telewizoSędzia Judy
rem
Sędzia Judy
Express,
Pogoda
STOP
Drogówka
10
zadań
specjalnych
Policjantki
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Michela
Morana
Galileo
Ciężarówką
przez Indonezję
Anatomia głupoty
Kanapowcy
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Królowe
- serial
99
- Gra oKabaretu
wszystko
Gwiazdy
Dobra
Mistrz robota
Dowcipu
Express,
Pogoda
Mistrz Dowcipu
Gogglebox.
telewizoSprawiedliwiPrzed
- Wydział
rem
Kryminalny
17.05 Nauka
jazdy - Wydział
23.05
Sprawiedliwi
17.45 Express,
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Kryminalny
18.00
jazdy - dramat sen0.05 Nauka
Pod kluczem
18.30
sacyjny,jazdy
USA, 2000, reż. John
HIT Nauka
19.05 Nauka
jazdywyk. Richard T.
Luessenhop,
19.45 Express,
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Jones, Gabriel
Casseus, De’au20.00 Królowe
życia - serial
ndre Bonds
21.45
99
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o
wszystko
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i pies cz. 3 15.40
- 4 - serial
Kodia
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film
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Życie
zastaw
nes co 60
minut 15.00 15 na żywo 16.00
- serial
Fakty
południu Życie
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16.15 Wędrowiec
InterwencjaPolski
14.45
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Osaczonyz…tworczością
Osieckiej
Czy te
22.10 Agnieszki
Love Island.
Wyspa-miłości
oczy mogą kłamać
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- Dzięki
za
bów,nocne
choć sam
woli określenie
deszcz
- film
dok.
“obrońca
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film obyczajowy,
1999, reż. Frank DaraHIT iUSA
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reż.
Andrew
Adamson
12.40 Ukryta prawda
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19.00
Galileo
15.45 Express, Pogoda
20.00
świat: Park jurajski
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6.30 Samodzielni, twórczy,

KINO
POLSKA
EUROSPORT

iTVN

6.15 Prawo Agaty - serial
7.05 Zakup kontrolowany

ALE
KINO2
POLSAT

kultura
7.00 Muzyczne poranki
7.50 Niedziela z… twórczością

AXN
SUPER POLSAT

6.00
5.00
7.00
5.30
6.00
6.15
9.05
7.00
11.10
8.00
9.00
10.00
13.55
11.45

NIEDZIELA, 13 MARCA

Prawoszczęścia
Agaty - serial
Barwy
(2587 - 2589)
-Zakup
serial kontrolowany
Doradca
smaku
M jak miłość (1643) - serial
Dzień Dobry
TVN - magazyn
Pytanie
na śniadanie
Doradca smaku
Rodzinny
ekspres
Wspólnej 9- lat
serial
-NaFranciszek,
papiestwa
Bunt
serial
To
był- rok!
Tajemnice
miłości
- serial
Familiada - teleturniej
Ukryta prawda - serial
Koło
fortuny
teleturniej
Kuchenne rewolucje
Szansa
na sukces.
Opole
Prawo Agaty
- serial
2022
- Marek)
Kościkiewicz
Między
nami kobietami
Na
dobrePRL
i na złe (838)
Legendy
-Szkoła
serial - serial
Wojciech
- boso
TajemniceCejrowski
miłości - serial
przez
- Peru.
Ziemniak
Ukrytaświat
prawda
- serial
Słowo- na
niedzielę
Bunt
serial
Panorama, Pogoda
Fakty
Postaw na
milion - teleturniej
Strażacy
24h
Lepsza
połowa
(5) - serial
Sexy
kuchnia
Magdy
Gessler
The Voice Kids s. V
Pogoda
- Przesłuchania
w interwenciemno
Uwaga!
- program
The Voice Kids s. V
cyjny
- Przesłuchania
w ciemno
Tajemnica
Henriego
Picka
Voice Kids s. VBelgia,
-The
komediodramat,
- Przesłuchania
ciemno
Francja
2019, reż. w
Rémi
BezHity wszech
czasów
ançon,
wyk. Fabrice
Luchini,
Raz się Cottin,
żyje - film
Camille
Alicefabularny,
Isaaz
USA, reż. Nash Edgerton, wyk.
Superwizjer
Legendy
PRL Charlize TheDavid Oyelowo,
101 gadżetów
motoryzacyjron,
Joel Edgerton
nych to kochanka? - komedia
Czyja
Czas na zmianę
romantyczna,
Francja, Włochy,
Kuba
Wojewódzki
- program
reż.
Francis
Veber, wyk.
Daniel
rozrywkowy
Auteil,
Alice Taglioni, Gad ElmaSzkoła
- serial
leh,
Kristin
Scott Thomas
Dzień Dobry
TVN - film
Ukryta
tożsamość
Fakty, Pogoda
fabularny,
USA, reż. Michael
Uwaga! - program
interwenHaussman,
wyk. Val Kilmer,
Sam
cyjny Faye Dunaway, Neve
Shepard,
Niebezpieczne
związki
Campbell,
Noble Willingham
Ukryta prawda
- serial
Zakończenie
dnia

6.15
5.20
7.05
7.50
7.00
8.00
7.55
11.35
12.10
11.40
12.05
12.50
12.30
14.00
13.15
14.35
14.00
15.15
14.45
15.30
16.20
15.55
16.20
17.15
17.05
17.50
17.45
18.35
18.00
19.00
18.30
19.30
19.25
19.55
20.00
20.20
20.25
21.10
20.40
22.05
HIT

