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30 czerwca odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej. Burmistrz Marek Długozima przedstawił na niej Raport 
o Stanie Gminy i już po raz 14 otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa 
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Trzebnica za 2021 rok. 

Nowe roNdo coraz bliżej 
Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim 
przekazano wykonawcy teren pod budowę ronda na 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 15 i dróg gminnych 
– ul. Prusickiej, ul. H. Brzoski i ul. Cichej.
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Ujeździec wielki 
z Nową iNwestycją
W sołectwie powstanie świetlica połączona 
z remizą. Kosztujący blisko 3 mln. zł obiekt będzie 
miał 350 m² powierzchni. 
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trzebNickie dNi 
kUltUry brazylijskiej
W dniach 24-26 czerwca w Trzebnicy odbywały się 
liczne warsztaty, spotkania oraz prezentacja sztuki 
walki rodem z Brazylii – Capoeiry. 
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Budowa postępuje aBsolutorium i wotum zaufania udzielone
30 czerwca odbyła się jedna 

z najważniejszych sesji Rady Miej-
skiej. Przedstawiłem na niej ra-
port o stanie gminy i już po raz 14 
otrzymałem wotum zaufania oraz 
absolutorium. Wcześniej Regio-
nalna Izba Obrachunkowa pozy-
tywnie zaopiniowała budżet Gmi-
ny Trzebnica za 2021 rok. 

Za udzielone poparcie dzięku-
ję radnym z mojego klubu KWW 
Skuteczni Dla Rozwoju, na czele 
z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej Mateuszem Staniszem. Dzię-
kuję również zastępcy burmistrza 
Krystynie Haładaj, skarbnik Bar-
barze Krokowskiej, sekretarzowi 
Danielowi Buczakowi, prezesom 
gminnych spółek, dyrektorom 
jednostek organizacyjnych, moim 
sołtysom, pracownikom Urzędu 
Miejskiego oraz radcom prawnym 
i wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do tego sukcesu, a w szcze-
gólności mieszkańcom, którzy 
mnie wspierają i dodają mi sił. 

Przed nami wiele nowych wy-
zwań, m.in. jesteśmy w trakcie 
rozbudowy SP nr 2 o sześć klas 
wraz z budową łącznika. Buduje-
my nową halę sportową w Kuźni-
czysku, nowe rondo na skrzyżo-
waniu drogi krajowej nr 15 i dróg 
gminnych – ul. Prusickiej, ul. 
H. Brzoski i ul. Cichej, sieć dróg 
w Księginicach, a także kolejne 
świetlice, montujemy blisko 500 
lamp w 28 lokalizacjach. Cały czas 
realizuję plan rozwoju gminy, tak 
by życie jej mieszkańców stawało 
się łatwiejsze. Wzrost mieszkal-
nictwa jest najlepszym dowodem 
na to, że Trzebnica to atrakcyj-

ne miejsce do życia. Bezpieczne 
miasto z wszystkimi potrzebnymi 
udogodnieniami.

Co do radnych opozycyjnych, 
kolejne lata nauczyły mnie, że 
macie Państwo tylko jeden cel 
– zniszczenie wizerunku bur-
mistrza i Gminy Trzebnica, a do 
jego osiągnięcia używacie ciągłej 
i nieuzasadnionej niczym krytyki. 
Krytyka owszem jest potrzebna 
każdemu, ale musi to być kryty-
ka konstruktywna. Jak pokazuje 
raport o stanie gminy oraz opinia 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej, państwa krytyka jest kryty-
ką na wyrost. Działajcie na rzecz 
mieszkańców, a nie na przekór 
burmistrzowi. Nie twórzcie kolej-
nych donosów, ale zastanawiajcie 
się jak pomóc tym, którzy na was 
głosowali. Pamiętajmy, że opo-
zycyjni radni: Mirosław Marzec, 
Krzysztof Śmiertka, Renata Bu-
jak-Ziółkowska i Justyna Marsza-
łek nie zagłosowali za budżetem 
Gminy Trzebnica na rok 2021, 
a co za tym idzie, nie poparli in-
westycji. Czy tak powinni postę-
pować radni? Zostawiam to oce-
nie mieszkańców. 

Dziękuję za zaufanie, którym 
wciąż mnie Państwo obdarzają czy 
to bezpośrednio w wyborach, czy 
też podczas chwil rozmowy. Wasze 
wsparcie i zaangażowanie w życie 
gminy są dla mnie bezcenne.

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica 

Prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 o nowe skrzydło oraz budowa podziemnego 

łącznika z Halą Widowiskowo-Sportową im. 
Dolnośląskich Olimpijczyków trwają. Inwestycję 

wykonuje firma AKBiK Sp. z o.o. z Wrocławia.

Do końca wakacji planowane 
jest wykonanie robót ziemnych 
związanych z przekopem potrzeb-
nym na powstanie podziemnego 
łącznika. – Cieszę się, że łącznik 
powstaje właśnie teraz, bo daje 
to nam możliwość powiększenia 
samej szkoły. Uczęszcza do niej 
ponad 700 dzieci, które dzięki 9 
nowym salom lekcyjnym zyskają 
potrzebny komfort. Nowe skrzy-

dło będzie oazą dla uczniów z klas 
1-3. Uczniowie mają tu wszystko 
czego potrzebują do rozwoju. Od 
wykwalifikowanej kadry pedago-
gicznej, przez nowoczesną infra-
strukturę, po doskonałą atmosferę. 
Obiecana przeze mnie rozbudowa 
szkoły da wiele radości i zadowo-
lenia zarówno dzieciom, jak i ich 
rodzicom. Robimy wszystko, by 
edukacja w Gminie Trzebnica była 

nowoczesna i stała na najwyższym 
poziomie – powiedział burmistrz 
Marek Długozima. 

Warto zaznaczyć, że na wspo-
mnianą inwestycję oraz na bu-
dowę hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Kuźniczysku bur-
mistrz Marek Długozima pozy-
skał 10 milionów zł z rządowego 
Polskiego Ładu dla samorządów.

[sh]

R E K L A M A

▶ Tr wają obecnie prace ziemne.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima wiz ytował  teren budow y nowego sk r z ydła 
Szkoły Podstawowej  nr  2  wraz z  łącznik iem z  halą  widowiskowo -spor tową.

▶ Do końc a wak acj i  powinny zakończ yć s ię  prace z wiązane z  budową 
podziemnego łącznik a. 

▶ Nowe sk r z ydło pomieści  9  dodatkow ych sal  lekc yjnych.  Widać już  jego 
zar ys.

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

▶ W  s wo i m  p r z e m ó w i e n i u  b u r m i s t r z  M a r e k  D ł u g o z i m a  p o d z i ę ko w a ł  ra d ny m  z e  s wo j e g o  ko m i t e t u  K W W  S k u t e c z n i  d l a  R oz wo j u  z a  o t r z y m a n e 
a b s o l u t o r i u m .

R E K L A M A

▶ Regionalna Izba Obrachunkowa w ydała poz yt y wną opinię  w sprawie udzielenia  burmi-
str zowi  Markowi  D ługozimie absolutorium.
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Obecnie prowadzone są pra-
ce związane z położeniem nowej 
warstwy asfaltu w miejscowości 
Ujeździec Wielki. 

– Dzięki mojej determinacji do-
kończona zostanie ta bardzo waż-
na droga łącząca Gminę Trzebnica 
z powiatem milickim. Na ten re-
mont przekazałem 2 mln 286 tys. 
zł, co pozwoliło powiatowi trzeb-
nickiemu pozyskać dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 
blisko 5 mln zł. Firma Tarczyń-
ski S.A. do remontu dołożyła 400 
tys. zł. Całość inwestycji to blisko 
10 mln zł – mówi burmistrz Ma-
rek Długozima i dodaje: – W ten 

sposób, zgodnie z obietnicą daną 
mieszkańcom, finalizujemy to co 
rozpoczęliśmy w poprzedniej ka-
dencji, gdy zarząd powiatu trzeb-
nickiego stanowili radni z mojego 
komitetu KWW Skuteczni dla 
Rozwoju oraz radni PiS na czele 
z Panem Starostą Waldemarem 
Wysockim. Wówczas wykonany 
został remont odcinka prowa-
dzącego od Trzebnicy do mostka 
w Biedaszkowie Małym. 

Ta inwestycja jest priorytetowa 
ze względu na ilość osób korzy-
stających na co dzień z tej drogi. 
To również ważna trasa na mapie 
turystycznej Gminy Trzebnica, 
łączy nas z Miliczem. Dodatko-

wo burmistrz Marek Długozima 
ogłosił, że Gmina Trzebnica przej-
muje od powiatu trzebnickiego 
zadanie wyremontowania drogi 
prowadzącej z Ujeźdźca Wielkiego 
do Janiszowa: – Choć chcieliśmy 
wykonać tę drogę w finansowaniu 
50/50, to ze strony zarządu po-

wiatu trzebnickiego nie było woli 
do realizacji tego remontu. Jest to 
droga bardzo ważna w codzien-
nym funkcjonowaniu dla miesz-
kańców Biedaszkowa Wielkiego 
i Janiszowa, stąd postanowiłem 
zwrócić się do powiatu o przeka-
zanie terenu tej drogi i wykona-

nie remontu ze środków własnych 
Gminy Trzebnica. Dziękuję Pani 
Staroście Małgorzacie Matusiak 
za współpracę i wstępną zgodę na 
tę propozycję – podsumował bur-
mistrz Marek Długozima. 

[sh]

Trwa remont drogi powiatowej nr 1400 D na 
trasie Biedaszków Mały – Ujeździec Wielki – 
Gruszeczka, współfinansowany przez Gminę 
Trzebnica. Inwestycję, którą wykonuje firma 

STRABAG wizytował burmistrz Marek 
Długozima razem z Radnym Rady Powiatu 

Mariuszem Szkaradzińskim oraz Radnym Rady 
Miejskiej Andrzejem Janikiem. 

remont drogi B iedaszkó w –  U jeździec nowe rondo coraz Bliżej 
W Urzędzie Miejskim, na zaproszenie burmistrza 
Marka Długozimy, odbyło się spotkanie, podczas 
którego teren skrzyżowania drogi krajowej nr 15 

i dróg gminnych – ul. Prusickiej, ul. H. Brzoski 
i ul. Cichej, tuż obok cmentarza, Biedronki i stacji 
paliw został przekazany firmie PB Haus Sp. z o.o., 
która wykona na nim rondo. Kwota przeznaczona 

na ten cel to 692 797,92 zł. Zakończenie prac 
planowane jest do końca wakacji.

– Cieszę się, że już wkrótce 
jedno z najniebezpieczniejszych 
skrzyżowań w Trzebnicy zamieni 
się, zgodnie z moją obietnicą daną 
mieszkańcom, w rondo. Upłynni 
ono ruch i jest kluczowe z punktu 
widzenia poprawy wspomnianego 
bezpieczeństwa, które konsekwent-
nie realizuję w kolejnych inwesty-
cjach drogowych. Mając przykład 
Ronda Unii Europejskiej oraz Ron-
da 4 czerwca 1989 roku, wiem, że 
jest to dobre rozwiązanie. Również 
sami mieszkańcy zauważają pod-

czas rozmów ze mną, że budowa 
rond to najlepszy sposób na unik-
nięcie korków – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima. 

Podczas spotkania obecni byli 
również przedstawiciele GDDKiA 
we Wrocławiu. – W tym miej-
scu chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad 
oddział we Wrocławiu na czele 
z panią dyrektor Lidią Markow-
ską, którą udało mi się podczas 
licznych rozmów przekonać do 

współuczestnictwa w tym projek-
cie tak ważnego ronda. Dziękuję za 
otwartość na przedstawione przeze 
mnie sprawy i wspólne dążenie do 
wypracowania najlepszych rozwią-
zań. Dzięki temu GDDKiA wyko-
na nawierzchnię ścieralną na nowo 
powstałym rondzie. Dziękuję także 
firmie TAURON, która zaoferowa-
ła przestawienie trzech lamp, które 
kolidować będą z poszerzoną jezd-
nią – podsumował burmistrz. 

[sh]

▶ Stan drogi  w ymaga sz ybk iej  inter wencji  w celu popraw y bezpieczeńst wa 
mieszk ańców t ych terenów.  Powiat  nie  zdec ydował  s ię  na real izację  tej 
inwest ycj i  pomimo zapewnienia o  pok r yciu 50% kosztów prac pr zez 
Gminę Tr zebnic a,  dlatego burmistr z  Marek D ługozima zadec ydował 
o  pr zejęciu tego zadania. 

▶ Jest  to  dokończenie remontu zapoczątkowanego pr zez popr zednie władze 
powiatu tr zebnick iego,  które stanowil i  radni  z  komitetu KW W Mark a 
D ługozimy Skuteczni  dla  Roz woju,  ze  starostą Waldemarem Wysock im na 
czele.

▶ Dodatkowo burmistr z  zdec ydował  o  pr zejęciu od powiatu real izacj i 
zadania remontu drogi  powiatowej  w miejscowości  Biedaszków Wielk i/
Janiszów.

▶ Prace z wiązane z  budową drogi  i  ścieżk i  rowerowej  powoli  zmier zają  do 
f inal izacj i .

▶ Burmistr z  Marek D ługozima wspólnie  z  R adnym R ady Powiatu Mariuszem Szk aradzińsk im 
oraz R adnym R ady M iejsk iej  Andr zejem Janik iem wiz ytowali  teren inwest ycj i .

▶ R o n d o  z n a c z ą c o  u p ł y n n i  r u c h  i  z w i ę k s z y  b e z p i e c z e ń s t w o  n a  j e d ny m  z  n a j b a r d z i e j  n i e b e z p i e c z ny c h 
s k r z y ż o w a ń  w  Tr z e b n i c y. 

▶ Burmistrz Marek Długozima podziękował 
dyrektor GDDKiA Wrocław Lidii Markow-
skiej za wsparcie przy okazji tej i innych in-
westycji, m.in. Małej Obwodnicy Trzebnicy.

▶ Nowe rondo powstanie na terenie  sk r z yżowania drogi  k rajowej  nr  15 
i  dróg gminnych –  ul.  Prusick iej,  ul.  H.  Br zosk i  i  ul .  Cichej.  W t ym miejscu 
odbyło s ię  spotk anie burmistr za Mark a D ługozimy z  pr zedstawicielami 
GDDKiA Wrocław.

▶ W  U r z ę d z i e  M i e j s k i m  o d by ł o  s i ę  s p o t k a n i e,  p o d c z a s  k t ó r e g o  t e r e n  s k r z y -
ż ow a n i a ,  n a  k t ó r y m  p ows t a ć  m a  n owe  r o n d o  z o s t a ł  p r z e k a z a ny  w y ko -
n awc y. 

R E K L A M A
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W jednym budynku znaj-
dziemy zarówno przestrzeń do 
integracji mieszkańców z salą 
o wielkości 107m2, zapleczem 
kuchennym oraz sanitariatami, 
a także pomieszczenia remizy 
z biurami i dwustanowiskowym 
garażem dla wozów bojowych. 

– To spełnienie obietnicy da-

nej mieszkańcom sołectwa, pani 
sołtys Cecylii Rudownik, a także 
braci strażackiej z OSP Ujeździec 
Wielki. Tak liczne sołectwo po-
trzebowało nowego obiektu świe-
tlicowego, gdzie będzie można 
podejmować różne inicjatywy, ale 
też w dobrych warunkach spoty-
kać się i bawić. Tak samo straża-

cy, którzy znajdują się na terenie 
bardzo podatnym na konieczność 
wyjazdów, otoczonym lasami, 
łąkami, a także sąsiadującym 
z dużym zakładem produkcyjnym 
firmy Tarczyński. To wszystko 
sprawia, że muszą oni mieć nowo-
czesną remizę, by móc sprawnie 
podejmować działania – powie-
dział burmistrz Marek Długozima 
i dodał: – W tym miejscu należy 
również podkreślić starania Rad-
nego Rady Miejskiej Zenobiusza 
Modliborskiego, który wspólnie 
z panią sołtys zabiegał o powsta-
nie tego obiektu. W przygotowa-
niu mamy kilka kolejnych świe-
tlic, a na samym terenie Ujeźdźca 
Wielkiego kontynuowany jest 
remont drogi powiatowej wraz 

z budową ścieżki rowerowej do za-
kładów firmy Tarczyński – podsu-
mował burmistrz. 