TVP POLONIA
6.00 Polonia 24
6.30 Poland in Undiscovered (100)

6.00
8.40
9.40
10.40
11.40
12.50
13.25
13.40
14.40
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.25
20.05
22.10

37

NR 4 / 209 / 11.03.2022

TVP
OPOLE
TVP
INFO

TV 4

HISTORIA
6.50 Był taki dzień - 14 marca
6.55 Wojenne dziewczyny s.II (23)

6.00 Strażnik Teksasu
8.00 Nasz nowy dom

TTV
TRWAM

SILESIA

TV6

9.00 Kobra - oddział specjalny 11.05
Galileo 12.05 Miodowe lata 14.00 Policjantki i Policjanci 15.00 Detektywi w akcji 16.00 Septagon 17.00 Medicopter 117
18.05 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00
CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
23.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny

iTVS
KULTURA

TVN 24

8.30 Spotkanie z balladą 9.35 Detek- 5.55 Powitanie poranka 6.00 Serwis intyw Monk - serial 11.30 Przystanek formacyjny, pogoda co 30 minut 7.30
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Dowiedz się, czy i kiedy musisz wymienić piec!
W życie weszły przepisy Uchwały Antysmogowej,
które zobowiązują wszystkich mieszkańców gminy do
korzystania z ekologicznych źródeł ciepła.W związku
z tym właściciele bardzo wielu domów i mieszkań
w naszej gminie będą musieli wymienić źródło
ogrzewania.

z dopuszczonymi w uchwale sposobami ogrzewania, obowiązującymi terminami wymiany pieców, kosztami takiej wymiany
oraz warunkami dopłat, ulg i programów osłonowych.

Jak dowiedzieć się czy i kiedy musisz wymienić piec?
Od 7 marca, przez cztery tygodnie, na terenie Gminy Trzebnica dostępne będą punkty konsultacyjne, świadczące pomoc
w sprawach związanych z wymianą starego pieca na ekologiczne źródło ogrzewania. W punktach konsultacyjnych czekają doradcy z rzetelną wiedzą przygotowaną przez naukowców
z Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Urzędem Gminy Trzebnica. Odpowiedzą na pytania i wątpliwości związane

Stacjonarne punkty konsultacyjne zlokalizowane będą
w następujących miejscach:

Konsultacje są bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Trzebnica.

• Urząd Miejski w Trzebnicy (pokój Straży Miejskiej)
• Świetlica w Domanowicach
• Świetlica w Księginicach
Nie możesz przyjść osobiście? Nic straconego! Eksperci
dostępni będą również zdalnie, prowadząc konsultacje tele-

foniczne i internetowe. Będzie można również zadać pytanie
przez formularz na stronie internetowej projektu oraz przez
forum na facebooku projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL.
Szczegółowy harmonogram pracy punktów konsultacyjnych
dostępny jest na stronie internetowej https://mappingair.
meteo.uni.wroc.pl
Co zyskasz korzystając z naszych punktów
konsultacyjnych?
• rzeczową, fachową pomoc doradcy ekologicznego w zakresie:
• obowiązujących wymogów uchwały antysmogowej,
• zasad dostępnych źródeł finansowania i przysługujących
programach pomocowych,
• Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz
wynikającym z niej obowiązku złożenia deklaracji,
• negatywnych aspektów wykorzystania przestarzałej instalacji na paliwo stałe, oraz korzyści wynikających z wymiany
ogrzewania na ekologiczne, czy montażu mikroinstalacji
fotowoltaicznej i termomodernizacji budynków,
• pomoc w wypełnieniu wniosków i formularzy pozwalających na uzyskanie dofinansowania na wymianę źródeł grzewczych, pozyskanie dotacji na instalacje OZE oraz termomodernizację zgodnie z dostępnymi programami dofinansowania
oraz
• pomoc w wyliczeniu szacunkowej kwoty dotacji jaką
można uzyskać w zakresie dostępnych programów dofinansowania.
Do zobaczenia już 7 marca!
Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego (https://trzebnica.pl), stronie projektu MAPPINGAIR (https://mappingair.
meteo.uni.wroc.pl) i w mediach społecznościowych (https://
www.facebook.com/lifemappingair/ , https://www.instagram.com/lifemappingair.pl/).
Działanie punktów konsultacyjnych zostało sfinansowane
w ramach projektu „Czy wiesz czym oddychasz – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza” realizowanego w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz
dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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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

HIRUDOTERAPIA
Gabinet terapii Naturalnych

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

Gabinet
Lekarski
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

Podolog
Gabinet Zdrowe Stopy
•
•
•
•

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

ul. Obrońców Pokoju 43/4
tel.

516 309 502

OKULISTA
dr n. med. Anna Białek-Szymańska

specjalista chorób oczu
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D
• korekcja wad wzroku
• pomiar ciśnienia ocznego
• badanie dna oka
optyk czynny: pon. – pt. 10 – 18
dr przyjmuje: soboty 10 – 14

rejestracja

tel. 601

754 974

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

ul. Wrocławska 4 A
Wisznia Mała
Rejestracja

INTERNISTA
KARDIOLOG

LARYNGOLOG
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

(wejście od ul. Milickiej)

tel. 71

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602

159 230

Sebastian Floryn

zastępca ordynatora
Oddziału Okulistycznego
Szpitala Wojskowego
we Wrocławiu

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

ul. Kopernika 1

rejestracja tel. 730 10 10 60

i PRACOWNIA OPTYCZNA
lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz
specjalista chorób oczu i optometrysta

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

ginekolog-położnik
zakres: USG, cytologia,

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

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

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

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

606 882

pon. – śr. – pt. 16 – 19

604 474 755

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

Gabinet USG
dr n. med. Tomasz Harań

STOMATOLOG

STOMATOLOG

STOMATOLOG

specjalista radiolog

Lekarz dentysta

MediPerfect

lek. stom.

Godziny przyjęć:

Dagmara Zięba

Ana
Vidiun-Kurasiewicz

Trzebnica

Stomatologia
i medycyna estetyczna

tel. 500

020 110

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

Obornicka 41e
koło stadionu

rejestracja

71 387 27 78
605 175 050

tel.

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

ul. Koscielna 11

4

w przychodni Reh u
tel.

603 403 202
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

lek. dent.

Trzebnica
ul. Kościelna 11
tel. 515 874 799

ul. J. Korczaka 1E
(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)
• stomatologia zachowawcza
z endodoncją
• stomatologia dziecięca

tel.

Anita Szlęzak

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

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 11a/1

ul. Wincentego Witosa 2

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

519 580 771

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.

504 234 127
Trzebnica

ul. Daszyńskiego 67/11

TECHNIK
DENTYSTYCZNY
Adrian Lenkcis

Pracownia Techniki Dentystycznej

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

www.arodent.net.pl

Psycholog
Psychoterapeuta

P S YC H E D E I
PSYCHOLOG

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

mgr Anita Warchlewska

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

• Dofinansowania NFZ,
PCPR, raty

Logopeda
kliniczny

komputerowe pole widzenia

J. Rakowska-Stefanidis

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

ACS SŁUCHMED

pełen zakres badań okulistycznych
OCT-optyczna koherentna tomografia

gabinet ginekologiczny

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

tel. 71 740 50 12

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

GINEKOLOG

Janina Aleksandra Miturska

•
•
•
•
•

387 12 76

NEO
CENTRUM SŁUCHU

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

71 387 22 67 / 607 40 58 47

GINEKOLOG

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

Trzebnica ul. H. Pobożnego 13

OKULISTA

OKULISTA

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

G ABINE T Y LEK AR SK IE

mgr Alicja Szajner
•
•
•
•

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

Pracuję głównie 
z osobami dorosłymi

tel. 731 644 123
Trzebnica
ul. Jana Olszewskiego 8/16 (p. III)

Wsparcie psychologiczne dla osób
dorosłych, młodzieży i dzieci
• depresja i zaburzenia nastroju
• dorośli, młodzież i dzieci
• diagnoza spektrum autyzmu
• zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
• terapia par z problemami niepłodności

tel.

530 015 274

psycholog.psychedei@gmail.com

Trzebnica
ul. Oleśnicka 19 D / 6

Onkolog

UROLOG
lek. Waldemar BONCZAR

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

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

ul. Daszyńskiego 67/16

TRZ E B NI C A

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

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska
specj. dermatolog-wenerolog

Trzebnica, ul. Wiosenna 26

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

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

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

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

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

poniedziałek 15:00-19:00

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

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

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS
lek. wet. Ewa
Okręglicka – Langner

Trzebnica
ul. Kolejowa

1b
rejestracja wizyt:
tel. 601

061 222

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

TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 1/2

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

FIZJOTERAPEUTA
Gabinet Fizjoterapii
mgr

Mateusz Marszycki

• Masaż Leczniczy
• Terapia Manualna
• Igłoterapia

TRZEBNICA
ul. Świętej Jadwigi 1/2
tel. 501 676 986

DERMATOLOG

ENDOKRYNOLOG

lek.med. Barbara

Paweł Wójtowiec

Idzińska-Michel
• Przyjęcia NFZ
wolne
• Zabiegi
miejsca
• Wizyty prywatne

Milicz

ul. Kasztanowa 16

Rejestracja: 605

195 194

SPECJALISTA
FIZJOTERAPII
Hanna Stelmaszczyk

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

TERAPEUTA MANUALNY
mgr Paweł Stelmaszczyk

• terapia powięziowa
• terapia czaszkowo-krzyżowa

fizjoterapia
osteopatia

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

Trzebnica
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online:
www.stepmed.pl oraz

rejestracja online
www.stepmed.pl oraz

tel.

507 033 543

tel.

503 195 870

PULMONOLOG
KARDIOLOG
DIETETYK
BADANIA USG
lek. med. Agata Kot
specjalista chorób płuc
Chlamydia, mycoplasma, przewlekły kaszel, duszności, astma, obturacyjna choroba płuc, zapalenia
płuc i oskrzeli, zaburzenia oddychania w czasie snu, nadmierne
zmęczenie, nadmierna senność

dr n. med.

Agata Kaczmarzyk-Radka
specjalista kardiolog
USG serca, zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność
serca, arytmia, kołatanie serca,
wady serca, zawał serca

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

Wizyty domowe wraz z badaniem
echokardiograficznym

lek. med.

SPECJALISTA CHORÓB WEW.
MEDYCYNA ŻYWIENIA 
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)

ważne telefony

Poradnia neurologiczna

dla dzieci
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

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

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

Rejestracja telefoniczna:
tel. 505 686 165
Viltis Medica

ul. Wrocławska 8D
TRZEBNICA

REHABILITACJA
WIZYTY DOMOWE

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym
TRZEBNICA-ZDRÓJ

Zalewska

FIZJOTERAPIA

neurorozwojowa dzieci
i niemowląt
Certyfikowany Terapeuta
NDT Bobath
• zaburzone napięcie
mięśniowe
• asymetria ciała
• problemy ruchowe
• zespoły neurologiczne
i genetyczne

FIZJOTERAPIA
dorosłych
• po operacjach
• po urazach
• po unieruchomieniu
• po pobycie w szpitalu
• terapia McKenzie

Trzebnica i okolice
tel. 506 607 012

ul. Kościuszki 10
III piętro p.301
•
•
•
•
•

Rejestracja telefoniczna:

PRZYCHODNIA

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

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

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).