W podpisaniu uczestniczył 
naczelnik OSP Ujeździec Wielki 
Wiesław Nita: – Jesteśmy bardzo 
wdzięczni Panu burmistrzowi 
Markowi Długozimie za podjętą 
inicjatywę, dzięki której zyskamy 
nowoczesny obiekt. Nasza obecna 
remiza wymagałaby wielu nakła-
dów finansowych w celu dopro-
wadzenia jej do stanu pozwalają-
cego na komfortowe użytkowanie. 
Nowy obiekt wyposażony w dwu-
stanowiskowy garaż wraz z zaple-
czem pozwoli nam na jeszcze lep-
sze i sprawniejsze wykonywanie 
czynności ratunkowych. Mamy 
bardzo dużo wyjazdów, często do 

pożarów traw i otaczających nas 
lasów, sąsiadujemy z dużym zakła-
dem produkcyjnym. To wszystko 
sprawia, że potrzebujemy tej in-
westycji i cieszymy się, że nasza 
praca i potrzeby są dostrzegane 
– podsumowuje naczelnik, a soł-
tys Cecylia Rudownik dodaje: – 
Mamy bardzo duże sołectwo i cie-
szy fakt, że powstanie u nas tak 
nowoczesny obiekt, gdzie wszyscy 
będziemy mogli się spotykać i in-
tegrować. Dziękujemy za tę świe-
tlicę, a także za nową remizę i jako 
sołtys obiecuję, że bardzo dobrze 
wykorzystamy ten potencjał – 
mówi pani Cecylia. 

Prace mają się zakończyć do 
końca bieżącego roku. 

[sh]

nowa świetlica i remiza 
Wyjątkowy budynek powstanie w Ujeźdźcu 

Wielkim. Burmistrz Marek Długozima podpisał 
umowę na wybudowanie nowej świetlicy 

wiejskiej połączonej z remizą strażacką. 
Inwestycja, której koszt wynosi blisko 3 mln zł 
będzie miała ponad 350 m². Wybuduje ją firma 

TOM-INSTAL Sp. z o.o. z Wrocławia. 

R E K L A M A

▶ Świetl ic a  powstanie w sąsiedzt wie O rl ik a.  Na zdj.  burmistr z  Marek 
D ługozima,  sołt ys  Cec yl ia  Rudownik oraz R adny R ady M iejsk iej  Zenobiusz 
Modliborsk i .

▶ Na froncie  znajdą się  dwa garaże dla  pojazdów OSP z  Ujeźdźc a Wielk iego.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima podpisał  umowę z  f irmą TOM-INSTAL Sp.  z  o.o. 
z  Wrocławia na w ykonanie nowej  świetl ic y  połączonej  z  remizą w Ujeźdźcu 
Wielk im.  W podpisaniu udział  wzięła  sołt ys  Cec yl ia  Rudownik oraz 
naczelnik  OSP Ujeździec  Wielk i  Wiesław Nita.

▶ Now y budynek będzie  miał  ponad 350 m2,  a  koszt  jego budow y to bl isko 
3  mln zł.



98 NR 11 / 216 / 15.07.2022NR 11  / 216 / 15.07.2022

Dziewiętnastolatek z Kuźniczyska 
pierwsze sukcesy na arenie mię-
dzynarodowej zdobył w 2017 roku 
w Irlandii podczas Mistrzostw 
Świata w spławiku w kategorii 
U-15. Zajął tam drugie miejsce 

drużynowo, a indywidualnie był 
piąty. Poza sukcesami międzyna-
rodowymi jest Mistrzem Polski 
w Spławiku w Kategorii U-15.

Wizyta była okazją do zapre-
zentowania ostatnich osiągnięć 

młodego zawodnika, który repre-
zentuje Gminę Trzebnicę w spo-
rcie. Poza tym Bartosz przedsta-
wił swoje plany szkolne — uczy 
się w Sierakowie, gdzie znajduje 
się jedyne Technikum Rybactwa 
Śródlądowego. W tym roku otrzy-
mał promocję do IV klasy (jest 
ostatnim rocznikiem gimnazjal-
nym), która przygotowuje go do 
matury.

— Gratuluję tak wspaniałych 
sukcesów, hartu ducha i poświę-
cenia, z jakimi na co dzień musisz 
trenować, by już w tak młodym 
wieku znaleźć się w czołówce za-
wodników uprawiających tę dys-

cyplinę sportu. Cieszę się, że tak 
dumnie reprezentujesz naszą 
gminę w zawodach międzynaro-
dowych. Życzę Ci kolejnych suk-
cesów oraz spełnienia wszystkich 
sportowych marzeń – powiedział 
burmistrz Marek Długozima i do-
dał: — Gratuluję również mamie, 
pani Katarzynie Kinstler oraz 
opiekującemu się karierą zawod-
nika – panu Rafałowi Chwaliń-
skiemu — zakończył burmistrz. 

Osiągniecia sportowe Barto-
sza Korbana: – Drużynowy Wi-
cemistrz Świata w Spławiku Kat. 
U-20 Węgry 2021; Piąte miejsce 
indywidualne, na tych mistrzo-

stwach; Wygranie całego cy-
klu zawodów Grand Prix Polski 
w Spławiku 2021; Drużynowy 
Wicemistrz Świata w spławiku 
Kat. U-15 Włochy 2019. Obecnie 
Bartosz jest w Klubie Sportowym 
Boland i startuje w rywalizacji 
drużynowej w Kategorii U-25. 
Przygotowuje się do sierpniowego 
startu w Mistrzostwach Świata, 
jakie odbędą się na terenie Słowe-
nii. Warto dodać, że Bartosz Kor-
ban to również stypendysta sty-
pendium sportowego Burmistrza 
Gminy Trzebnica za 2018 rok. 

[sh]

R E K L A M A

z wizytą w masłowie młody mistrz wędkarstwa 
Burmistrz Marek Długozima odwiedził 

Szkołę Podstawową w Masłowie, która na 
przestrzeni ostatnich lat znacząco się zmieniła. 

Wyremontowany został drugi z budynków, 
gdzie obecnie znajduje się oddział przedszkolny, 

a z pozyskanych przez burmistrza funduszy 
z rządowego programu ,,Laboratoria przyszłości’ 

zakupiony został nowoczesny sprzęt. Powstał 
także nowy plac zabaw. 

To jednak nie koniec inwesty-
cji w szkołę. Podczas swojej wizy-
ty burmistrz Marek Długozima 
opowiedział o kolejnych planach 
związanych z rozwojem placówki: 
– Już niebawem w obrębie szkoły 
powstanie świetlica wiejska, której 
projekt dostosujemy tak, by dzie-
ci mogły w niej ćwiczyć podczas 
zajęć wychowania fizycznego. Do-
datkowo główny budynek podda-
ny zostanie termomodernizacji. 
Bardzo cieszą mnie efekty zmian, 
jakie zaszły w budynku przedszko-
la. Dzieci tu uczęszczające mają 
zapewnione warunki, których nie 
powstydziłaby się żadna z nowo-

cześniejszych szkół. Dodatkowo 
z pozyskanych przeze mnie środ-
ków zakupiony został nowoczesny 
sprzęt dydaktyczny, który posłu-
ży uczniom w rozwoju ich pasji 
i wiedzy – powiedział burmistrz 
i dodał: – Gratuluję pani dyrek-
tor Paulinie Pierchorowicz-Rączce 
wielkiego zaangażowania w roz-
wój placówki i ciągłej troski o jak 
najlepszą przyszłość szkoły – pod-
sumował burmistrz, który z rąk 
dyrektor i dzieci przedszkolnych 
otrzymał podziękowanie: – Chcie-
liśmy bardzo serdecznie podzię-
kować za wsparcie, które czujemy 
i dzięki któremu udaje się nam 

zmieniać naszą szkołę na lepszą. To 
przedszkole jest najlepszym dowo-
dem na to jak bardzo zmieniła się 
nasza placówka. Dziękujemy także 
za pomoc w organizacji naszego 
rodzinnego pikniku, podczas któ-
rego, udało się nam zebrać pienią-
dze na zakup kolejnej tablicy inte-
raktywnej – powiedziała dyrektor 

Paulina Pierchorowicz-Rączka. 
Przypomnijmy, że burmistrz 

Marek Długozima pozyskał 741 
700,00 z rządowego programu ,,La-
boratoria przyszłości’’. W ramach 
tych funduszy do wszystkich szkół 
gminnych zakupiony został nowo-
czesny sprzęt, który uatrakcyjni 
zajęcia szkolne i pozwoli uczniom 

rozwijać swoje zainteresowania nie 
tylko na lekcjach techniki i w ra-
mach innych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, lecz także w ramach 
zajęć pozalekcyjnych, kół zainte-
resowań i innych form rozwijania 
umiejętności.

[sh]

Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy, 
Urząd Miejski odwiedził Bartosz Korban, który od 

jedenastu lat z sukcesami uprawia wędkarstwo. 
Zawodnik startował m.in. w olimpiadach 

wędkarskich organizowanych przez Polski 
Związek Wędkarski oraz w Grand Prix Polski, jak 

i Mistrzostwach Świata w spławiku.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima podczas swojej  wiz yt y obiec ał  kolejne 
inwest ycje  w szkołę oraz budowę świetl ic y  z  funkcją  sal i  gimnast ycznej.

▶ Nowe spr zęt y eduk ac yjne dla  szkoły zostały  zakupione z  fundusz y 
poz ysk anych pr zez Gminę Tr zebnic a z  programu „L aboratoria  pr z yszłości ”.

▶ Kompletnie  w yremontowane zostały  wnętr za budynku,  w któr ym obecnie 
znajduje s ię  pr zedszkole.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima otr z ymał  z  rąk dyrektor  Pauliny Pierchorowicz-R ączk i 
podziękowanie za wsparcie  jak iego udziela  Szkole Podstawowej  w Masłowie.

▶ Pomimo młodego wieku Bar tosz Korban może się  pochwalić  pok aźną 
kolekcją  medali  i  pucharów.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima pogratulował  Bar toszowi  Korbanowi jego 
osiągnięć  i  zapewnił,  że  z  uwagą śledzi  roz wój  jego k arier y.
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▶ Dek laracja  współprac y z  2020 roku.  Z  profi lakt yk i  skor z ystało 
100 mieszk ańców.  Dzięk i  pr zedłużeniu programu,  szansę z ysk ają 
kolejne zainteresowane osoby.

Burmistrz otrzymał nagrodę „Pokój na ziemi”

Podczas konferencji „50 lat stabilizacji polskich 
struktur kościelnych na Ziemiach Odzyskanych”, 

którą zorganizowała Fundacja Obserwatorium 
Społeczne, burmistrz Marek Długozima otrzymał 

z rąk abp. Józefa Kupnego statuetkę „Pokój na ziemi”. 
Wyróżnienie zostało przyznane za dotychczasową 

współpracę i organizowanie w Trzebnicy konferencji 
naukowych poświęconych działalności Kościoła na 

Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Konferencja naukowa odbyła 
się w 50. rocznicę wydania kon-
stytucji apostolskiej Pawła VI 
„Episcoporum Poloniae coetus” 
23 czerwca br., a jej temat doty-
czył stabilizacji polskich struktur 
kościelnych na Ziemiach Zachod-
nich i Północnych.

Spotkanie zostało zorganizo-
wane przez Fundację Obserwato-

rium Społeczne, Ośrodek Pamięć 
i Przyszłość oraz wrocławski od-
dział Instytutu Pamięci Naro-
dowej. Wśród prelegentów byli 
m.in. ks. bp Jan Kopiec z diecezji 
legnickiej, ks. prof. Grzegorz So-
kołowski, dyrektor Fundacji Ob-
serwatorium Społeczne i Nowego 
Życia, a także prof. Jerzy Pietrzak, 
historyk.

Tego dnia wyróżnienie wraz 
z burmistrzem Markiem Długo-
zimą otrzymali również jubilaci 
– bp. Jana Kopiec oraz prof. Jerzy 
Pietrzak. W prezencie abp. Józef 
Kupny wręczył im grafiki przed-
stawiające Ostrów Tumski.

[red]

PRZEMÓWIENIE BURMISTRZA MARK A DŁUGOZIMY

Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferen-
cję i za nagrodę, która jest dla mnie szczegól-
nym wyróżnieniem.
Otrzymana dziś statuetka POKÓJ NA ZIEMI 
(za dotychczasową współpracę i wsparcie dzia-
łań dla upowszechnienia dziedzictwa kościoła 
na Śląsku) przypomina mi, ale pewnie i każde-
mu z nas, że pokój w dzisiejszych czasach jest 
wielkim skarbem. I jeśli ostatnie lata w jakiś 
sposób uśpiły naszą czujność i wydawało nam 
się, że pokój jest wartością odzyskaną raz na 
zawsze przez pokolenia naszych ojców i dziad-
ków, dziś wiemy, że to zadanie również dla nas. 

Jestem ogromnie dumny ze współpracy, jaką nawiązałem z Fundacją Obserwato-
rium Społeczne i całą archidiecezją wrocławską. Przez te wszystkie lata udało nam 
się zrealizować nie tylko cykl jakże ważnych konferencji naukowych, ale wspólnie 
wydaliśmy publikację naukową Księgę Roku Jadwiżańskiego („Św. Jadwiga Śląska. 
Pamięć, dziedzictw, inspiracja”), która stanowi wspaniałą pamiątkę po uroczysto-
ściach związanych z rocznicą 750-lecia kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej. 
Organizujemy również wspólnie prelekcje, spotkania, czy wystawy, jak choćby ta 
szczególnie bliska mojemu sercu dotycząca przyjaźni Karola Wojtyły i kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Świętych i błogosławionych naszego kościoła katolickiego. 
To dla Trzebnicy wielkie wyróżnienie, że konferencja poświęcona roli, jaką kościół 
katolicki odegrał na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej 
przez ostatnie 4 lata odbywała się w Trzebnicy i była częścią naukowego projek-
tu badawczego „Integracyjna rola Kościoła Katolickiego na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych po II wojnie światowej”.
Gromadziła naukowców z całej Polski – wybitnych specjalistów z zakresu historii, 
socjologii oraz nauk politycznych. W Trzebnicy znaleźli oni przestrzeń, by zgłębić 
temat, wymienić doświadczenia. Owocem wygłoszonych referatów były publikacje 
pokonferencyjne, które z pewnością poszerzają naszą wiedzę, ale i ubogacają nas 
samych – bowiem im więcej wiemy na temat historii ziem, które stały się naszym 
domem, tym większe jest nasze poczucie tożsamości i przynależności. 
Ale chciałbym dziś wspomnieć także o niezwykłej atmosferze, którą udało nam się 
wytworzyć przez te minione lata. To atmosfera dialogu, uważności, wymiany my-
śli, ale również atmosfera ogromnej życzliwości i serdeczności. Za którą w sposób 
serdeczny już dziś wszystkim tu zgromadzonym dziękuję. 
Od samego początku podkreślamy, jak ważna jest historia i zgłębianie jej tajem-
nic. Widzimy, że badanie tego, co minione, pozwala nam nie tylko porządkować 
przeszłość i ją poznawać, ale przede wszystkim uczy nas tego, co ważne dla nas na 
przyszłość.
Przyznam również, że to dla mnie powód do dumy, bowiem za każdym razem 
miałem zaszczyt objąć konferencję Patronatem Honorowym wraz z Jego Eksce-
lencją Abp Józefem Kupnym Metropolitą Wrocławskim. Od początku konferencja 
miała również wspaniałych współorganizatorów, jak Instytut Pamięci Narodowej, 
czy Papieski Wydział Teologicznym we Wrocławiu. 
Księże Arcybiskupie, Jego Ekscelencjo, dziękuję – za wielką życzliwość i otwar-
tość, jaką zawsze Ksiądz Arcybiskup okazuje mi osobiście, ale również wszystkim 
mieszkańcom Trzebnicy – miasta św. Jadwigi Śl. 
Księże profesorze, nie ukrywam, że nasza współpraca jest dla mnie powodem do 
dumy i do radości i wierzę, że przed nami kolejne wspaniałe projekty. 

Szanowni Państwo,
Życzę wszystkim owocnego czasu podczas dzisiejszej konferencji, a w wolnej chwi-
li zapraszam do Trzebnicy, która latem jest szczególnie piękna i zielona, Jestem 
pewien, że w naszym mieście zachwycą Państwa nie tylko ślady przeszłości, ale 
i współczesność.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

profilaktyka raka jelita  w Trzebnicy
Gminę Trzebnica we współpra-

cy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego 
kontynuuje Program Profilaktyki 
Raka Jelita Grubego na rok 2022. 
W 2021 roku 100 mieszkańców 
skorzystało z możliwości zrobie-
nia bezpłatnego testu na obecność 
krwi utajonej.

Realizacją zadania ponow-
nie zajmie się Gminne Centrum 
Medyczne Trzebnica-ZDRÓJ we 
współpracy z Dolnośląskim Cen-
trum Onkologii we Wrocławiu. 

Akcja ma na celu dotarcie do 
jak największej ilości osób kwa-
lifikujących się do badań przesie-
wowych w zakresie raka jelita gru-
bego i zachęcenia ich nie tylko do 
wykonania testu na obecność krwi 
utajonej w kale, ale także profilak-
tycznej kolonoskopii.

Badanie kału na krew utajoną 
przeznaczone jest dla osób w prze-
dziale wiekowym 40-65 lat i jest 
to ogólnie przyjęte w diagnostyce 
wczesnego rozpoznania raka je-
lita grubego nieinwazyjne i łatwe 
do wykonania samodzielnie przez 

pacjenta, narzędzie w badaniach 
przesiewowych. Test służy do ilo-
ściowego oznaczania krwi utajo-
nej w kale, niewidocznej gołym 
okiem. Nieprawidłowy wynik su-
geruje, że może występować pro-
ces chorobowy w obrębie przewo-
du żołądkowo-jelitowego, który 
wymaga dalszych badań. W pro-
gramie badań przesiewowych raka 
jelita grubego mogą wziąć udział:
•	 osoby w wieku 50 – 65 lat, nieza-

leżnie od wywiadu rodzinnego
•	 osoby	w wieku 40 – 49 lat, które 

mają krewnego pierwszego stop-
nia, u którego rozpoznano raka 
jelita grubego

•	 osoby w wieku 25 – 49 lat, ze 
stwierdzoną mutacją genetyczną
Osoby chcące wziąć udział 

w akcji, po wypełnieniu Ankiety 
Uczestnictwa, będą mogły pobrać 
bezpłatny zestaw testowy do sa-
modzielnego wykonania w domu. 
Wykonany test należy złożyć 
w placówce, z której został po-
brany, a po około 14 dniach, w tej 
samej placówce, na uczestnika bę-
dzie czekał gotowy wynik bada-

nia. W przypadku Gminy Trzeb-
nica, będzie to Gminne Centrum 
Medyczne Trzebnica-ZDRÓJ. 

Choroby nowotworowe pozo-
stają jedną z głównych przyczyn 
zgonów w Polsce, a rak jelita gru-
bego pozostaje jednym z naj-
gorszych, jeśli chodzi o statystki 
związane z 5-letnim wskaźnikiem 
przeżycia osób z zachorowaniem. 
Dlatego tak ważną jest profilak-
tyka i wdrażanie programów ma-
jących na celu ułatwianie dostępu 
do badań pacjentom w grupie ry-
zyka.

W tym miejscu chciałbym 
podziękować Wicemarszałkowi 
Województwa Dolnośląskiego 
Marcinowi Krzyżanowskiemu za 
pomysł oraz promocję progra-
mu badań. Zachęcam wszystkich 
objętych programem do udzia-
łu w badaniach. Zatroszczmy się 
o swoje zdrowie. 

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica 

▶ W 2020 roku burmistrz Marek Długozima oraz Wicemar-
szałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski 
podpisali  deklarację współprac y w programie profilaktyki 
raka jelita grubego. Teraz program ten został  przedłużony.

▶ Zestaw do samodzielnego pobrania próbk i.

▶ Wspólnie  z  burmistr zem w yróżnieni  zostal i  jubilaci  –  bp.  Jan Kopiec  oraz 
prof.  Jer z y Pietr zak .

▶ Nagrodę „Pokój  na ziemi ” burmistr z  Marek D ługozima odebrał  z  rąk 
abp.  Józefa Kupnego podczas konferencj i  dot yczącej  stabil izacj i  struktur 
kościelnych na ziemiach odz ysk anych.
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W dniu 23 czerwca uroczy-
ście pożegnaliśmy tegorocznych 
ósmoklasistów. Pożegnanie absol-
wentów to wyjątkowy moment dla 
uczniów, nauczycieli i pracowni-
ków szkoły. To również niezwykle 
wzruszająca chwila dla rodziców, 
których dzieci kończą szkołę pod-
stawową. Uroczystość rozpoczę-
ła się od przekazania sztandaru 
uczniom klas siódmych oraz wła-
dzy samorządowej nowo wybra-
nej przewodniczącej Samorządu 
Uczniowskiego. Podczas apelu wy-
różnieni zostali uczniowie, którzy 
osiągnęli najwyższe wyniki w na-
uce i zachowaniu. Dla wychowaw-
ców i dyrekcji szkoły uroczystość 
była okazją do oficjalnego poże-

gnania się z wychowankami. Nie 
zabrakło również podziękowań od 
uczniów dla wychowawców, na-
uczycieli, wszystkich pracowników 
szkoły i rodziców. Uroczystą galę 
uświetniła obecność burmistrza 
Marka Długozimy oraz Pana Ada-
ma Kempy, kombatanta Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej i wie-
loletniego przyjaciela naszej szko-
ły. Uroczystość zakończenia roku 
szkolnego dla klas 0-VII w dniu 
24 czerwca również zgromadziła 
uczniów i nauczycieli oraz licz-
ne grono rodziców. Podczas ape-
lu uczniowie, którzy wyróżnili 
się w tym roku szkolnym w nauce 
i w zachowaniu, odebrali nagrody 
książkowe, świadectwa oraz gra-

tulacje od wychowawców i dyrek-
cji. Życzenia dobrego wypoczynku 
wakacyjnego przekazała uczniom 
i nauczycielom uczestnicząca 
w uroczystości zastępca burmistrza 
Pani Krystyna Haładaj. Tego dnia 
pożegnaliśmy również pedago-
gów i pracowników, dla których 24 
czerwca był ostatnim dniem pracy 
w naszej szkole. Obie uroczysto-
ści odbyły się w oprawie, o jakiej 
jeszcze rok temu tylko marzyli-
śmy – w imponującej i nowocze-
snej przestrzeni Hali Widowisko-
wo-Sportowej im. Dolnośląskich 
Olimpijczyków, która okazała się 
idealnym miejscem dla tego typu 
wydarzeń. Liczymy na to, że po-
myślnie zakończony rok szkolny 
jest zapowiedzią udanych i sło-
necznych wakacji, czego wszystkim 
uczniom, rodzicom i pracownikom 
oświaty życzymy.

W dniu 22 czerwca 2022 r. 
w sali kinowo-widowisko-
wej Gminnego Centrum Kultury 
i Sztuki w Trzebnicy odbył się Kon-
cert Końcoworoczny, który był za-
razem pożegnaniem tegorocznych 
absolwentów Gminnej Szkoły Mu-
zycznej. 

Koncert otworzyła orkiestra 
dęta pod kierunkiem Pana Wojcie-

cha Nycza, następnie swoje prze-
mówienie wygłosiła Pani Dyrektor 
Teresa Łuc. Po przemówieniu mia-
ła miejsce prezentacja multime-
dialna, podczas której mieliśmy 
okazję zobaczyć zdjęcia Absolwen-
tów. Potem nastąpiło wręczenie 
pamiątkowych statuetek i upo-
minków ufundowanych przez Bur-
mistrza Gminy Trzebnica – Pana 

Marka Długozimę oraz Radę 
Rodziców Gminnej Szkoły Mu-
zycznej. Szczególnie została wy-
różniona Absolwentka Diana Cel 
za wybitne osiągnięcia oraz repre-
zentowanie szkoły. Część oficjal-
ną zwieńczyło przemówienie Pani 
Wiceburmistrz Krystyny Haładaj. 
Po nim nastąpiła część artystycz-
na w wykonaniu uczniów Szkoły 
Muzycznej. W programie domi-
nowały utwory z zakresu muzyki 
rozrywkowej, takie jak: Happy" P. 
WIliamsa, "Yesterday" J. Lennona 

i P. McCartneya czy "Every brath 
you take" Stinga. 

Oprócz jednego solisty za-
prezentowały się szkolne zespo-
ły – zespół gitarowy, "Trzebnic-
kie Kajdaszki", trio fortepianowe 
"Trzy nutki", duet klarnetowy oraz 
chór "Cantores Minores" wraz 
z kwartetem saksofonowym i na-
uczycielami – Panem Mateuszem 
Boduchem, Michałem Jakubow-
skim oraz Michałem Jedynakiem. 
Uczniów przygotowali Pan Woj-
ciech Nycz, Pan Tomasz Świńczyk, 

Pan Michał Jakubowski, Pani Mo-
nika Gruszczyńska, Pan Kamil 
Podlejski, Pani Lilia Tarasenko 
i Pani Beata Krzenciessa oraz Pan 
Mateusz Boduch. Akompaniowały 
Panie Agata Grudzień i Lilia Tara-
senko. Koncert poprowadziła Pani 
Paulina Cynkar.

Naszym Absolwentom życzymy 
raz jeszcze wszystkiego dobrego 
i wspaniałego dalszego rozwoju 
niezależnie od wybranej drogi. Pa-
miętajcie o nas!

[sm]

▶ Uro c z yste wejśc ie uc z niów k l as ósmyc h na G minną H al ę Widowis kowo -Sp or tową im . Do lnoś l ąs k ic h 
O limpijc z y ków, g d z ie mia ł o miejsce z akońc ze nie ro ku . 

▶ Pr ze k az anie s z t and aru uc z niom k l as s ió dmyc h .

żegnaj szkoło Życzymy udanych wakacji! 24 czerwca zakończyliśmy rok 
szkolny w szkołach Gminy Trzeb-
nica. Już tradycyjnie w Szkole 
Podstawowej nr 1 apel kończą-
cy rok odbył się w Gminnej Hali 
Sportowej przy ul. Kościelnej. 
Na zaproszenie dyrektor Elż-
biety Nowak oraz społeczności 
szkolnej uczestniczył w nim bur-
mistrz Marek Długozima. Rok 
szkolny ukończyło 722 uczniów, 
z czego 182 otrzymało świadec-
twa z wyróżnieniem. Ze szkołą 
pożegnało się 69 absolwentów. 

W swoim przemówieniu dyrek-
tor Elżbieta Nowak podziękowa-
ła wszystkim uczniom, rodzicom 
oraz nauczycielom za kolejny 
wspólny rok nauki, doceniła wy-
różnionych w konkursach, a ab-
solwentom życzyła odnalezienia 
własnej, dalszej edukacyjnej dro-
gi. Pani dyrektor podziękowała 
również burmistrzowi Markowi 
Długozimie za wspieranie szkoły. 
Z kolei burmistrz w swym prze-
mówieniu podkreślił, że Szkoła 
Podstawowa nr 1 z każdym ro-

kiem staje się coraz jaśniej świe-
cącym punktem na edukacyjnej 
mapie Gminy Trzebnica: – Gra-
tuluję wszystkim, którzy zakoń-
czyli dziś rok w poczuciu dobrze 
wykonanej pracy na przestrzeni 
ostatnich miesięcy, wszystkim, 
którzy za swój trud zostali na-
grodzeni w licznych konkursach, 
a także tym, którzy z sentymen-
tem żegnają się ze szkołą, by ru-
szyć dalej w swoją edukacyjną 
podróż. W tym miejscu w sposób 
szczególny dziękuję Pani dyrek-
tor i zapewniam o moim niesłab-
nącym wsparciu. Na przestrzeni 

ostatnich miesięcy udało nam 
się zamontować windę, która 
wesprze osoby niepełnosprawne 
oraz rodziny z wózkami w prze-
mieszczaniu się po terenie szkoły. 
Myślimy o rozbudowie placówki 
o kolejne piętro, tak by odpowie-
dzieć na wciąż zwiększającą się 
liczbę uczniów chętnych, by uczyć 
się w „Jedynce”. To też moja szko-
ła, więc z jeszcze większym sen-
tymentem spoglądam na jej roz-
wój i wierzę, że najlepsze jeszcze 
przed nią. Dziękuję i gratuluję 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima. Podczas apelu specjal-

nymi nagrodami dyrektora szko-
ły wyróżnieni zostali: – Oliwia 
Ociepka za wyjątkową postawę, 
zaangażowanie w pracę na rzecz 
szkoły, finalistka Gminnego Kon-
kursu Ośmiu Wspaniałych; Karo-
lina Karbownik i Wojciech Krzak 
– absolwenci roku; Nina Korus 
–100% frekwencja; Arkadiusz Ma-
rek – sprawowanie funkcji cho-
rążego w poczcie sztandarowym; 
Arkadiusz Kiesz – sprawowa-
nie funkcji chorążego w poczcie 
sztandarowym; Zuzanna Bielecka, 
Julia Rozin – asysta pocztu sztan-
darowego.

Szkoła Podstawowa nr 1 

Szkoła Podstawowa nr 2 

Gminna Szkoła Muzyczna

▶ Ro k s z ko lny ukońc z y ł o 722 uc z niów.▶ Burmist r z M are k D ł u go -
z im a ż yc z y ł  uc z niom u d a -
nyc h wak acj i .

▶ N agro dę dy re k tora s z ko ł y ot r z y m a ł a 
O liwia O c ie p k a .

▶ Promocja z w y róż nie nie m: Alan Szc ze p u ł a ,  Dominik M ie c z kows k i ,  M arle na 
M ł y ńsk a ,  H anna Se nu s ,  D iana Ce l ,  Joanna Woj t kows k a ,  I ona N ag y.

▶ O d lewej:  D y re k tor Te re s a Łuc ,  Tom as z Świńc z y k ,  M ate u s z B o duc h i  abso l -
we nc i  c y k lu 6 - le t nie go: Dorian B ar tosik ,  D iana Ce l ,  B e re nik a St u de nna , Jo -
anna Woj t kows k a ,  I z ab e l a Koz ak ,  Anna Wab e r s k a ,  Korne lia Sz umil as ,  Sz y-
m on M ak sim ow, Dominik M ie c z kows k i ,  Al an Szc ze p u ł a ,  I ona N ag y, H anna 
Se nu s ,  M arle na M ł y ńs k a .  N a z dj .  z  z astę p c ą burmist r z a K r yst y ną H a ł ad aj .

▶ Abso lwe nc i  c y k lu 4 - le t nie go: H u b e r t N owak , Karo -
l ina Fast ,  M aja Szc ze paniak ,  Biank a Wab nic ,  Li l iana 
Z ając .

▶ Te go dnia na widow ni s al i  widowis kowo - k inowej G minne go 
Ce nt rum Kul t ur y i  Sz t uk i  z asie dli  b l isc y uc z niów G minnej Sz ko ł y 
M u z yc z nej ,  by wsp ó lnie uc zc ić z akońc ze nie ro ku s z ko lne go.

▶ N a g r o d ę  s p e c j a l n ą  o t r z y m a ł a 
D i a n a  C e l .

▶ D y re k tor Te re s a Łuc 
p o d z ię kowa ł a z a mi -
niony rok nauk i.

▶ Z astę p c a burmist r z a 
Krystyna Haładaj ży-
czyła wszystkim uda-
nych wakacji. 

▶ Promocja z w y róż nie nie m: H u b e r t N owak , Bian -
k a Wab nic ,  M aja Szc ze paniak ,  Li l iana Z aj ąc .

▶ Podziękowanie dla Rady Rodziców. Na zdj.  Mag-
dalena Owsiak- Bravo, Anna Zgóra- Kozielska, 
Edy ta Radzio, Anna Wojtkowska.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z ostatniego dnia nauki w placówkach Gminy Trzebnica.

▶ W p oże gnaniu ósmyc h k l as uc ze st nic z y ł  burmist r z M are k 
D ł u goz im a i  Ad am Ke mpa , kombat ant Związ ku Żo ł nie r z y 
Armii  K rajowej i  wie lo le t ni  pr z yjac ie l  s z ko ł y.  N a z dj . 
z  dy re k tor Lidią Piot rows k ą ,  wice dy re k tor Luc y ną Sob c z ak 
oraz R adny m R ady M iejs k iej  M ate u s ze m Ke mpą.
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W piątek, 24 czerwca 2022 o godz. 
8.15 w hali sportowej odbyło 
się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2021/2022. W ceremo-
nii towarzyszyli nam znamienici 
goście: przedstawiciele Rady Ro-
dziców – p. Marta Zając-Sobczak 
i p. Jerzy Biełko oraz proboszcz 
Parafii św. Piotra i Pawła ks. Bog-
dan Grabowski. Uroczystość roz-
poczęła się od niezwykle wzrusza-
jącego przekazania przez uczniów 
klas 8 sztandaru szkoły nowo 
wybranemu pocztowi. Po odśpie-
waniu “Mazurka Dąbrowskiego” 
głos zabrała p. Dyrektor Aneta 
Herner, która serdecznie podzię-
kowała całej społeczności szkol-

nej za niełatwy, ale zakończony 
licznymi sukcesami rok, kolejny 
raz bowiem zostaliśmy laureata-
mi Złotej Sowy Powiatu Trzeb-
nickiego klas 4 – 8 za osiągniecia 
w konkursach edukacyjnych. Pani 
Dyrektor zwróciła także uwagę na 
aktywną współpracę i pomoc dla 
naszej Szkoły ze strony Burmi-
strza Gminy Trzebnica pana Mar-
ka Długozimy. Mamy nadzieję, że 
podczas wakacyjnych remontów, 
za które już dziś serdecznie dzię-
kujemy panu Burmistrzowi, uda 
się kolejny raz poprawić jakość 
funkcjonowania “Trójki”. Kolej-
ne podziękowania za działania na 
rzecz szkoły pani Dyrektor złoży-

ła na ręce przybyłych na uroczy-
stość Rodziców oraz członków 
Rady Rodziców, w tym Pana Je-
rzego Biełko, który otrzymał tytuł 
„Przyjaciela Szkoły”. Kolejnym 
punktem uroczystości było wrę-
czenie Nagród Prymusa Roku dla 
najlepszych uczniów klas 8 ufun-
dowanych przez Radę Rodziców. 
Otrzymali je: Kryspin Falfura 
(Nagroda I Stopnia), Marcelina 
Kopyś (Nagroda II Stopnia), To-
masz Solecki i Nadia Cichy (Na-
groda III Stopnia). Nauczyciele 
WF wręczyli statuetki dla najlep-
szych szkolnych sportowców. Tra-
fiły one w ręce: Olgi Janusiewicz, 
Bartosza Tyczki, Natalii Bizub, 
Jakuba Dudko, Martyny Wysoc-
kej i Ksawerego Piziewicza. Po 
opuszczeniu sali przez uczniów 

klas 0-3 nastąpiło wręczenie 
świadectw z wyróżnieniem naj-
lepszym uczniom klas 4-8. Ca-
łość uświetnił występ szkolnego 
chóru. Niespodziankę w postaci 
piosenki „Do widzenia” przygoto-
wała uczennica klasy 8B – Natalia 
Dudek, której śpiew towarzyszył 

nam przez ostanie 8 lat. Na koniec 
uczniowie rozeszli się do klas, 
aby odebrać z rąk wychowaw-
ców świadectwa. Teraz już przed 
nami słońce, lato, wakacje... Oby 
były zdrowe i bezpieczne, czego 
wszystkim serdecznie życzymy.