+48 694 723 900

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

lek. med. Grzegorz Fast
specjalista radiolog

Środowiskowe
Centrum
Psychiatrii
i Psychoterapii

ul. Solna 6
www.logo-spektrum.pl

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

Joanna Konieczyńska

mgr Anna
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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

Trzebnica
ul. Polna 27a/1

URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45
Burmistrz przyjmuje
w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę
w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:
w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00
przewodniczący rady miejskiej
dyżur w każdą środę w godz. 13:00 –
16:00 w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę w godz. od 15:30 – 16:00

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281
WYDZIAŁ GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
71 388 81 42 wew 242 lub 243
WYDZIAŁ ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277
WYDZIAŁ FINANSOWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286
WYDZIAŁ PROMOCJI
71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402
WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI
71 388 81 79, 71 388 81 06
wew. 279 i 406
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
71 387 15 92
Ośrodek Pomocy Społecznej
71 312 05 27
Gminny ZGK Trzebnica Ergo
71 310 99 56, 71 310 99 92
Straż Miejska w Trzebnicy
71 388 81 14
Gminne Centrum Kultury i Sztuki
785 922 332
Biblioteka Miejska 669 767 871
Hala Sportowa 71 312 11 71
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
71 388 75 00, 71 388 75 80
Sąd Rejonowy 71 312 12 13
Powiatowy Urząd Pracy
71 312 11 54 , 71 387 11 38
Szpital św. Jadwigi Śląskiej
71 312 09 20, 71 312 09 13
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica–zdrój 71 387 28 38
Pogotowie Wodno-Kan.
71 310 12 16
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ogłoszenia
drobne
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

Kurs 8

Kurs 9

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

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

14:27
14:30
14:40

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

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

10:00 – Cmentarz Obornicka

13:40 – Cmentarz Obornicka

10:03 – Inter marche

13:43 – Inter marche

14:50

15:36

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

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

LINIA C

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

08:44
08:46
08:48

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

09:09
09:11
09:13

Rozkład Szynobusów

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

13:45 – Bar Gwiazdka

10:07 – ul. Bochenka – UPT

13:47 – ul. Bochenka – UPT

ul. Daszyńskiego – U.M. 10:10

ul. Daszyńskiego – U.M. 13:50

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

13:50
13:53

Kurs 2

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)

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.

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 22.03.2022 r.

NIERUCHOMOŚCI
Spr zedam

KURS
2

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

mieszkanie (4) 80 mkw ,dwupoziomowe
w centrum Trzebnicy, 2 sypialnie,salon ,2
łazienki ,kuchnia, osiedle z parkingiem,monitorowane, cena 515000 zł, do negocjacji,
tel.695 153 641.
mieszkanie (3) 2-pokojowe z widokiem
na las bukowy w Trzebnicy, cena do negocjacji, tel. 609 110 868.
mieszkanie (3) 2 pokoje + kuchnia + balkon i łazienka, czwarte piętro, do remontu,
pow. 44.6 mkw, cena 310 tysięcy, Trzebnica,
tel. 514 236 027.
DOM (2) bliźniak – cały lub połowa, parter
i poddasze 2 x 82 mkw, działka 2 x 585 mkw,
stan surowy zamknięty, rok budowy 2015,
cena połówki 280 tys. zł, całość 500 tys. zł, tel.
667 362 909, 697 260 316.
bliźniaki (1) z działką o powierzchni 570
mkw w Szczytkowicach, nowy budynek,
stan deweloperski, wysoki standard wykończenia. Pow. domu 108 mkw, gabinet, 3 sypialnie, 2 łazienki, salon z aneksem, garderoba, koniec budowy III kw. 2022, bez podatku
PCC. Pomagamy w uzyskaniu kredytu, tel.
512 174 493.

POCZĄTEK TRASY

INFORMACJE OGÓLNE
kierunek
Trzebnica –Boleścin – Siedlec
PKP – Trzebnica

10:05 – Bar Gwiazdka

Kurs 1

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

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

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

Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica
Przystanki

14:52
14:54
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

dom (1) 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.
odstąpię działkę(3) na ROD Tulipan,
ul. Węgrzynowska; 8a; drzewa owocowe,
tel. 664 725 289.
działka(3) sprzedam-odstąpię działkę
ogrodową należącą do ROD "Tulipan" na
ul. Obornickiej w Trzebnicy, powierzchnia
działki: 360 mkw z altaną, ogrodzona, drzewa i krzewy owocowe, cena 4000 zł, tel. 791
181 454.
działka(3) budowlana o pow. 10,86 ar.
Świeżo wydane pozwolenie na budowę,
przy drodze gminnej, uzbrojona w prąd
i wodę, posadzony żywopłot, Kałowice, 6 km
od Trzebnicy, cena 135 000, tel. 667 277 994.