Coś się kończy, a coś zaczy-
na… – zakończenie roku szkol-
nego 2021/2022 23 czerwca br. 
o godzinie 16:30 w naszej szkole 
miało miejsce uroczyste poże-
gnanie klasy VIII. Na wstępie 
Pani Dyrektor Paulina Piercho-
rowicz-Rączka podsumowała lata 
edukacji naszych absolwentów, 
zwracając szczególną uwagę na to, 
że każdy koniec jest tak napraw-
dę nowym początkiem. I właśnie 
tymi słowami dodała wiele otuchy 
młodym ludziom. Potem, aby god-
nie podziękować starszym kole-
żankom i kolegom za swoją obec-
ność, przyjaźń czy koleżeństwo, 
uczniowie z klasy VII przygoto-
wali część artystyczną pod czuj-
nym okiem opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego – Pani Magdale-

ny Sadkowskiej. A także wręczy-
li pamiątkowe statuetki. Swoich 
wychowanków pożegnała rów-
nież wychowawczyni, Katarzyna 
Pawelec-Grodecka. Ósmoklasi-
ści także wystąpili publicznie, 
żegnając swoich młodszych na-
stępców. Absolwenci podzięko-
wali nauczycielom za wspólnie 
spędzony czas, za pomoc, życz-
liwość i trud włożony w eduka-
cję, wręczając kwiaty wszystkim 
przybyłym w tym dniu gościom. 
Następnie, by zostać godnie za-
pamiętanymi w tych ostatnich 
chwilach, recytowali fragmenty 
wierszy sławnych poetów pol-
skich oraz zaśpiewali piosenki, 
tj.: Ostatni raz Manchestera, Pio-
senkę Absolwenta, Na szczycie 
Grubsona, Dzieci wybiegły Elek-

trycznych Gitar. Na koniec Pani 
Dyrektor, Grono Pedagogiczne 
i pracownicy szkoły udali się na 
poczęstunek zorganizowany przez 
Rodziców ósmoklasistów. Dru-
giego dnia, 24 czerwca br. odbyło 
się odświętne zakończenie roku 
szkolnego 2021/2022. Wydarzenie 
to miało miejsce na płycie boiska 
szkolnego. Poprzedziła je Msza 
Św., która rozpoczęła się o godz. 
08:30 w Kościele pw. Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy w Ma-
słowie. Następnie o godz. 09:20 
przyszedł czas na przemówienie 
Pani Dyrektor oraz na występy 
najmłodszych dzieci z kl. 0, III 
i V. Za przygotowanie akademii 
odpowiedzialne były Pani Jadwi-
ga Cierpiał, Pani Danuta Paluch 
oraz Pani Magdalena Sadkowska. 
Kolejnym punktem w programie 
było wręczenie uczniom poszcze-
gólnych klas przez Panią Dyrek-

tor Paulinę PIerchorowicz-Rączkę 
oraz wychowawców, świadectw 
z czerwonym paskiem, nagród 
książkowych, dyplomów wzoro-
wego ucznia, dyplomów za pracę 
na rzecz wolontariatu, a także li-
stów gratulacyjnych dla Rodzi-
ców. Wręczono także statuetki dla 
nauczycieli, którzy w roku szkol-
nym 2021/22 kończą swoją pracę 

zawodową w Szkole Podstawowej 
w Masłowie. Po części wspólnej 
uczniowie udali się do swoich sal 
lekcyjnych, gdzie wychowawcy 
wręczyli świadectwa. Po dziesię-
ciu miesiącach ciężkiej pracy nad-
szedł czas na zasłużony odpoczy-
nek. Życzymy wszystkim udanych 
i bezpiecznych wakacji. Do zoba-
czenia we wrześniu!

Nareszcie nadszedł 24 czerwca 
2022 r – tak z utęsknieniem wycze-
kiwany przez wszystkich ostatni 
dzień nauki szkolnej. Po kolejnym 
trudnym roku szkolnym, prze-
platanym na zmianę nauczaniem 
zdalnym i stacjonarnym, w koń-
cu dobrnęliśmy do „normalnego’ 
końca, kiedy wszyscy bez ogra-
niczeń mogliśmy się spotkać na 
akademii. W Szkole Podstawowej 
w Ujeźdźcu Wielkim pożegnanie 
ze szkołą miało jak zawsze bardzo 
uroczysty charakter. Najpierw 

uczniowie klas młodszych poże-
gnali mijający rok szkolny. Atrak-
cją był program artystyczny, któ-
ry przygotowały klasy III a i III b 
pod kierunkiem p. Krystyny Maj 
i p. Małgorzaty Kowal. Klasy star-
sze wzięły udział w pożegnaniu 
tegorocznych absolwentów. Klasy 
VIII a i VIII b pod kierunkiem 
wychowawczyń p. Marioli Eil-
mes i p. Katarzyny Kwiatkowskiej 
wkroczyły w rytmie poloneza. 
Niespodzianką przygotowa-
ną samodzielnie przez uczniów 

klasy VIII b był taniec oraz hu-
morystyczne wierszyki o każdym 
nauczycielu. Uczniowie klas VII 
wręczyli absolwentom drobne 
upominki, które tradycyjnie mają 
być symbolem przynależności do 
społeczności szkolnej w Ujeźdź-
cu Wielkim. Zgodnie z tradycją 
naszej szkoły wiersz wygłosił 
Dyrektor Mariusz Szkaradziński. 
Na uroczystości zostały wręczone 
uczniom nagrody za bardzo dobre 
i dobre wyniki w nauce oraz inne 
osiągnięcia. Uroczystość zaszczy-
cili także rodzice, którzy wyrazili 
swą wdzięczność za 8 lat poświę-

conych ich dzieciom. Po zakoń-
czonej uroczystości w radosnych 
nastrojach przy skocznej wakacyj-

nej melodii wszyscy udali się na 
zasłużony wypoczynek. / Iwona 
Grochowina

,,Hej przedszkole ukochane, co 
bez Ciebie zrobię Ja …” 20 czerw-
ca 2022r. w Gminnym Przed-
szkolu nr 1 im Krasnala Hałabały 
w Trzebnicy swoją przygodę i edu-
kację zakończyły dzieci 5 letnie 
z grupy: Żuki, Motylki i Ważki. 
Trzy lata wspólnych zabaw i za-
jęć szybko minęły i nadszedł czas 
wakacji i pożegnań. Uroczystość 
tradycyjnie rozpoczęła się od polo-
neza i odśpiewania hymnu przed-
szkola. W kolejnej części uroczy-

stości każda z grup zaprezentowała 
przybyłym gościom, wśród których 
byli rodzice, swoje pożegnalne tań-
ce i piosenki. Na zakończenie spo-
tkania dzieci przedstawiły swoje 
umiejętności recytatorskie żegna-
jąc się z pracownikami przedszko-
la wspominając wspólnie spędzony 
czas. Dzieci podziękowały gościom 
za obecność pięknymi kwiatami. 
Pani dyrektor Dorota Grabowska 
oraz wychowawcy grup złożyli 
podziękowania Rodzicom za pra-

cę i pomoc na rzecz grupy oraz 
przedszkola. Po występach wszyst-
kie dzieci otrzymały medale ab-
solwentów, pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody książkowe wręczone 
przez Panią Dyrektor, przedsta-
wiciela Rady Rodziców i swoich 
wychowawców: Marzenę Aniołek, 
Annę Łoś-Węgrzynowską, Natalię 
Nogalę, Natalię Węgierek. Dzięku-
jemy, że byliście z nami, życzymy 
Wam dalszych sukcesów eduka-
cyjnych. ,,Do widzenia Przyjaciele 
wspólnych spraw mieliśmy wiele… 
Dziś ta nitka się urywa, coś się 
kończy a coś zaczyna…” Natalia 
Węgierek

Szkoła Podstawowa Masłów

Gminne Przedszkole nr 1

z serca za serce 
Delegacja ze Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku 

na czele z Panią dyrektor Elżbietą Taraszczuk-
Gaweł oraz Wspaniałym Gminy Trzebnica 

Filipem Klepajczukiem wraz z rodzicami 
odwiedzili Urząd Miejski w Trzebnicy. Celem 

wizyty było podziękowanie złożone na ręce 
burmistrza Marka Długozimy za ufundowanie 

serca na nakrętki, które stanęło pod budynkiem 
szkoły w Kuźniczysku. 

– Dziękujemy za wspieranie 
idei recyklingu i pomagania in-
nym. Dzięki temu sercu dzieci 
uczą się, że nawet prostym gestem 
można naprawiać świat – mówi-
ła dyrektor Elżbieta Taraszczuk-
Gaweł i dodała: – Pan burmistrz 
pięknie odmienił naszą rzeczy-
wistość dając nam nową szkołę, 
a teraz dobudowując do niej halę 
sportową. Staramy się nadążać 
za tymi zmianami i wraz z całą 
kadrą nauczycielską jak najlepiej 
uczyć i wychowywać przyszłe po-

kolenia, czego dowodem jest wła-
śnie nasz wspaniały Filip. Jeszcze 
raz dziękujemy za wszystko co 
robi Pan dla nas – podsumowała 
dyrektor. 

Burmistrz Marek Długozi-
ma jeszcze raz pogratulował Fi-
lipowi Klepajczukowi wyniku 
w Gminnym Konkursie „Ośmiu 
Wspaniałych” – Jestem dumny ze 
szkoły w Kuźniczysku, która sta-
ła się prawdziwą perłą w eduka-
cyjnej koronie Gminy Trzebnica, 
a jednocześnie jestem też dumny 

z osiągnięć jej uczniów. Nie tylko 
tych naukowych, ale również tych 
na polu niesienia pomocy dru-
giemu człowiekowi. Widać tu jak 
najlepsze wychowanie w empatii 
do drugiego człowieka. Dziękuję 
za tę wizytę i mam nadzieję, że już 
niebawem wspólnie spotkamy się 
na otwarciu nowej hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej w Kuź-
niczysku – zakończył burmistrz. 

[sh]

Ten dzień zawsze budzi wiele 
emocji, bo każdy uczeń po dzie-
sięciu miesiącach pracy odbiera 
świadectwo i rozpoczyna wycze-
kiwane wakacje. Już o godz. 8:00 
zebrała się cała nasza szkolna 
społeczność. Mogliśmy podzię-
kować nauczycielom, rodzicom, 
ale też kolegom i koleżankom 
za wspólnie spędzony czas. Pani 

Dyrektor wręczyła świadectwa 
z wyróżnieniem i pamiątkowe 
statuetki tym, którzy osiągnęli 
najwyższe wyniki w nauce oraz 
listy gratulacyjne ich rodzicom. 
Już tradycyjnie Rada Pedago-
giczna przyznała tytuł Przyjacie-
la Szkoły rodzicom, którzy, nie 
szczędząc sił i czasu, szczególnie 
wspierali nas przez ostatnie lata 

i angażowali się w życie naszej 
szkoły. Pożegnaliśmy też osiem-
nastu absolwentów naszej szkoły. 
Z dumą i wzruszeniem opusz-
czali miejsce, gdzie spędzili 9 lat. 
Życzymy im świetnych wyników 
z egzaminu, sukcesów w nowych, 
wymarzonych szkołach, wspa-
niałych, prawdziwych przyjaciół 
oraz realizacji wszystkich planów 
a wszystkim bezpiecznego i rado-
snego wypoczynku.

Szkoła Podstawowa Ujeździec Wielki

Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa Kuźniczysko

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a ot r z y m a ł p o d z ię kowanie z a u fundowanie 
se rc a na nak rę t k i ,  k tóre zost a ł o z am ontowane pr ze d Sz ko ł ą Po d st awową 
w Ku ź nic z ys ku . N a z dj .  m . in .  dy re k tor s z ko ł y E l ż b ie t a Taras zc z uk- G awe ł , 
a t ak że Wspania ł y G miny Tr ze b nic a – Fi l ip K le pajc z uk w raz z ro d z ic ami oraz 
w yc howawc z y nią M ag d ale ną Juc hą - B ob e l ą.

▶ Se rce p om oże s ze r z yć wśró d d z ie c i  idę e ko lo gii  oraz p om o c y dru gie mu 
c z ł owie kowi.
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nic

w podziękowaniu za pomoc
W dniu zakończenia roku szkolnego burmistrza 

Marka Długozimę odwiedziły dzieci z oddziału 
przygotowawczego ze Szkoły Podstawowej nr 2. 

Towarzyszyły im dyrektor Lidia Piotrowska 
oraz wicedyrektor Lucyna Sobczak, a także 

wychowawca Krystyna Janowska wraz 
z nauczycielem wspomagającym Tetianą Kurkuną 

i nauczycielką j. polskiego Ewą Bednarz.

Uczniowie chcieli wyrazić swą 
wdzięczność za okazaną troskę 
i możliwość uczenia się w spokoju 
i godnych warunkach w gościn-
nych murach Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Trzebnicy. Ukraińscy 
uczniowie wręczyli burmistrzowi 
własnoręcznie wykonana pracę 
plastyczną, która w symboliczny 
sposób nawiązuje do polsko-ukra-
ińskiej więzi, które połączyły nasze 
narody. 

– Bardzo dziękuję za waszą 
wizytę, a także okazaną wdzięcz-
ność i życzliwość. Cieszę się, że 

mogliśmy w tych trudnych dla 
was i waszego narodu czasach 
dać wam poczucie bezpieczeń-
stwa, a także zadbać o wasz roz-
wój. Mam wielką nadzieję, że ra-
zem przetrwamy ten trudny czas 
i tak jak po każdej burzy wychodzi 
słońce, tak zabłyśnie ono nad wol-
ną i suwerenną Ukrainą do której 
bezpiecznie będziecie mogli wró-
cić. A na razie zrobimy wszystko 
byście to u nas znaleźli swój dru-
gi dom – skomentował burmistrz 
Marek Długozima. 

Dziesięcioro dzieci z Ukrainy 

uczyło się przez 3 miesiące języka 
polskiego i innych przedmiotów 
w sali konferencyjnej Hali Wido-
wiskowej. Dzieci nie tylko zdo-
bywały wiedzę, ale też poznawały 

Trzebnicę, nasz piękny region, na-
szą historię i obyczaje. Odbyło się 
wiele zajęć integracyjnych z pol-
skimi dziećmi, seanse kinowe, gry 
i zabawy, ognisko z okazji Dnia 

Dziecka, a także wspólna wyciecz-
ka z klasą VII d do wrocławskiego 
ZOO.

[sh]

▶ Dzieci z Ukrainy podziękował y burmistrzowi Markowi Długozimie za okazaną troskę i wsparcie 
w okresie nauki w klasie przygotowawczej, która specjalnie dla nich została utworzona w nowej 
Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej im. Dolnośląskich Olimpijczyków.

▶ Burmist r z o d b ie rając p o d z ię kowanie w y raz i ł  nad z ieję,  że ju ż wk rótce 
s końc z y się horror woj ny w y wo ł anej pr ze z Rosję.

▶ W y konana pr ze z d z ie c i  prac a p l ast yc z na w s y mb o lic z ny sp osób nawiąz uje 
do p o ls ko - uk raińs k iej  wię z i . 
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To już 6 edycja imprezy. Jak 
mówi Kamil Radomski z Funda-
cji Sportu Pozytywnego, współ-
organizatora imprezy: – W tym 
roku zbieraliśmy środki w postaci 

darów dla strażaków i ich rodzin 
na Ukrainie z poszczególnych jed-
nostek straży pożarnej odwiedza-
nych przez nas na trasie wyścigu. 
Chodziło głównie o żywność dłu-

goterminową po to, żeby funk-
cjonować w tym trudnym cza-
sie i szczególnie dotrzeć z nią do 
miejscowości w pobliżu linii fron-
tu. Dużo ludzi na trasie próbowało 
się do nas dołączyć, przekręcić te 
10-15 km. Wszystko w szczytnym 
celu – podsumowuje.

Jeszcze przed startem rajdu de-
legacja z Ukrainy na czele z do-
wódcą grupy ukraińskiej płk. Iwa-
nem Bashnyakiem pracownikiem 
Ukraińskiej Komendy Głównej 
Straży Pożarnej oraz zaprzyjaź-
nionym prezesem zarządu Świa-
towego Związku Żołnierzy AK 
Okręgu III Obszaru Lwowskiego 
im. „Orląt Lwowskich” Leopol-

dem Gomułkiewiczem, zawitała 
do Trzebnicy, gdzie przywitał ich 
burmistrz Marek Długozima: – 
Cel jest naprawdę szczytny i mam 
nadzieję, że uda wam się pokonać 
zaplanowaną trasę, która jedno-
cześnie jest kolejnym dowodem 
na solidarność pomiędzy naszymi 
narodami w tych trudnych cza-
sach okrutnej wojny, którą prowa-
dzi przeciwko wam Rosja. Sami 
aktywnie włączamy się pomoc 
naszym braciom zza wschodniej 
granicy. W naszej gminie gościmy 
ponad tysiąc wojennych uchodź-
ców, w tym dzieci z domów dziec-
ka. Dodatkowo organizowaliśmy 
doraźną pomoc dla naszego mia-

sta partnerskiego – Winniki. Nie 
możemy pozwolić, byśmy przy-
wykli do tej wojny, byśmy zaczę-
li z obojętnością podchodzić do 
kolejnych doniesień z frontu. Dla-
tego takie wydarzenia jak rajd są 
potrzebne, by z bliska spotkać lu-
dzi, którzy na co dzień ryzykują 
życie, ratując innych spod gruzów 
domów zawalonych od rosyjskich 
bomb – powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima. Goście przedsta-
wili również aktualne problemy 
toczącej się wojny na Ukrainie.

Sam rajd był także okazją, by 
uczcić 30-lecie Państwowej Straży 
Pożarnej.

[sh]

ОднОразОва 
дОпОмОга 300 злОтих

На отримання матеріальної 
допомоги у розмірі 300 злотих 
на одну особу мають право гро-
мадяни України (в т. ч. діти), 
які прибули до Польщі після 24 
лютого і перебувають на тери-
торії країни легально. Виплата 
одноразова і призначена для 
покриття базових невідкладних 
потреб, наприклад: продукти 
харчування, одяг та взуття, за-
соби особистої гігієни, витрати 
на житло тощо.

Для отримання 300 злотих 
окрім документів, що посвід-
чують особу, потрібен номер 
PESEL, а також відкритий ра-
хунок у будь-якому польському 
банку, польський номер мобіль-
ного телефону, адреса електро-
нної пошти.

Щоб подати заяву на отри-
мання одноразової фінансової 
допомоги 300+, мешканцям 
ґміни Тшебниця потрібно звер-
нутися до Осередку соціаль-
ної допомоги мерії за адресою: 
м. Тшебниця, пл. Маршала 
Й. Пілсудського, 1 (Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Trzebnicy, 
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 
Urząd Miejski). 

Заява від імені дитини пода-
ється одним із батьків або тим-
часовим опікуном чи особою, 
яка фактично здійснює опіку 
над дитиною.

Перелік документів, потріб-
них для подачі заяви, та усі інші 
деталі уточнюйте в Осередку 
соціальної допомоги.

рОдина 500+
Допомога на дитину в рамках 

програми «Родина 500+», яка 
виплачується сім’ям із дітьми 
у Польщі, доступна також для 
громадян України, які прибули 
до Польщі, в т. ч. після 24 люто-
го 2022 року (у зв’язку зі зброй-
ною агресією РФ). Виплата 
складає 500 злотих щомісячно 

на кожну дитину віком до 18 ро-
ків і виплачується тільки в пе-
ріод перебування Вас та дитини 
в Польщі.

Допомогу може оформити 
один із батьків дитини, тим-
часових опікунів або осіб, які 
здійснюють альтернативну опі-
ку над дитиною в зв’язку з бойо-
вими діями (останніх встанов-
лює польський суд).

Для отримання допомоги 
«Родина 500+» окрім докумен-
тів, що посвідчують особу (ди-
тини та особи, що подає заяву), 
потрібні номери PESEL (дити-
ни та особи, яка подає заяву), 
а також відкритий рахунок у 
будь-якому польському банку, 
польський номер мобільного 
телефону, адреса електронної 
пошти.

Заява на отримання 500 зло-
тих на дитину складається один 
раз на рік: поточний період ви-
плати допомоги триває з 1 черв-
ня 2022 року до 31 травня 2023 
року.

Щоб подати таку заяву 
мешканцям ґміни Тшебниця 
потрібно звернутися до від-
ділення Закладу соціально-
го страхування за адресою: м. 
Тшебниця, вул. Війська Поль-
ського, 1В (ZUS w Trzebnicy, ul. 
Wojska Polskiego 1B).

Заяви про призначення 500+ 
можна подавати в електронній 
формі на Платформі електро-
нних послуг (PUE) Закладу со-
ціального страхування (ZUS) 
— електронній системі ZUS. 
Працівники ZUS у відділенні 
допоможуть Вам створити про-
філь на PUE ZUS та подати за-
яву.

Перелік документів, потріб-
них для подачі заяви, та усі інші 
деталі уточнюйте в Закладі со-
ціального страхування.

Важливо: якщо Ви та дитина 
покидаєте Польщу, необхідно 
обов’язково повідомити про це 
у Заклад соціального страху-

вання для припинення виплат 
500+.

дОбрий старт
Програма фінансової під-

тримки «Добрий старт» перед-
бачає виплату 300 злотих один 
раз в рік на підготовку учнів 
до навчального року. Допомо-
га надається на кожну дитину 
шкільного віку незалежно від 
розміру доходів сім’ї. Ця випла-
та не оподатковується. Гроші 
зараховуються на банківський 
рахунок особи, що подала заяву 
— це може бути один з батьків 
дитини, тимчасових опікунів 
або осіб, які здійснюють аль-
тернативну опіку над дитиною 
в зв’язку з бойовими діями (ос-
танніх встановлює польський 
суд).

Електронну заяву на отри-
мання 300 злотих за програмою 
«Добрий старт» потрібно склас-
ти у період із 1 липня до 30 ли-
стопада 2022 року.

Мешканцям ґміни Тшеб-
ниця потрібно звернутися до 
відділення Закладу соціально-
го страхування за адресою: м. 
Тшебниця, вул. Війська Поль-
ського, 1В (ZUS w Trzebnicy, ul. 
Wojska Polskiego 1B), де праців-
ник допоможе скласти електро-
нну заяву. Або ж зробити це 
самостійно на Платформі елек-
тронних послуг (PUE) Закладу 
соціального страхування (ZUS) 
— електронній системі ZUS, 
якщо ви вже маєте створений 
профіль у цій системі.

Перелік документів, потріб-
них для подачі заяви, та усі інші 
деталі уточнюйте в Закладі со-
ціального страхування.

співфінансування 
перебування дитини 
в яслах

Розмір співфінансування 
може становити максимум 400 
злотих на місяць на одну дити-
ну, але не більше тієї суми, яку 

ви платите за перебування ди-
тини в яслах або дитячому клу-
бі. Подати заяву на співфінан-
сування може один з батьків 
дитини, тимчасових опікунів 
або осіб, які здійснюють аль-
тернативну опіку над дитиною 
в зв’язку з бойовими діями (ос-
танніх встановлює польський 
суд).

Заклад соціального страху-
вання (ZUS) перераховуватиме 
субсидію до 20 числа кожного 
місяця за попередній місяць на 
рахунок дитячого садка або ди-
тячого клубу, який відвідує ди-
тина.

Для того, щоб скористатися 
співфінансуванням, мешкан-
цям ґміни Тшебниця потрібно 
звернутися до відділення За-
кладу соціального страхування 
за адресою: м. Тшебниця, вул. 
Війська Польського, 1В (ZUS 
w Trzebnicy, ul. Wojska Polskiego 
1B), де працівник допоможе 
скласти електронну заяву. Або 
ж зробити це самостійно на 
Платформі електронних по-
слуг (PUE) Закладу соціального 
страхування (ZUS) — електро-
нній системі ZUS, якщо ви вже 
маєте створений профіль у цій 
системі.

Перелік документів, потріб-

них для подачі заяви, та усі інші 
деталі уточнюйте в Закладі со-
ціального страхування.

співфінансування 
харчування дитини в 
садку

Розмір співфінансування 
залежить від розміру доходів 
сім’ї.

Щоб подати заяву на отри-
мання компенсації вартості 
харчування дитини в садку, 
мешканцям ґміни Тшебниця 
потрібно звернутися до Осе-
редку соціальної допомоги ме-
рії за адресою: м. Тшебниця, 
пл. Маршала Й. Пілсудського, 
1 (Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Trzebnicy, pl. Marszałka 
J. Piłsudskiego 1, Urząd Miejski). 

Заява подається одним із 
батьків або тимчасовим опіку-
ном чи особою, яка фактично 
здійснює опіку над дитиною.

Перелік документів, потріб-
них для подачі заяви, та усі інші 
деталі уточнюйте в Осередку 
соціальної допомоги.

Інформація зібрана з відкри-
тих джерел. Актуальну та більш 
детальну інформацію дізнавай-
теся безпосередньо у вказаних 
органах.

тшебниця сОлідарна з українОю
фінансОва дОпОмОга для українців у пОльщі

які сОціа льні  фін а нсОві  випл ати мОж у ть Отрим ати у кра їнці ,  які 
прибули дО пОльщі піс ля 24 лютОгО 2022 рОк у 

( у  зв’язк у зі  збр ОйнОю а гресією рф)

jadąc pomagają 
Przejechali na rowerach ponad 700 km, 

aby sportowo wesprzeć walczącą Ukrainę 
i zebrać środki dla kolegów strażaków zza 

wschodniej granicy. W rajdzie wzięli również 
udział przedstawiciele ukraińskich strażaków. 

Jednak zanim udali się w trasę z Wrocławia 
do Warszawy, przez Częstochowę i Kraków, 

przybyli do Trzebnicy, gdzie trenowali przed 
wymagającym wyścigiem.

дОпОмагають їдучи

Вони проїхали на велоси-
педах понад 700 км, щоб спор-
тивно підтримати Україну в 
її боротьбі та зібрати кошти 
для своїх колег-вогнеборців 
із-за східного кордону. У рейді 
також взяли участь представ-
ники з числа українських по-
жежників. Однак перед тим, 
як вирушити на маршрут із 
Вроцлава до Варшави, через 
Ченстохову та Краків, вони 
прибули до Тшебниці, де про-
вели тренування перед склад-

ною гонкою.
Такий заїзд відбувся вже 

вшосте. Каміль Радомський із 
Фундації позитивного спорту, 
співорганізатор заходу, розпо-
відає: «Цього року ми збирали 
кошти у вигляді подарунків 
для пожежників та їхніх сімей 
в Україні від окремих пожеж-
них бригад, які відвідали на 
маршруті заїзду. В основному 
йшлося про продукти трива-
лого терміну зберігання, щоби 
мати змогу функціонувати в 
цей важкий час і, особливо, ді-
статися з ними до прифронто-

вих місцевостей. Багато людей 
на маршруті намагалися при-
єднатися до нас, подолати 10-
15 км. Усе задля доброї спра-
ви», — резюмує він.

Ще до початку заїзду делега-
ція з України на чолі з коман-
дир української групи полк. 
Іван Башнякта дружнім го-
ловою правління Всесвітньої 
асоціації воїнів Армії Крайової 
ІІІ округу Львівської облас-
ті ім. Львівських Орлят Лео-
польдом Ґомулкевичем приїха-
ли до Тшебниці, де їх зустрів 
мер Марек Длуґозіма: «Мета 

справді благородна, і я споді-
ваюся, що вам вдасться завер-
шити запланований маршрут, 
що також є ще одним доказом 
солідарності між нашими на-
родами у ці важкі часи жор-
стокої війни, яку Росія веде 
проти вас. Ми й самі активно 
долучаємось до допомоги на-
шим побратимам із-за східно-
го кордону. У нашій гміні про-
живає понад тисячу біженців 
від війни, зокрема дітей із ди-
тячих будинків. Крім того, ми 
організували екстрену допомо-
гу для нашого міста-побрати-

ма – Винників. Ми не можемо 
дозволити собі звикнути до 
цієї війни, стати байдужими 
до вістей з фронту. Тому такі 
заходи, як цей велосипедний 
рейд, потрібні для зустрічі з 
людьми, які щодня ризикують 
своїм життям, рятуючи інших 
з-під уламків будинків, зруй-
нованих російськими бомба-
ми», — сказав мер Марек Длу-
ґозіма.

Сам заїзд також став наго-
дою відзначити 30-річчя Дер-
жавної пожежної служби.

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

▶ Po dc z as sp ot k ania w Ur zę d z ie M iejs k im om ówiono ak t u alną s y t u ację z a 
nas z ą wsc ho dnią granic ą. 

▶ St raż ac y z Uk rainy pr ze d w y ru s ze nie m na t rasę raj du o d by li  t re ning na 
te re nie Tr ze b nic y.

▶ N a z a p r o s z e n i e b u r m i s t r z a M a r k a D ł u g o z i my u d z i a ł  w n i m w z i ę l i  I w a n B a -
s h ny a k p r a c ow n i k U k r a i ń s k i e j  Ko m e n d y G ł ów n e j  St r a ż y Po ż a r n e j ,  L e o p o l d 
G o m u ł k i e w i c z  P r e z e s Z a r z ą d u Św i a t owe g o Zw i ą z k u Ż o ł n i e r z y A K O k r ę g u 
I I I  O b s z a r u Lwow s k i e g o i m .  „O r l ą t  Lwow s k i c h ”,  M a r i a n G o m u ł k i e w i c z , 
K r z y s z t o f  B i e r n a c k i  o r a z N a c z e l n i k  W yd z i a ł u P r o m o cj i  J a k u b S z u r k aw s k i .

▶ Po p o konaniu 70 0 k m dro gi uc ze st nic y z awit al i  do War s z aw y, g d z ie pr ze d 
g ł ów ną sie d z ibą Państ wowej St raż y Poż arnej o d by ł s ię f ina ł  w yd ar ze nia .
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Już od kilku lat pełni Pani 
funkcję sołtysa, jak ocenia Pani 
ten czas?

Funkcję sołtysa pełnię już trzecią 
kadencję. Bardzo lubię kontakt 
z ludźmi dlatego funkcja ta daje mi 
ogromną satysfakcję ze spotkań 
z mieszkańcami Szczytkowic jak 
również okolicznych miejscowości. 
Chętnie też angażuję się w sprawy 
naszej wsi oraz w życie społeczne 
Gminy Trzebnica. Uważam, że 
moje działania są nacechowane 
kreatywnością, zdolnością do po-
rozumiewania się co powoduje, iż 
jestem przekonana do tego co ro-

bię. Podziękowaniem oraz wyróż-
nieniem dla mnie za moją pracę 
na rzecz Szczytkowic oraz Gminy 
Trzebnica jest otrzymanie różnych 
nagród oraz wyróżnień na szcze-
blu gminnym, powiatowym oraz 
wojewódzkim. 
Czym wioska może się już dziś 
pochwalić. Jakie wymieniłaby 
Pani najważniejsze imprezy, 
wydarzenia z życia sołectwa?

Nasza miejscowość tak samo jak 
inne wioski z Gminy Trzebni-
ca organizuje szereg imprez oraz 
wydarzeń m.in. mikołajki, Dzień 

Dziecka, Dzień Kobiet, imprezy 
sportowe, warsztaty dla dzieci oraz 
dorosłych, które w wielkiej mierze 
wpływają na integrację naszych 
mieszkańców. Sadzę, iż najpiękniej-
szym wydarzeniem dla mnie jak 
również mieszkańców była orga-
nizacja dożynek gminnych w 2014 
roku. Był to czas integracji, współ-
pracy oraz zaangażowania wszyst-
kich mieszkańców Szczytkowic. 
Wspólny cel organizacji tej imprezy 
oraz pokazanie się z jak najlepszej 
strony, w tym czasie zjednoczył całą 
naszą społeczność, z czego byłam 
i jestem ogromnie dumna.
Plany na przyszłość – 
najbliższe i dalekosiężne?
Szczytkowice są miejscowością 
w ostatnich latach dynamicznie 
rozbudowującą się, co wpływa 
na zwiększenie zapotrzebowania 
m.in. na nową infrastrukturę dro-
gową, oświetlenie oraz bezpieczeń-
stwo. W dużej mierze staramy się 
reagować na potrzeby mieszkań-
ców przeznaczając na to środki 
z funduszu sołeckiego jak również 
jesteśmy wspierani przez Pana 
Burmistrza Marka Długozimę. 
Mam nadzieję, że w przyszłości na 
nowych osiedlach powstaną drogi 
asfaltowe co poprawi jakość życia 
w Szczytkowicach.
Co jest w Szczytkowicach 
takiego, czego nie ma nigdzie 
indziej?