BIURO

NIERUCHOMOŚCI
MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI
biuro@dtr-invest.pl

www.dtr-invest.pl
tel. 602

756 346

ul. Daszyńskiego 42 Trzebnica
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działka(2) rolna, 10 tyś mkw, 12 km od
Trzebnicy, tel. 601 304 371.
DZIAŁKA(2) BUDOWLANA, PRUSICE 11a,
działka mieszkalno-usługowa z pozwoleniem
na budowę bliźniaka, dostępne w sumie 4
sąsiednie działki na sprzedaż, tel 667362 909 ,
697 260 316.

z amienię
mieszkanie (4) 63 mkw, 3 pokoje w centrum Trzebnicy na mniejsze mieszkanie do 40
mkw w centrum Trzebnicy, tel. 723 396 335.
Mieszkanie (3) 69 mkw, trzy pokoje
w centrum Trzebnicy na mniejsze do 35
mkw w Trzebnicy, tel 609 207 573.
mieszkanie (2) lokatorsko-własnościowe
48,7 mkw, 2 pokoje, duży balkon, na wysokim parterze, w Prusicach – na podobne lub
mniejsze, również na parterze w Trzebnicy,
tel. 713 719 966.

ERGO Trzebnica zatrudni pracowników na stanowiska:

ładowacz / sorter
pracownik w dziale:

oczyszczanie
miasta i zieleni: nasadzenie, pielęgnacja terenów zielonych

kupię
garaż(1) w Trzebnicy tel. 694 878 705.
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, wolno stojący, 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.

do wynajęcia
garaż(4) w Trzebnicy przy ul. Witosa, cena
100 zł / m-c, , tel. 698 559 447.
mieszkanie (4) w Trzebnicy, 2 pokoje, przy
ul. Słonecznej, cena 1100 zł + opłaty, tel. 898
559 447.
kawalerka(4) w Trzebnicy, 30 mkw, tel.
603 485 603.
lokal(4) użytkowy, pow. 25 mkw,, przy ul.
Solnej 5, Trzebnica, na biuro, usługi lub handel, tel. 601 060 945.
mieszkanie (3) 3 pokojowe, 75 mkw, w Prusicach, piwnica, ogród garaż, tel. 602 105 675.
Mieszkanie (3) apartament 30 mkw,
NOWE, pierwszy wynajem, pełne wyposażenie, wysoki standard, klimatyzacja, meble,
kuchnia, AGD, RTV, światłowód, duży taras,
lokalizacja: Trzebnica – Bukowe Osiedle ul.
Oleśnicka, cena 1800 zł / miesiąc + opłaty,
tomek@alfatom.pl, tel. 603 953 707.
kawalerka (2) Księginice, 30 mkw, cena
do uzgodnienia, tel. 796 671 055.
miejsce noclegowe (1) do wynajęcia
4 miejsca noclegowe dla pracowników od
zaraz, tel. 511 139 119.
miejsce postojowe (1) w Trzebnicy,
przy rogu ul. Obrońców Pokoju i Kościelnej,
tel. 609 124 929.
Mieszkanie (1) apartament, 30 mkw,
NOWE, pierwszy wynajem, pełne wyposażenie, wysoki standard, klimatyzacja, meble,
kuchnia, AGD, RTV, światłowód, duży taras,
lokalizacja: Trzebnica – Bukowe Osiedle ul.
Oleśnicka, cena 1990 zł / miesiąc + opłaty,
tomek@alfatom.pl, tel. 603 953 707.
Powierzchnia usługowa(17) po sklepie, razem z wyposażeniem, SKARSZYN, budynek wolnostojący 50 mkw, cena 6zł / 1mkw,
tel. 667 362 909 , 697 260 316.
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.

DAM PRACĘ
odstąpię DZIAŁKĘ (2) REKREACYJNĄ
ROD STORCZYK (ul. Milicka/Hilgi Brzoski)
dobra lokalizacja, blisko targ miejski, sklep
Mrówka, parking, na działce altanka, orzech,
drzewa owocowe i krzewy, tuje, huśtawka,
tel. 725 395 562.
działka(2) rolna, siedliskowa, 9 tyś mkw,
tel. 601 304 371.

E

mechanik samochodowy(3) poszukuję mechanika samochodowego do pracy w Stacji Kontroli Pojazdów w Trzebnicy,
atrakcyjne warunki pracy, tel. 601 899 294.
budowlaniec(3) przyjmę pracowników
do prac remontowo-budowlanych, tel. 533
607 907.
Pani do pomocy w domu(2) Kobylice,
praca stała, sprzątanie, gotowanie, sporadyczna opieka nad dziećmi, tel. 508 998 886.
Pralnia dywanów(1) poszukuje do
współpracy sklep lub inny działający punkt
na terenie Trzebnicy, w celu utworzenia
stacjonarnego punktu odbioru dywanów,
atrakcyjna prowizja, tel. 603 232 261.
MONTER / ELEKTROMONTER(3) ciągle
rozwijająca się firma TRIP ENERGY zatrudni
instalatora paneli fotowoltaicznych, atrakcyjne zarobki, elastyczny czas pracy, adres
e mail: rekrutacja.tripenergy@gmail.com,
tel. 724 933 777.
ślusarz, mechanik (18) pracownik fizyczny, przy sprzedaży obsłudze maszyn
budowlanych (ślusarz, mechanik, pomocnik. itp). Wysokie zarobki, tel. 600 033 115.
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.
FREZER, TOKARZ, MONTER(1) Firma
SENDEX zatrudni na stanowisko: TOKARZ, dogodne warunki pracy, stała umowa o pracę,
Zainteresowanych prosimy o kontakt: sendex@sendex.com.pl, Tel. 601 746 630.