W związku z rozbudową miej-
scowości oraz dużym napływem 
nowych mieszkańców, w szczegól-
ności młodych rodzin z dziećmi, 
staramy się tworzyć dla nich atrak-
cyjne warunki do mieszkania. 
Dzięki bardzo dobrej współpracy 
z burmistrzem Markiem Długozi-
mą powstają nowe obiekty sporto-
we, wyremontowaliśmy świetlicę, 
mamy place zabaw, ścieżki rowero-
we, boisko wielofunkcyjne, a także 
nową drogę łączącą nas z Brzyko-
wem. Obecnie realizowany jest 
projekt doświetlenia gminy, w tym 
naszej miejscowości. Wszystkie te 
inwestycje wpływają na atraka-
cyjność naszego sołectwa. Szczyt-
kowice w ostatnim czasie stały się 
jednym z najczęściej wybieranych 
miejsc do życia w naszej gminie. 
A co zmieniłaby Pani w swojej 
miejscowości?
Zależy mi na poprawie infrastruk-
tury drogowej w naszej miejscowo-
ści, na którą oprócz środków prze-
kazywanych z funduszu sołeckie-
go przekazujemy również środki 
wioskowe, aby poprawić stan dróg 
gruntowych, przy których powsta-
ją nowe osiedla, dlatego w przy-
szłości z pomocą Pana burmistrza 
chciałabym, aby w Szczytkowicach 
powstały kolejne drogi asfaltowe, 
co jeszcze bardziej uatrakcyjni na-
szą miejscowość i będzie czynni-
kiem do napływu nowych miesz-

kańców do Gminy Trzebnica. 
Czy mieszkańcy angażują się 
w życie sołectwa?

W Szczytkowicach prężnie działa 
Koło Gospodyń Wiejskich, Ochot-
nicza Straż Pożarna, jak również 
mieszkańcy, którzy swoimi za-
interesowaniami jak np. zdrowy 
styl życia oraz pasja do biegania, 
wpływają na wizerunek i promocję 
naszej miejscowości. Jako sołtys 
chciałabym podziękować tym oso-
bom oraz Radzie Sołeckiej i miesz-
kańcom, którzy wspierają mnie 
w moich działaniach, które wpły-
wają na integrację całej społeczno-
ści Szczytkowic. 
Co może Pani powiedzieć na 
temat współpracy z gminą, 
z burmistrzem oraz innymi 
sołectwami?

Tyle lat jestem sołtysem i wiem, 
że nie wszystko można załatwić 
natychmiast, ale swoją wytrwało-
ścią i dobrą współpracą z Panem 
Burmistrzem oraz pracownikami 
Urzędu Miejskiego nasza miejsco-
wość z roku na rok staje się coraz 
bardziej atrakcyjna oraz bezpiecz-
na. Podczas mojej kadencji mogę 
liczyć również na pomoc i współ-
pracę zaprzyjaźnionych sołtysów, 
dzięki temu dzielimy się zdobyty-
mi doświadczeniami i razem roz-
wiązujemy problemy. Za wszystko 
to serdecznie dziękuję. 

wywiad z sołtysem
Marta Piaseck a – sołt ys szc z y tkowic

▶  Podczas dożynek gminnych w Szczytkowicach 
Marta Piasecka zdobyła tytuł Sołtysa Roku. 

R E K L A M A

Prognozy zapowiadają przed 
nami bardzo upalny czas. Będzie 
słonecznie, parno, gorąco, a tem-
peratura sięgnie ponad 30 stopni 
C. Policjanci przypominają, że nie-
bezpieczne dla zdrowia jest przeby-
wanie w nagrzanym samochodzie, 
a pozostawienie w nim dzieci oraz 
zwierząt prowadzi do pewnej tra-
gedii. Widząc taką sytuację reaguj-
my i natychmiast zadzwońmy na 

numer alarmowy 112.
Wysokie temperatury w połą-

czeniu z brakiem rozsądku i wy-
obraźni są bardzo niebezpieczne. 
Policjanci apelują, aby podczas 
upałów nigdy nie zostawiać dzieci 
w samochodzie, nawet na chwi-
lę. Gdy na dworze panują wysokie 
temperatury, wewnątrz zamknięte-
go auta brak jest cyrkulacji powie-
trza, która umożliwiałoby swobod-
ne oddychanie. Jeśli wydaje nam 
się, że lekko uchylone szyby pomo-
gą, to sygnalizujemy, że nie. Tem-
peratura w rozgrzanym samocho-
dzie może wzrosnąć o dodatkowe 
kilkadziesiąt stopni Celsjusza. Tyl-
ko nasza rozwaga może uchronić 
nasze pociechy i zwierzęta przed 
tragedią.

Prognozy pogody zapowiadają 
teraz w Polsce fale upałów. Będzie 

parno, duszno, słonecznie i bardzo 
gorąco. Temperatura sięgnie na 
pewno ponad 30 stopni C.

•	Widząc	pozostawione	w pojeź-
dzie dziecko reaguj i natychmiast 
zadzwoń na numer alarmowy 112.

•	Rozejrzyj	się,	właściciel	samo-
chodu może być w pobliżu.

•	 Podczas	 rozmowy	 telefonicz-
nej uważnie słuchaj oraz wykonuj 
polecenia dyspozytora numeru 
alarmowego lub policjanta. Być 
może usłyszysz polecenie, aby dla 
ratowania życia wybić w samocho-
dzie szybę.

•	 Jeżeli	 to	 możliwe,	 zostań	 na	
miejscu do czasu przyjazdu służb 
czy pojawiania się właściciela po-
jazdu.

Podobnie postępuj w przypadku 
zamkniętych w nagrzanym aucie 
zwierząt.

•	 Jeśli	 nie	 musisz,	 nie	 zabieraj	
ze sobą pupili w podróż samocho-
dem. Nawet jeśli idziesz tylko „na 
chwilę” na zakupy lub coś załatwić, 
to nie jest żadne tłumaczenie.

•	 Uchylona	 szyba	 również	 nie	
jest dobrym rozwiązaniem. Nie 
poprawi ona cyrkulacji gorącego 
powietrza wewnątrz pojazdu, a po-
zostawienie szczeliny zachęca np. 
psa do tego, by wkładał tam pysk 
poszukując źródła powietrze.

•	 Miska	 z wodą pozostawiona 
dla pupila też sprawy nie rozwią-
że. Niewiele potrzeba, aby zwierzę 
uległo przegrzaniu, odwodnieniu, 
udarowi czy nawet uduszeniu.

Pamiętaj, że jeśli funkcjona-
riusze stwierdzą, że dłuższe pozo-
stawanie psa w aucie zagraża jego 
życiu, mają prawo użyć wszelkich 
środków umożliwiających wy-

dostanie go z pojazdu – włącznie 
z wybiciem szyby.

Nie bądź obojętny! Reaguj!

Uwaga! 
ważne

Nie zostawiaj dziecka 
w nagrzanym aucie.  

Pamiętaj też 
o zwierzętach.  

Przed nami upalny 
czas wakacyjny

PoLicJa ostrzeGa

Nie klikajmy bez zastanowie-
nia w nieznane linki! Zachowajmy 
ostrożność po otrzymaniu sms
-a z linkiem. Link przekierowuje 
nas do innej nieznanej witryny in-
ternetowej, a najczęściej do stron 
logowań do kont bankowych, por-
tali społecznościowych czy aukcyj-
nych. Oszust nie śpi, więc i Ty za-

chowaj czujność.
Policjanci ostrzegają i przypo-

minają jak uniknąć oszustwa:
•	Czytaj	SMS-y,	zwróć	uwagę	na	

to, co autoryzujesz. 
•	 Gdy	 korzystasz	 z portali au-

kcyjnych, miej ograniczone zaufa-
nie do potencjalnych kontrahen-
tów.

•	Oszuści	mogą	podrobić	stronę	
portalu aukcyjnego – tak samo jak 
i każdą inną stronę, również naszą. 
Dlatego zwracaj uwagę na adres 
widoczny w przeglądarce.

•	 Nie	 klikaj	 w nieznane linki, 
często przy zamówieniach realizo-
wanych internetowo otrzymujemy 
informację o dopłacie, dostarcze-
niu paczki a także o zmianie miej-
sca dostarczenia paczki.

•	 Zwróć	 uwagę	 na	 poprawność	
językową strony, na której przeka-

zujesz dane karty. Fałszywe strony 
często zawierają błędy, są napisane 
niegramatycznie.

Apelujemy o przestrzeganie 
podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa w sieci!

Nie klikajmy bez zastanowie-
nia w nieznane linki! Zachowajmy 
ostrożność po otrzymaniu linku 
z przekierowaniem do innej wi-
tryny internetowej, szczególnie 
jeżeli przenosi ona nas do stron 
logowań do kont bankowych, por-
tali społecznościowych czy aukcyj-
nych. Nie udostępniajmy swoich 
poufnych danych. Należy również 
zweryfikować nadawcę otrzymanej 
wiadomości. W tym celu można 
przeanalizować adres strony. Czę-
sto są one tworzone przez oszustów 
i do złudzenia przypominają ist-
niejące legalne witryny. Różnić się 

mogą jednak jedną literą, kropką 
czy podkreślnikiem. Pamiętajmy, 
że zarówno w świecie realnym, jak 
i wirtualnym to my sami w pierw-

szej kolejności musimy zadbać 
o bezpieczeństwo naszych danych 
osobowych oraz finansów.

Trzebniccy 
policjanci ostrzegają 

przed oszustami 
– bądź czujny 

jak dostaniesz 
sms-a i nie klikaj 
w nieznane linki

Strażacy

STRAŻ POŻARNA
tel. 71 / 312 07 88

Susza oraz silne podmuchy 
wiatrów powodowały zagrożenia, 
do których były wzywane jed-
nostki OSP Gminy Trzebnica.

Pożary suchej trawy w okoli-
cach Ujeźdźca Wielkiego, pożar 
kombajnu zbożowego w Marci-
nowie, zapalenie się wieńca na 
cmentarzu w Głuchowie Górnym 
– wszystkie te zagrożenia likwi-
dowały OSP Gminy Trzebnica 
oraz PSP w Trzebnicy. Łącznie 
w działaniach ratowniczych bra-
ło udział 3 druhów z OSP Mar-
cinowo oraz 17 strażaków PSP 
w Trzebnicy.

Silne podmuchy wiatrów po-
wodowały zagrożenia na lo-
kalnych drogach. Dwukrotnie 
w miejscowości Przecławice 
w wyniku złamania konaru drze-
wa oraz powalonego drzewa do-
szło do blokady drogi. Na szczę-
ście nikomu nic się nie stało, 
a druhowie z OSP Marcinowo 
wspólnie ze strażakami z PSP 
w Trzebnicy odblokowali dro-
gę. W działaniach ratowniczych 
wzięło udział 3 druhów z OSP 
Marcinowo oraz 3 strażaków 
z PSP w Trzebnicy.

żródło: koscian.plżródło: facebook.com/112Polkowice

mazowiecka.policja.gov.pl

▶ M om e nt ot warc ia dro gi gminnej ł ąc z ącej  Szc z y t kowice z Br z y kowe m . 
W ost at nim c z asie w so ł e c t wie w y re m ontowano t ak że ś wie t l icę,  k ap licę, 
p owst a ł o b oisko wie lofunkc yjne,  a ob e c nie m ontowane s ą nowe l ampy.

▶ Doż y nk i gminne z 2014 ro ku p ozost ają je dną z najwię k s z yc h impre z zorg a -
ni zowanyc h w so ł e c t wie.
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mażoretki na wyspie 
W przeddzień zakończenia 
roku szkolnego, w ramach 

podsumowania sezonu 
treningowego trzebnickie 
Mażoretki spotkały się na 

wyspie między stawami, gdzie 
odebrały podziękowania 

i gratulacje od burmistrza 
Marka Długozimy.

W spotkaniu uczestniczyły za-
wodniczki wraz z rodzicami, aby 
wspólnie uczcić trud całego roku 
i osiągnięte sukcesy, zarówno na 
eliminacjach, jak i samych Mistrzo-
stwach Polski Juniorek i Seniorek.

Dziewczęta wraz z rodzicami 
złożyły podziękowania na ręce bur-
mistrza Marka Długozimy, za wspa-

niałe stroje, w których mogą repre-
zentować Gminę Trzebnica, a także 
za okazaną życzliwość i wsparcie.

Burmistrz z kolei dziękował 
dziewczętom, instruktorce i rodzi-
com za duże zaangażowanie i god-
ne reprezentowanie Gminy Trzeb-
nica na ogólnopolskich zawodach, 
a także za uświetnianie lokalnych 

wydarzeń zarówno sportowych, 
jak i kulturalnych. – Życzę Wam 
dalszej wytrwałości w doskonale-
niu swoich umiejętności i trzymam 
kciuki za kolejne występy! Dziękuję 
również za zaangażowanie i wkład, 
trenerkom, wszystkim rodzicom, 
na czele z kierownikiem ds. Obiek-
tów Sportowych w Młodzieżowym 

Centrum Sportu i Rekreacji Małgo-
rzatą Moskwą, która pełni też funk-
cję opiekuna zespołu. Serdecznie 
gratuluję i dziękuję zawodniczkom 
na czele z trenerką Wiktorią Sta-
churą i życzę kolejnych sukcesów 
– powiedział burmistrz.

[sh]

R E K L A M A

▶ Burmist r z p o grat ulowa ł sukce sów oraz o gó lne go roz woju ze sp o ł u .  Szc ze gó lne grat ul acje s k ie rowa ł do mist r z y ni M ai K le s zc z ,  a t ak że do t re ne rk i  Wik tori i 
St ac hur y i  opie kuna ze sp o ł u M a ł gor z at y M os k w y. Po d z ię kowa ł te ż ws z yst k im ro d z icom .

▶ Wsp ó lne z dję c ie Burmist r z a G miny Tr ze b nic a M ark a D ł u goz imy z M ażore t k ami ,  D y re k tore m M ł o d z ie żowe go Ce nt rum Sp or t u Janu s ze m Pance r ze m oraz 
opie kunami se kcj i .

R E K L A M A
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Otwarcia dokonał burmistrz 
Marek Długozima, któremu przed-
stawiciele klubu podziękowali za 
nieustające wsparcie: – Od począt-
ku reaktywacji trzebnickiej Gau-
dii możemy liczyć na dobre serce, 
zaangażowanie w życie klubu, 
nieustanną pomoc i wsparcie fi-
nansowe. Dzięki temu możemy się 

stale rozwijać, a przede wszystkim 
zwiększać zasięg naszej działal-
ności. W 2017 roku startowaliśmy 
z 3 grupami siatkówki i 1 grupą ko-
szykówki. Obecnie mamy 4 grupy 
siatkówki dziewcząt, grupę koszy-
kówki oraz grupę bokserów. Nasi 
zawodnicy reprezentują Trzebnicę 
na licznych zawodach sportowych 
zdobywając czołowe lokaty. We 
wrześniu oprócz dotychczasowych 
zespołów planujemy otworzyć się 
na jeszcze młodsze grupy i zapro-
sić na treningi przyszłe siatkarki 
z rocznika 2013/2014 – mówiła pre-
zes Anna Kresali. Następnie wspól-
nie z burmistrzem przekazała za-
wodniczkom nowe koszulki. 

– Jestem bardzo dumny z Gau-
dii, z tego jak się rozwinęła sporto-
wo. Powołując ją do życia chciałem 

przywrócić legendę, którą była 
pierwsza Gaudia. Ufałem, że jako 
gminny klub sportowy łatwiej jej 
będzie o rozwój, a dzieci zachę-
cone opowieściami swoich mam 
zechcą aktywnie brać udział w za-
jęciach. To zaufanie mnie nie za-
wiodło, a dziś możemy się cieszyć 
z bardzo licznych grup i to już nie 
tylko siatkówki, ale także koszy-
kówki czy sekcji boksu. To wszyst-
ko pokazuje, że obrany kierunek 
był słuszny. Gratuluję zawodnikom 
i zawodniczkom, prezesom, trene-
rom oraz rodzicom, którzy dopin-
gują swoje młode talenty. Wierzę, 
że przed nami lata świetności Gau-
dii, a czynione postępy zaprocen-
tują w przyszłości – skomentował 
burmistrz Marek Długozima. 

Inicjatorem wydarzenia był Mi-
chał Kwiatkowski założyciel i in-
struktor sekcji Capoeira Muzenza 
Trzebnica działającej przy Młodzie-
żowym Centrum Sportu i Rekreacji 
w naszym mieście.

W program festiwalu wpisały 
się warsztaty, spotkania oraz inte-
gracja entuzjastów tej sztuki walki, 
a zwieńczeniem była ceremonia 
nadania stopni uczniowskich dla 

członków Grupy Muzenza Capo-
eira Polska „BATIZADO i TROCA DE 
CORDA, której towarzyszyła pięk-
na, energetyczna oprawa o cha-
rakterze artystyczno-sportowym. 
Zebrana publiczność miała nieco-
dzienną sposobność obejrzenia 
pokazu gry na bębnach brazylij-
skich w wykonaniu grupy Batalá 
Polska oraz capoeiry w wykonaniu 
zaproszonych gości, a na zakoń-

czenie przekazano podziękowania 
na ręce burmistrza Marka Długo-
zimy oraz Janusza Pancerza – Dy-
rektora Młodzieżowego Centrum 
Sportu i Rekreacji za pomoc i zaan-
gażowanie.

Burmistrz Gminy Trzebnica Ma-
rek Długozima podkreślił, iż czuje 
ogromną radość z faktu, iż sekcja, 
którą utworzył Michał Kwiatkowski 
prężnie się rozwija, licząc aktual-
nie 15 osób, ale głęboko wierzy, 
że w najbliższym czasie będzie ich 
jeszcze więcej. Z niekrytym en-
tuzjazmem zaprasza do naszego 
miasta przedstawicieli kolejnych 
dyscyplin, bo jak wiadomo Trzeb-
nica to gmina wspierająca sport, 
a nowe obiekty sportowe dają 
przestrzeń do ich rozwijania.

Zdania uczestników są zgodne 
– capoeira to sztuka walki, która 

generuje dużą ilość endorfin, stwa-
rza możliwość wszechstronnego 
rozwoju, jednocześnie pozytyw-
nie wpływając na jakość zdrowia 
i kondycję. Członkowie Grupy 
Muzenza Capoeira Polska biorący 
udział w ceremonii nadania stopni 
uczniowskich zaznaczyli również, 
iż było to dla nich ważne wyda-
rzenie, a oprawa zrobiła na nich 
ogromne wrażenie.

Wśród zaproszonych gości poja-
wił się Antonio Carlos de Menezes 
(Mestre Burgues) Prezydent Grupy 
Muzenza de Capoeira, który pod-
kreślił, iż trenuje capoeira od 54 
lat i zawdzięcza jej wszystko co ma 
i co osiągnął w swoim życiu. Dała 
mu rodzinę, motywowała go, dała 
mu coś co będzie mógł zostawić 
po sobie, pozwoliła promować kul-
turę brazylijską oraz mógł pokazać 

co dobrego capoeira ma do zaofe-
rowania swoim adeptom. Jego naj-
większym osiągnięciem jest fakt, 
iż ponad 600 osób prowadzi zaję-
cia na całym świecie pod szyldem 
grupy Muzenza. Dodał również, 
że bardzo docenia zaangażowanie 
burmistrza Marka Długozimy w or-
ganizację Trzebnickich Dni Kultury 
Brazylijskiej. Pochodzi z miasta Ku-
rytyba w stanie Parana, w którym 
jest największa populacja polskich 
imigrantów. Dzięki temu dobrze 
rozumie Polaków i wie, że przy 
wsparciu lokalnych władz i Pana 
Burmistrza współpraca na pewno 
będzie owocna dla mieszkańców 
gminy i będzie miała wpływ na 
pozytywne postrzeganie capoeira 
i kultury brazylijskiej w całej Polsce.

[ap]

trzeBnickie dni kultury Brazylijskiej gaudia rozpoczyna wakacje
W dniach od 24 do 26 czerwca miało miejsce 

wydarzenie niecodzienne, barwne, obfitujące 
w moc pozytywnej energii – Trzebnickie Dni Kultury 

Brazylijskiej „VEM JOGAR MAIS EU”, które burmistrz 
Marek Długozima objął honorowym patronatem. 

Do Trzebnicy przybyli goście z różnych stron Polski, 
Europy, a nawet świata, m. in. z Brazylii czy Izraela.

W czerwcu w Gminnej 
Hali Widowiskowo-

Sportowej im. 
Dolnośląskich 

Olimpijczyków odbyły się 
turnieje minisiatkówki  

w 3 grupach. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a w rę c z y ł  nowe kos z ulk i  z awo dnic z kom , ot r z y m a ł t ak że 
p o d z ię kowanie z a dot yc hc z asowe wsparc ie.

▶ Wsp ó lne z dję c ie ws z yst k ic h z awo dnic ze k se kcj i  s iat k ar s k iej  G au dii  Tr ze b nic a w raz z b urmist r ze m . 

▶ Fina ł owi w yd ar ze nia towar z ys z y ł a oprawa o c harak te r ze ar t yst yc z no -sp or tow y m .▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a 
p o grat ulowa ł inicjatorowi w y-
d ar ze nia M ic ha ł owi Kwiat kow-
s k ie mu .

▶ Po d z ię kowa ł te ż z a ob e c ność 
Pre z yde ntowi G rupy M u ze n z a 
de Cap o e ira Antoniowi Carloso -
wi de M e ne ze s .

▶ Wsp ó lne z dję c ie uc ze st ników D ni Kul t ur y Braz y lijs k iej  z  burmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą.

▶ W pro gramie t r wające go t r z y dni fe st iwalu z nal az ł y s ię war s z t at y,  sp ot k ania 
oraz wsp ó lna inte gracja .

▶ N ad ane zost a ł y rów nie ż stopnie uc z niows k ie dl a c z ł onków grupy M u ze n z a 
Cap o e ira .
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Cała szkoła świętowała Dzień 
Dziecka bez plecaków i lekcyjnego 

drylu. Bawiliśmy się w rytm lubia-
nych przebojów na szkolnej dys-
kotece, delektując się dla ochłody 
lodami, a na koniec udaliśmy się 
do kina w Trzebnicy. Było tanecz-
nie, wesoło, słodko i GŁOŚNO:), 
ale tak chyba musiało być, bo to 
przecież dzień uśmiechu i rado-
ści. Dziękujemy Radzie Rodziców 
za słodkości, panu Wojciechow-
skiemu za pomoc w organizacji 
sprzętu, Andrzejowi i Tymkowi za 
muzykę, pani Białeckiej i uczniow-
skim liderom za przygotowanie 
konkursu gier LOL i oczywiście 
wszystkim uczestnikom (uczniom, 
nauczycielom) za wspólne spędze-
nie czasu w naszej szkole, w inny 
niż zazwyczaj sposób. Wszystkiego 
dobrego jeszcze raz dla WSZYST-
KICH DZIECI, DUŻYCH I MA-
ŁYCH. Samorząd Szkolny wraz 
z opiekunem

D n i a  2 6 . 05. 2 02 2  r.  d z ie c i 

z oddziałów 0a i 0d uczestniczy-
ły w zajęciach edukacyjnych pt.: 
„W zaczarowanym świecie pszczo-

ły”. Zajęcia poprowadziła – pani 
Katarzyna Bobrowicz, która opo-
wiadała dzieciom o niezwykle in-
teresującym życiu i pracy bardzo 
pożytecznych owadów, jakimi są 
pszczoły. Pszczelarka przyniosła 
do szkoły kombinezon ochronny 
oraz różne narzędzia, niezbęd-
ne w pracy pszczelarza (m.in. ul, 
domek dla owadów) – demon-
strowała, jak się ich używa i do 
czego one służą. Zajęcia te były 
bardzo cenne, bo dzięki nim dzieci 
w atrakcyjny sposób poznały na-
zwy mieszkańców ula. Uczniowie 
z zainteresowaniem słuchali opo-
wieści doświadczonego przyja-
ciela przyrody. Bardzo ciekawym 
doświadczeniem było dla dzieci 
wykonanie samodzielnie świecz-
ki z wosku pszczelego. Na samym 
końcu czekała na nich słodka prze-
kąska – uczniowie mogli spróbo-
wać pysznego miodu na waflach.

Dnia 6 czerwca 2022 roku w hali 

widowiskowo – sportowej zreali-
zowany został projekt ekologiczny 
„Chrońmy Naszą Planetę”. Uczest-

niczyły w nim klasy drugie naszej 
szkoły. Celem projektu było pod-
noszenie świadomości ekologicz-
nej dzieci poprzez zachęcenie ich 
do aktywnego uczestnictwa w roz-
wiązywaniu problemów dotyczą-
cych środowiska naturalnego.
Uczniowie sprawdzili swoją wie-
dzę na temat ochrony środowiska 
poprzez udział w Quizie mię-
dzyklasowym. Każdy zespół za 
poprawną odpowiedź uzyskiwał 
punkt – Zielony listek. Drugokla-
siści wykazali się dużą wiedzą na 
temat ekologii i przyrody, bowiem 
każda klasa zdobyła maksymalną 
ilość punktów. Udział w projekcie 
dostarczył uczniom wiele nowych 
wrażeń, doświadczeń i radości ze 
wspólnej zabawy. / Koordynatorki: 
J. Michalak, J. Drzewiecka

Co roku Stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Polskich organizuje, 
w dniach 8-15 maja, Tydzień Bi-
bliotek – program promocji czy-
telnictwa i bibliotek. Ma on na celu 
podkreślanie roli czytania i bi-
bliotek w poprawie jakości życia, 
edukacji oraz zwiększanie prestiżu 
zawodu bibliotekarza i zaintereso-
wania książką szerokich kręgów 
społeczeństwa. Tegoroczne ha-
sło TB brzmi „Biblioteka – świat 
w jednym miejscu” i odnosi się do 

biblioteki jako mikro – i makro-
kosmosu jednocześnie. Z jednej 
strony książnica to swoista oaza 
w mieście, mały jego fragment, 
zaledwie punkt, z drugiej strony 
– drzwi do Universum. Wystarczy 
wejść – i można być tu, a zarazem 
wszędzie. Cały świat można spo-
tkać w jednym miejscu. Cała wie-
dza o świecie jest w bibliotece na 
wyciągnięcie ręki. Biblioteka SP2 
w Trzebnicy, jak co roku, również 
przyłączyła się do akcji. Wszyst-
kie klasy 0 miały okazję obejrzeć 
przedstawienie pt.: „Po drugiej 

stronie gór” w teatrzyku Kamishi-
bai. Ta starojapońska sztuka teatru 
obrazkowego nieustannie zachwy-
ca. Dzieci dowiedziały się o pro-
blemie braku wody, konieczności 
jej oszczędzania i innych ważnych 
zagadnieniach z zakresu edukacji 
globalnej. Potem pobawiliśmy się 
przy przedstawieniu „O panach 
Palcach”. Klasa 0a złożyła piękne 
życzenia na Dzień Bibliotekarza, 
zaśpiewała piosenkę oraz podaro-
wała książeczkę z laurek. Wspa-
niały prezent! Dziękuję bardzo! 
Dla wszystkich klas ogłoszone 
były również 2 konkursy: „Czyta-
nie jest fajne” i „Mem o bibliotece”. 
Rozstrzygnięcie już niebawem. 
Bardzo lubię Tydzień Bibliotek. 

To był naprawdę udany, świątecz-
ny czas. Już planuję, co będzie się 

działo w przyszłym roku! / Joanna 
Sztyma

Oddział Rejonowy Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Miliczu zorgani-
zował 25 maja br. uroczystą akade-
mię oraz podsumowanie konkursu 
plastycznego pt.: „Magia Polskiego 
Czerwonego Krzyża”. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się rów-
nież reprezentanci naszej szkoły. 
Marcel z klasy 7a odebrał nagro-
dę za zajęcie I miejsce w kategorii 
klas 4 – 8, Jakub z klasy 7b otrzy-
mał nagrodę za zajęcie III miej-
sce a opiekunki Szkolnego Klubu 
Wolontariusza podziękowania za 
współpracę. Dodatkowo każda 
szkoła otrzymała po pięć plecaków 

z wyposażeniem dla dzieci z Ukra-
iny. Serdecznie dziękujemy organi-
zatorom za miłe spotkanie i doce-
nienie naszej pracy. Zapewniamy 
również o chęci dalszej współpracy 
w następnym roku szkolnym.

Multisensoryczna, niezwykle an-
gażująca zmysły wystawa najwięk-
szych dzieł Vincenta Van Gogha 
zawitała do Wrocławia. Podziwiali 
ją również, w dniu 27 maja, ucznio-
wie klas 7b i 7c wraz z opiekunami. 
Prace słynnego artysty zaprezen-
towane dzięki technologii Digital 
Art 360 przeniosły nas w niesa-
mowity świat wyobraźni wielkie-
go mistrza. Wycieczka wzbogaciła 
naszą wiedzę na temat Van Gogha 
i pozwoliła docenić 

Dzień Dziecka w Go JuMPDzień Dziecka

w świecie Pszczoły

MaGia Pck

oBcowanie ze sztukĄ

Szkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Dnia 8 czerwca uczniowie kla-
sy 4a z okazji Dnia Dziecka wy-
brali się szynobusem do Parku 
Trampolin. GOJUMP to świetne 
miejsce na wycieczkę i integrację 

dla klasy. Najlepszą atrakcją oka-
zały się ścianki wspinaczkowe, 
gdzie uczniowie wykazali się dużą 
sprawnością fizyczną i odwagą. 
Zadowoleni czwartoklasiści na 
koniec wycieczki powiedzieli, że 
chętnie tam jeszcze wrócą.

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

cHrońMy naszĄ PLanetĘ

świat w JeDnyM MieJscu

Po dwóch latach przerwy w dniach 
13-15.06.2022 r. w Szklarskiej Po-
rębie odbył się XV Ogólnopolski 
Rajd Emerytów i Rencistów. Rajd 
został zorganizowany przez Okręg 
Dolnośląski. W rajdzie uczestni-
czyło ponad 210 osób z 16 oddzia-
łów z całej Polski. Do wyboru było 
pięć tras, trzebniccy uczestnicy 
wybrali najdłuższą trasę około 
12 km. Prowadziła ona od Za-
krętu Śmierci przez Czarną Górę 

do Schroniska na Wysokim Ka-
mieniu (1058 m), następnie przez 
Hutniczą Górkę do Białych Skał. 
Podejścia liczyły 350 m, a trasa 
wymagała odpowiedniego ekwi-
punku. Uczestnicy z trzebnickiego 
oddziału ZNP otrzymali flagę oraz 
koszulki promujące Gminę Trzeb-
nica, ufundowane przez Pana Bur-
mistrza Marka Długozimę, za co 
serdecznie dziękujemy. 

Członkowie Trzebnickiego ZNP

raJD eMerytów i rencistów 

Rodzinnie w Raszowie
Na dzieci czekało mnóstwo atrak-
cji: dmuchańce, strzelanie z łuku, 
animatorzy z zabawami spraw-
nościowymi, warsztaty garncar-
skie oraz Konkurs plastyczny pt. 
„Mój dom, moja rodzina, moja 

miejscowość". KGW przygotowało 
dla dzieci darmową watę cukro-
wą, pyszne owoce i warzywa, soki 
i wodę. Dodatkowo można było 
zakupić za drobną opłatą kawę, 
herbatę, wypieki, gofry i hot dogi. 

Można było również wylosować 
fanty, których sponsorem był bur-
mistrz Marek Długozima oraz 
KGW Lipówka. Dziękujemy za 
wsparcie gminie, sołectwu oraz 
licznym darczyńcom. 

Festyn rodzinny odbył się 26.06.2022 r. 
w miejscowości Raszów. Organizatorem 

było nowo powstałe Koło 
Gospodyń Wiejskich Lipówka.
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Zbliżają się wakacje, dlatego też 
w naszej szkole 15 czerwca odbyło 
się spotkanie z funkcjonariuszem 
policji, sierż. Adrianem Małasz-
kiewiczem z KPP w Trzebnicy. 
W trakcie spotkania masłowskie 
dzieci i uczniowie klas IV-VI i VII
-VIII dowiedzieli się od prowadzą-
cego, jak bezpiecznie zachowywać 

się podczas nadchodzącej prze-
rwy letniej. Pan policjant ostrzegł 
dzieci i młodzież przed zagro-
żeniami, jakie mogą ich spotkać 
podczas wakacji. Każda z grup 
spotkała się z dzielnicowym ko-
lejno po sobie, aby zakres treści 
mógł być dostosowany do wieku. 
Uczestnicy wydarzenia wspól-
nie z mundurowym rozmawiali 
o tym, jak bezpiecznie poruszać 
się po drodze oraz spędzać czas 

wolny przy akwenach wodnych 
i innych miejscach na świeżym 
powietrzu. Pan policjant zwrócił 
także uwagę na prawidłowe po-
ruszanie się po drodze publicznej 
różnymi środkami lokomocji, py-
tał o elementy odblaskowe, jakie 
należy posiadać, aby nie stwarzać 
zagrożenia na jezdni po zmroku. 
Dzieci miały także możliwość 
wykazania się znajomością nume-
rów alarmowych. Ponadto stróż 
prawa przypomniał zebranym 
o zagrożeniach wynikających ze 
spędzania wolnego czasu przed 
komputerem. Zasygnalizował 
również problem cyberprzemocy 
i pedofilii. Uczulił na niebezpiecz-
ne sytuacje związane z kontakta-
mi z osobami nieznajomymi czy 
sięganiem po różnego rodzaju 
używki. Zakończenie spotkania 
uświetnił pokaz radiowozu, do 
którego można było wsiąść oraz 
sprzętu policyjnego, który można 
było obejrzeć. Mamy nadzieję, że 
zdobyta przez dzieci wiedza po-
zwoli im bezpiecznie spędzić wa-
kacje.