OCZEKUJEMY

Kierowca
w dziale oczyszczanie miasta i zieleni

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
telefoniczny 71/310 99 56
lub osobiście wstawić się w siedzibie spółki:
ul. Milicka 23 Trzebnica.
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SZUKAM PRACY
pomoc w sprzątaniu(3) tel. 609 580 742.
opiekunka(3) pomoc dla osoby starszej,
nie obłożenie chorej, tel. 605 418 827.
praca dorywcza(1) w szczególności
sprzątanie domów i mieszkań, tel. 605
590 086.
Opieka nad starszymi (16) zajmuję się
starszymi osobami, Trzebnica, tel. 780 091 144.

KOREPETYCJE
matematyka (2) Jestem studentem Politechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji
dla uczniów szkoły podstawowej, a także
szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do matury, tel. 792 429 119.
j. Angielski (4) Absolwentka Instytutu
Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i doświadczona korepetytorka
oferuje profesjonalne korepetycje z języka
angielskiego uczniom klas 5-8 oraz liceum,
zajęcia odbywają się w Trzebnicy (w domu
korepetytora) lub on-line, od poniedziałku
do piątku, w godz. 14-18, tel. 574 049 180.
matematyka(3) doświadczony nauczyciel oferuje korepetycje z matematyki: szkoła podstawowa, przygotowanie do egzaminu 8-klasisty, przygotowanie do matury na
poziomie podstawowym, proszę o kontakt
e-mail: eduks.katarzyna.sobota@gmail.com
fotografia(18) jestem absolwentem
UWr kierunek fotograficzny. Mam wieloletnie doświadczenie w fotografii eventowej
oraz portretowej, jeśli chcesz zacząć swoją
przygodę albo poszerzyć swoje umiejętności, to zapraszam, tel. 519 448 421.
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.

ROWERY
Spr zedam
rower(4) stacjonarny, firmy Kettler, z wyświetlaczem LCD, pomiar czasu, odległości,
prędkości, ilości zużytych kalorii i pomiar
pulsu, tel. 502 244 871.

rower(1) 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..
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fotel(1) używany, IKEA Poang , w bardzo
dobrym stanie, cena 200 zł. Tel. 694 878 705.

MOTORYZACJA / rolnicze
Spr zedam

.

Mercedes(1) C250 esprit kombi, 2500cm 6
td 1997r, 150 KM, ASR, ESP, BAS, 4 elektryczne
szyby, 2 komplety kół (letnie i zimowe) zarejestrowany, ubezpieczony, w ciągłej eksploatacji, cena 4800 zł, tel. 697 730 903.
fiat(1) Ducato Max, poj. 2,8 TDI Diesel. Rok
1999, Trzebnica , tel. 661 816 161.
BMW(1) czarne, rok 2003, diesel, pojemność
2 tyś, bardzo zadbane, zużytkowane przez
starszych ludzi, tel. 792 409 540.

telewizor(1) Samsung LE40D55 używany, w bardzo dobrym stanie, . W zestawie
oryginalna podstawa oraz pilot, cena 500zł.
Tel. 694 878 705.

kanapa(3) czarna, skórzana, w dobrym
stanie, Trzebnica, tel. 724 423 151.
Biurko(3) kolor jak na zdjęciu , nowe ,robione na zmówienie, wymiary 140 cm x 100
cm, cena 399 zł, tel. 601 764 525..

opona(4) "16" ,1 sztuka, do ciągnika tel. 668
302 127.
opony(4) "23/5", 2 sztuki, do prasy SIMPA,
do snopków, tel. 668 302 127.
KOŁA(1) do Renault Twingo, 6 sztuk, cena 50
zł za sztukę, nr tel. 734 302 552.
opony(19) komplet opon, zimowych, DĘBICA 155/70 R13, użytkowane tylko jeden sezon, cena 200 zł, tel. 502 433 986.

pralka(19) ELEKTOR-LUX, pilnie sprzedam
z powodu wyjazdu, w bardzo dobrym stanie,
cena 500 zł, tel. 791 181 454.
telewizor(19) Samsung 40', z zestawem
kina domowego Samsung, cena 500 zł, do
negocjacji, tel. 601 622 473.
PIEC(18) Junkers WRDP 11-2 B 23 (zasilany
baterią), w pełni sprawny – użytkowany do
lipca 2021 r., gdy został zdemontowany, tel.
602 411 873.
lustra(18) do przedpokoju, w różnych rozmiarach, cena do uzgodnienia, tel. 601 764 525.
Piec(4) 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.

ziemniaki (4) sadzeniaki, Lord, 1,30/ kg,
ziemniaki paszowe 0,35 zł/kg, Raszów nr tel.
785 724 406.
JĘCZMIEŃ OZIMY(4) 6 TON, Raszowice,
cena 1150 zł/t, tel. 790 827 880.
wspomaganie (3) do rosyjskiego ciągnika, tel. 723 538 228.
kombajn (2) Bizon, rok produkcji 1987,
z rozdrabniaczem słony – w dobrym stanie
tel. 798 468 098.
ziemniaki (2) sadzeniaki 1,50 zł / 1 kg, Raszów, tel. 536 834 954, 785 724 406.
Ciągnik (3) ZETOR 7211, MAJOR, 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.
kurczaki (1) chowu ekologicznego na rosół, tel 797 450 275.
pług (3) dwuskibowy i trzyskibowy, tel. 693
602 615, 723 270 982.
kultywator(3) z wałkiem, szerokość robocza 2,10 m, tel. 693 602 615, 723 270 982.
kultywator(3) z wałkiem produkcji niemieckiej, szerokość robocza 2,50 m, tel. 693
602 615, 723 270 982.
siewnik (3) zbożowy produkcji niemieckiej
marki NODET, szerokość robocza 3 m, tel.
693 602 615, 723 270 982.
przyczepa(3) drewnianka w cenie złomu,
tel. 693 602 615, 723 270 982.
rozrzutnik (3) obornika, dwuosiowy,
stan dobry oraz rozsiewacz nawozu produkcji niemieckiej DIADEM, kosz zasypowy 600
kg, tel. 693 602 615, 723 270 982.
opryskiwacz(3) 400 L, lance 12 m, tel.
693 602 615, 723 270 982.
traktorek (3) kosiarka, maska do C-360,
tel. 693 602 615, 723 270 982.
brony ciężkie (3) siewka do nawozu produkcji Polskiej typu LEJEK, tel. 693 602 615,
723 270 982.
przyczepka(1) jednoosiowa do przewozu zwierząt, tel. 693 602 615, 723 270 982.
Kuźnia(3) z lat 1900, wraz: 60 narzędzi
ręcznych i mechanicznych, cena 8,5 tyś. zł,
tel. 883 433 493.

wózek (4) dziecięcy, ABC Design, gondola+spacerówka, – 3 kołowy, zwrotny. lekki
cena 320 zł, tel. 511 944 197.

Półka/wieszak (3) 120 x 25 x 19, cena
270 zł, tel. 694 057 540.

ławo-stół(3) używana, w bardzo dobrym stanie, cena 150 zł, wymiary 120 x 60,
po rozłożeniu 120 x 120, tel. 601 764 525.

DLA DZIECI / różne
Spr zedam
Suknia ślubna(4) zakupiona z firmy:
„AURELIA Niemodlin”, tylko raz użyta, roz. 38,
długość z szelkami 150 cm, Trzebnica, cena
do uzgodnienia, tel. 506 993 904.

Kupię / ODDAM / przyjmę

żyrandol(3) z wiatrakiem , używane ,
sprawny, cena 150 zł, tel. 601 764 525..

bujak (3) dla dziecka, kolor czerwony, można wykorzystać w domu jak również na podwórku, stabilny bez wad, cena 20 zł, tel. 601
764 525.

MEBLE
Spr zedam
fotel(4) biurowy, czarny, używany, w stanie dobrym, cena 40 zł, odbiór Trzebnica tel.
511 944 197.
łóżko(4) do sypialni z materacem, wy. 160
cm x 210 cm, cena 500 zł, Trzebnica, tel. 605
475 438.
wyposażenie domu(4) sypialnia: szafa,
łózko, komoda, szafki nocne; pianino; szafa
do zabudowy; salon: komplet wypoczynkowy, komoda, stolik, ława, stół, dywany,
narożnik, szafa sosnowa, krzesła, witryny do
jadalni, biblioteczka, regały, półki; lodówka, zmywarka, gazówka; meble ogrodowe;
rowery dla dorosłych; atrakcyjne ceny, do
uzgodnienia, Trzebnica, tel. 661 747 292.

wersalka(3) jasne obicie, stan bardzo dobry, cena 500 zł, tel. 724 121 082.
SOFA(2) OKEY, rozkładana, szerokość 90 cm,
długość 200 cm, w środku znajduje się pojemnik na pościel, dodatkowo na wyposażeniu
jest poduszka, stan wizualny i techniczny bardzo dobry – dostępne 2 szt, tel. 534 666 552..

Spr zedam

K

L

A

nosidełko/fotelik (4) do samochodu,
dziecięce, 0-13 kg, cena 30 zł, tel. 511 944 197.

spotkania(2) Domowe spotkania chrześcijańskie, tel. 781 154 238.
oddam działkę(1) przy ulicy Węgrzynowskiej, 8 arów, altanka, drzewa owocowe,
tel. 697 120 620.
Wózek (2) spacerowy MAXI-COSI NOVA
4 kolor GRAPHITE. Wóz, obrotowe przednie koła z możliwością blokady, koła łatwo

PIEC(3) Junkers WRDP 11-2 B 23 (zasilany baterią), piec w pełni sprawny – użytkowany
do lipca 2021 r., gdy został zdemontowany,
tel. 602 411 873.
blacha(3) trapezowa, 9 mkw, nowa, kolor
wiśniowy, Prusice, tel. 530 430 767.
stojak (1) rowerowy na tylne koło, do regulacji itp. stan bardzo dobry, cena 20 zł. Tel.
694 878 705..
E

zdejmowane, tylne same się składają, regulowana rączka z ekoskóry, przekładane
siedzisko, zdejmowana tapicerka, obszerna
budka, możliwość zamontowania fotelika
na adapterach, regulacja podnóżka i siedziska, zdejmowany pałąk obszyty ekoskóra,
pasy z regulacją. Specjalnie wyprofilowana
wkładka dla dziecka od 6 miesiąca. Sklada
się na płasko. Rewelacyjny system składania
wózka, Stan wizualny i użytkowy bez zarzutu,
wszystko działa sprawnie. Dodatkowo w zestawie nieużywane adaptery, mocowanie fo
parasolki, moskitiera i uchwyt na kubek. Cena
650 zł malej negocjacji. Możliwość wysyłki
kurierem lub odbiór osobisty w Trzebnicy, tel.
662 985 912.

oddam szczeniaczek (3) oddam w dobre ręce 1,5 miesięcznego szczeniaka, pies
rasy mieszanej. Tel. 721 212 900.

BUDOWLANE / agd, rtv

R

neseser(4) męski, granatowy, tanio, tel.
502 244 871.

45

M

A

kupię imadła(3) kowadła i motoreduktory. 692 466 363.
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czynne:
pon.-niedz.
10:00-17:00

to dobr a

KAWA
pyszne ciasto, przytulne miejsce

Poszukuję

Chcesz sprzedać zadzwoń: 883 377 617

Mogę dojechać do Ciebie

oczyszczalnia
Ścieków
Gwar anc ja
na zbiornik
i montaż

Usługi Ogrodnicze

Gospodarstw – Gruntów
Domów – Działek

ul. Żołnierzy Września 2A
Trzebnica obok salonu Plus

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

BEZPŁ ATNA
w ycena
profesjonalne
dor adztwo

szamba
betonowe

605 331 903

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

Usługi
Krawieckie

ekspresowe
Poniedziałek – Piątek 12:00-16:00

tel. 505 942 445
ul. Sienkiewicza 3A

na rogu ul. Daszyńskiego
poprzednio przy ul. Milickiej
Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
– DYWANÓW
– WYKŁADZIN
– TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
– MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel. 693 431 523

Auto

DETAILING

spa dla Twojego samochodu

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

600 588 484

Księginice, ul. Łabędzia 30

Pranie

dywanów
na wskroś w pralni

21zł/m2
tel.

603 232 261

www.czyszczeniedywanow.pl

zasilanie
awaryjne
dla pomp
komputerów
oświetlenia
lodówek...

tel. 513

!

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

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

TAXI 1 TAXI 3
TRZEBNICA

przewóz 6 osób

telefon

601 270 514

Józef Domagała

• przewóz osób
• zakupy na telefon

tel. 601 586 739

produkcja i montaż
DĄB JESION
BUK SOSNA
www.schodex.net

cena od 4,5 tys. zł.

tel. 663 051 385

tel.

WIĘŹBY
DACHOWE

602 728 266

tel. 731 200 005

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO

J&J
Piaskowanie

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

■ METALOPLASTYKA

Krzysztof Kawecki

tel.

883 485 324

Tr zebnic a
ul. Prusicka

39

Kostka / Orzech / Ekogroszek
drewno rozpałkowe, Pellet
Luzem lub w workach

trzebnica ul. Chrobrego 26
dawny ARAJ

tel. 609

tel. 697 011 953
609 514 915

deski tarasowe, palisady, obrzeża, schody i inne elementy niezbędne
do aranżacji ogrodów. W produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy
beton najwyższej jakości. Produkty są zbrojone włóknami cyrkonowymi
co pozwala na stworzenie mocnej i odpornej struktury. Realizujemy
zamówienia w bezpośrednim kontakcie z klientem gdyż nasze możliwości
są nieograniczone. Możliwość wyboru dowolnej kolorystyki.

Trzebnica ul. Chrobrego 26

Jakub

Skup złomu
metali kolorowych

makulatury

tel. 693

476 703

swiatchemii.com / swiatchemii@wp.pl

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

poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00
sobota 8:00 – 13:00

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

Mini
koparka
usługi
wynajem
tel. 883 388 601

tel. 782 112 237

naprawa

Paweł Miklas

automatycznych i manualnych

pmserwis90@gmail.com

693 749 567

skrzyń biegów

Aparaty Remonty
Tlenowe i wykończenia wnętrz
dla osób chorych

wynajem, sprzedaż,
serwis
tel. 728 945 874

www.tlenoterapia-domowa.pl

Biedaszków Wielki
ul. Pogodna 7

tel.

SERWIS OPON

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

TYLKO U NAS
SZYBKO
TANIO
I SOLIDNIE

darmowa wycena

tel. 781 953 010

Rachunkowe

785 233 408

pon-Pt 8-17 / SOBOTA 8-14

– płytki, panele
– malowanie,
– gładź i zabudowa GK
– tapetowanie
– montaż drzwi
– docieplenie poddasz
fachowe doradztwo

Biuro

Szczytkowice 91

Wycena usługi bezpłatna

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

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA
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Reklama
Małgorzata Derecka

tel. 71 312 09 47

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

wywóz gruzu budowlanego

zapraszamy do współpracy

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

Złota rączka

czyszczenie stali
aluminium
drewna

FHU

podstawiamy kontenery | transport gratis | najwyższe ceny w mieście

Trzebnica
tel. 792 457 967

DLA TWOJEGO DOMU

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

514 915 / 697 011 953

Mariusz Kwak

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Sprzedaż Węgla

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

MARBRUK

CHEMIA IMPORTOWANA

Szczytkowice 70

TOLL-SPAW

BRUKARSTWO

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

miejsce
na Twoją
reklamę
tel. 665 086 997

■ SPAWANIE

PELLET

WYROBY BETONOWE imitujące drewno

Firma świadczy usługi:

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

Zapraszam do współpracy

100 % DREWNIANE

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

– cięcie drzew, krzewów ozdobnych i owocowych
– prace porządkowe w ogrodzie
– koszenie kosą spalinową
– nawożenie

SCHODY

drewno betonowe

Maciej Nowak

Trzebnica ul. H. Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13
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Korekta TEKSTU
Monika Wilga

tel. 665 086 997

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter
reklam i ogłoszeń, felietonów oraz listów. Zastrzegamy sobie
prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów bez naruszenia
głównej myśli autora.

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