Uczniowie naszej szkoły długo 
wyczekiwali kilkudniowej wy-
cieczki do Warszawy. Marzenie 
wielu z nich zostało spełnione 
w połowie maja, kiedy to klasy od 
IV do VIII wyruszyły w podróż. 
Już pierwszego dnia czekały na 
nas takie atrakcje, tj. zwiedzanie 
trasy piłkarskich emocji PGE Na-
rodowego czy przejazd metrem. 

Po dotarciu do hotelu uczniowie 
mogli odpocząć, cieszyć się swo-
im towarzystwem i nabierać sił 
na kolejny, pełny wrażeń dzień, 
którego największą atrakcją było 
wejście do Centrum Nauki Ko-
pernik. Tam podczas samodziel-
nego zwiedzania, wycieczkowicze 
mogli doświadczać, obserwować, 
analizować i oczywiście świet-
nie się bawić. Spacer po Krakow-
skim Przedmieściu, Łazienkach 

Królewskich oraz nad Wisłą do 
Syrenki warszawskiej był okazją 
do poznania wielu historii i cie-
kawych wątków, jakie usłyszeć 
można było od towarzyszącego 
nam przewodnika. Ostatniego 
dnia odwiedziliśmy zespół za-
bytkowych cmentarzy na Powąz-
kach, który wprawił nas w nastrój 
zadumy i przemyśleń. Przez całe 
trzy dni mogliśmy cieszyć się do-
brą pogodą i wspaniałą atmosfe-
rą. Mimo wielu tysięcy kroków, 
szybkiego tempa i ogromu emocji, 
uczniowie choć zmęczeni wrócili 
bardzo zadowoleni.

13 czerwca Szkołę Podstawową 
w Masłowie odwiedziła niezwykle 
barwna postać – pani Katarzyna 
Georgiou – poetka i autorka ksią-
żek dla dzieci. Ciekawe i charak-
terystyczne dla jej twórczości jest 
między innymi to, że kolejne tomi-
ki jej wierszy ilustrowane są sztuką 
dziecięcą. Swoje spotkanie w naszej 
szkole poetka rozpoczęła od grupy 
przedszkolnej, w której przeprowa-
dziła lekcję pokazową z języka an-
gielskiego „English could be fun”. 
Dzieci w oparciu o gry, piosenki 
i zabawy ruchowe poznawały ję-
zyk obcy w użyciu praktycznym. 
Przedszkolakom bardzo podobała 
się ta kreatywna zabawa językiem 
angielskim. Kolejnym punktem 
twórczych spotkań była „Strefa 
Bałaganu” – warsztaty literacko – 

plastyczne, podczas których pani 
Katarzyna opowiedziała dzieciom 
z oddziału przedszkolnego oraz 
uczniom klas III – V o swojej pracy 
i okolicznościach powstawania tek-
stów poetyckich. Uczestnicy spo-
tkania mieli okazję stworzyć prace 
przestrzenne z drewna. Inspiracją 
stały się czytane przez poetkę wier-
sze. Uczniowie puścili wodze wy-
obraźni, tworząc przepiękne i ory-
ginalne kompozycje. Tradycyjnie 
po zakończonych warsztatach po-
etka pisze wiersz do wybranej pracy 
– rzeźby, która poruszyła jej struny 
wyobraźni. Wiersz taki otrzymała 
oczywiście nasza placówka i jedna 
z uczennic. Tym razem artystkę za-
chwyciła wykonana przez Lenę P. 
„Żyrafa”. Pani Katarzyna zapewniła 
o dużym prawdopodobieństwie za-
mieszczenia utworu wraz ze zdję-
ciem rzeźby w następnym tomiku 

poezji. A oto tekst wiersza: SZYJA 
DO NIEBA – Gdyby żyrafa ga-
dać umiała, co by nam wszystkim 
opowiedziała? Czy by sekrety nam 
odtajniła swojej postury, w której 
jej siła? Myślisz, że chętnie by się 
przyznała czemu jej szyja jest w cęt-
ki cała? Dlaczego nogi jak szczudła 
stawia i jęzor długi wyciąga z nagła? 
Każdy z nas ludzi głowi się, duma 
czy żyrafiska szyja jest z gumy, i czy 
plastycznie lub poprzez czary sięga 
do nieba… Jak myślisz, mały? Ja, 
powiem szczerze, gdy patrzę na nią 
mam zawrót głowy, oczy mnie ma-
mią, przysiąc bym mogła, co trochę 
wkurza,że długa tuba wciąż się wy-
dłuża.Wcale nie kończy się rozcią-
ganie przy czubku drzewa gdzieś 
na sawannie,szyja żyrafy wciąż 
bowiem rośnie i znika w chmurach 
jakże radośnie! Co ta żyrafa chce 
tam podglądać? Co ona widzi po-
nad chmurami? Skąd z niej jest taka 
ekwilibrystka, co ma konszachty 
z cumulusami? Pytania mnożą się 

jak w tabliczce a odpowiedzi nie ma 
w wyniku; matematyka, królowa 
nauk – bezradna wobec szyjnego 
szyku. Mnie nie przeszkadza brak 
wyjaśnienia, czasem po prostu tak 
przyjąć trzeba, że w tym przypad-
ku to ewenement stworzenia z szyją 
taką do nieba! / (C) Katarzyna Geo-
rgiou. \ Na zakończenie jakże owoc-
nego dnia pani Katarzyna spotkała 
się z najstarszymi uczniami naszej 
szkoły, którzy przeprowadzili z nią 

wywiad. Uczniowie wcześniej się 
do niego rzetelnie przygotowali, 
redagując pytania na podstawie 
informacji dotyczących poetki za-
wartych w Internecie. Katarzyna 
Georgiou odpowiadając młodzieży 
wplatała ciekawostki i anegdoty 
ze swojego życia. To niecodzienne 
spotkanie z poetką o intrygującej 
osobowości zapewne zachęciło nie-
jednego słuchacza do obcowania 
z poezją i czytania książek. asf

Dnia 9 czerwca 2022 r., w ra-
mach realizacji projektu ,,Poznaj 
Polskę”, uczniowie klas 1-3 
z opiekunami ze Szkoły Podsta-
wowej w Kuźniczysku wyruszyli 
w podróż, aby zobaczyć niezwykłe 
miejsce, pełne pozytywnej energii 
i dobrej zabawy, czyli Złoty Stok. 
Główną atrakcją było zwiedzanie 
Kopalni Złota i Średniowiecznej 
Osady Górniczej. Dzieci w towa-
rzystwie przewodnika poznały 
średniowieczne narzędzia, hi-
storię górnictwa i przeszły 500 
metrowy odcinek Sztolni Gertru-
da, w którym zobaczyły postać 
legendarnej zbłąkanej Gertrudy, 
poszukującej (jak głosi legenda) 
zaginionego męża. Mali turyści 
mieli możliwość oglądać jedyny 
w Polsce podziemny wodospad, 
głęboko pod ziemią w małej ko-
morze z wysokości 10 metrów 

spadająca z hukiem woda ochla-
pała niejednego odwiedzającego – 
oczywiście ku jego radości. Kolej-
ną atrakcją w Kopalni Złota była 
300 metrowa podziemna trasa, 
którą pokonaliśmy Pomarańczo-
wym Tramwajem. Przejażdżka 
pozwoliła na chwilę odetchnąć 
i zobaczyć Kopalnię z innej stro-
ny. Do dodatkowych atrakcji, 
z których skorzystali nasi ucznio-
wie było: płukanie złota, pokaz 
wybijania okolicznościowych mo-
net i odlewanie sztabki złota. Po 
intensywnym zwiedzaniu wszy-
scy z apetytem zasiedli do obiadu, 
a potem był czas na coś, co dzieci 
na wycieczkach lubią najbardziej 
– kupowanie pamiątek. Trochę 
zmęczeni, ale pełni wrażeń i po-
zytywnej energii późnym popo-
łudniem wróciliśmy do domów. 
/ Kierownik wycieczki – Bożena 
Pieniądz

wycieczka Do złoteGo stoku
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Dnia 7.06.2022 r. o godz. 9.30 na 
boisku Orlik w Trzebnicy odbył się 
Finał Mundialu Przedszkolaków – 
Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmi-
strza Gminy Trzebnica zorganizo-
wany przez Młodzieżowe Centrum 
Sportu i Rekreacji Trzebnica – 

Zdrój. W rozgrywkach brały udział 
przedszkolaki z naszej gminy. Re-
prezentacja chłopców z oddziałów 
przedszkolnych 0a, 0b, 0c uroczy-
ście otrzymała z rąk burmistrza 
medale oraz pamiątkowy puchar. 
Emocje były niesamowite. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów! 
/ V.R., B.J., M.Z.

8.06.2022r. odbyło się w naszej 
szkole spotkanie z podróżnikiem 
Bolesławem Grabowskim. Pocho-
dzący z Nowej Rudy pasjonat, któ-
ry odwiedził 57krajów na niemal 
wszystkich kontynentach opowia-
dał naszym uczniom o swojej po-
dróży do Meksyku. Dzieci miały 
okazję przymierzyć regionalne 
stroje, zagrać na tradycyjnych, mek-
sykańskich instrumentach, a nawet 
skosztować lokalnych przekąsek. 
Wykład okraszony zdjęciami cie-
szył się wielkim zainteresowaniem. 

Wiele milionów lat temu na tere-
nie Dolnego Śląska istniały czynne 
wulkany. Grupa uczniów zaintere-
sowanych geografią wybrała się na 
Pogórze Kaczawskie, by przeko-
nać się na własne oczy, jakie ślady 
działalności wulkanicznej pozo-
stały do dziś. Pierwszym punktem 
programu było szukanie agatów 
w starym kamieniołomie w Lubie-
chowej. Niektóre skały wulkanicz-
ne pełne są pęcherzyków gazu. Po 
zastygnięciu i ulotnieniu się gazu 
w pustych przestrzeniach mogą 
wytrącać się minerały – kwarc, agat 
czy chalcedon. Tego właśnie szuka-

li uczniowie, zaopatrzeni w młotki 
geologiczne i gogle. Z woreczkami 
pełnymi skarbów udaliśmy się do 
Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej 
w Dobkowie. Tam dowiedzieliśmy 
się, jakie typy wulkanów występu-
ją na Ziemi i czym się różnią oraz 
obejrzeliśmy animację wnętrza Zie-
mi i erupcji wulkanu. Zjawiskom 
wulkanicznym często towarzyszą 
trzęsienia ziemi, więc na symula-
torze mogliśmy doświadczyć tego 
zjawiska na własnym ciele. Dzięki 
symulatorowi powodzi dowiedzie-
liśmy się, dlaczego nie warto kupo-
wać działki budowlanej na terasie 
zalewowej. Następnie udaliśmy 
się do warsztatu, gdzie pan Piotr 

przecinał nasze znaleziska, a my 
je szlifowaliśmy i polerowaliśmy, 
aż błyszczały. Po pracy konieczny 
jest posiłek – na nas czekał pyszny 
obiad w restauracji Villa Greta. Za-
interesowani rzucili jeszcze okiem 
do galerii ceramicznej i ruszyli-
śmy w dalszą drogę. Przed nami 
był jeszcze jeden obiekt powulka-
niczny – Organy Wielisławskie. To 
ekspozycja skał porfirowych, które 
powoli zastygały w kominie wul-
kanicznym i utworzyły niezwykłą 
dla takich skał strukturę słupową. 
Możecie nie wierzyć, ale większości 
z nas niezwykły widok wynagro-
dził dwukilometrowy marsz szosą. 
Pożegnaliśmy zjawiska wulkanicz-
ne i pojechaliśmy do miasteczka 
Jawor, w którym znajduje się jeden 
z dwóch Kościołów Pokoju, wy-
budowanych po wojnie 30-letniej. 
Zbudowany w drewna, gliny, słomy 
i piasku budynek z zewnątrz przy-
pomina nieco ogromną stodołę, ale 
w środku oszałamia bogactwem 
zdobień i czterema poziomami 
balkonów. Pani przewodniczka 
opowiedziała nam o historii tego 
kościoła ewangelickiego i wskazała 
najciekawsze jego elementy. To był 
już ostatni punkt programu. Mimo 
korka na autostradzie przed zapla-
nowanym czasem dotarliśmy do 
Trzebnicy – zmęczeni, ale zadowo-
leni. 

20 maja wolontariusze Szkolnego 
Koła Caritas SP nr 2, wzięli udział 
w Zjeździe Szkolnych Kół Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej. Jest to 

wspólne święto najmłodszych wo-
lontaroiuszy Caritas. Zjazd w tym 
roku,odbył się na Ostrowie Tum-
skim. Spotkanie rozpoczęło się 
od wspólnej modlitwy w katedrze 
wrocławskiej. Spotkaniu przewod-

niczył ks. biskup Maciej Małyga, 
który wręczył wolontariuszom 
medaliki z Matką Bożą Zwycięską. 
Wolontariusze,poznali historię oł-
tarza Jerina, który jest najcenniej-
szym skarbem katedry oraz wzięli 
udział w przygotowanych zajęciach. 
Nasi wolontariusze, uczestniczyli 
w warsztatach medialnych,w po-
szukiwaniu wrocławskich krasnali 
na Ostrowie Tumskim oraz mogli 
także podziwiać Ostrów Tumski 
z wieży katedry. Ostatnim punktem 
zjazdu był posiłek w ogrodach Ca-
ritas. Pełni wrażeń,wolontariusze 
szynobusem powrócili do Trzebni-
cy z nowymi pomysłami do dzia-
łań wolontariackich. Szkolne Koło 
Caritas w SP nr 2 zostało powołane 
w 2010 r. Wolontariusze,włączają się 
w wiele działań, w szkole oraz w Pa-
rafialnym Caritas przy bazylice. / 
Opiekun SKC SP nr 2 – Ewa Dudek
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BieG PrzeDszkoLaka

Dzień Dziecka 

MunDiaL PrzeDszkoLaków

sPotkanie z PoDróżnikieM

kraina wuLkanów

W środę, 8 czerwca dzieci z od-
działów przedszkolnych SP3, wzię-
ły udział w Biegu Przedszkolaka, 
który odbył się na stadionie Fair 
Play Arena w Trzebnicy. W im-
prezie wzięły udział dzieci z trzeb-
nickich przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych. Zawody odbywa-

ły się w kilku etapach, dzieci zo-
stały podzielone na grupy wiekowe 
oraz dziewczynki i chłopcy. Każ-
da grupa przedszkolaków biegła 
osobno. Na mecie wszystkie dzieci 
otrzymały medale i słodki poczę-
stunek. Dzieci wróciły do szkoły 
zmęczone, ale bardzo zadowolone. 
B.J, M.Z, V.R

Dzień Dziecka to jeden z najra-
dośniejszych dni, na który czeka-
ją zarówno młodsze jak i starsze 
dzieci. Mając na uwadze, że szcze-
gólnie w tym dniu dzieci powinny 
być uśmiechnięte, radosne i szczę-
śliwe, wszystkim zależy, aby był to 
dzień pełen atrakcji, wyjątkowy 
i długo wspominany. Od rana 
panowała radosna atmosfera, 
a na przedszkolaków czekało wie-

le atrakcji. Były konkursy, zabawy, 
gry zespołowe prowadzone przez 
panie wychowawczynie oraz sma-
kowity poczęstunek w postaci lo-
dów i słodkich wypieków przygo-
towanych przez rodziców. Mamy 
nadzieję, że ten dzień, który ob-
fitował w mnóstwo pozytywnych 
wrażeń będzie mile wspominany 
przez dzieci. Wszystkim dzieciom 
życzymy dużo radości podczas 
codziennego poznawania świata. / 
B.J, M.Z, V.R

Jest nam ogromnie miło podzielić 
się efektami międzynarodowe-
go projektu I🤎HOLIDAY, który 
realizowany był w grupach ze-
rówkowych w naszej szkole. Brali 
w nim udział uczniowie z grup: 
0a, 0b, 0c, 0d oraz uczniowie ze 
szkół i przedszkoli w: Turcji, Por-
tugalii, Czarnogórze, Słowacji, 
Słowenii, Hiszpanii oraz przed-
szkolaki z przedszkola Układanka 
w Świętej Katarzynie. Celem pro-
jektu było lepsze poznanie wła-
snego miejsca zamieszkania oraz 
zachęcenie dzieci z innych krajów 
do odwiedzenia naszego miasta. 
Uczniowie mieli okazję zapoznać 
się z kulturą, tradycjami i cieka-
wymi miejscami, w których miesz-
kają rówieśnicy z innych krajów. 
Projekt był realizowany w oparciu 

o podejście zintegrowanego kształ-
cenia przedmiotowo-językowego 
(CLIL). Zadania zaprojektowane 
w projekcie były oparte na Takso-
nomii Blooma. Projekt trwał od 
października 2021 r. do czerw-
ca 2022 r. W trakcie jego trwania 
dzieci miały do zrealizowania za-
dania, które zostały przygotowane 

przez nauczycielki zgodnie z zain-
teresowaniami oraz możliwościa-
mi językowymi oraz psychorozwo-
jowymi uczniów. Zarówno dzieci, 
jak i rodzice oraz wychowawczynie 
grup zerowych, byli bardzo zaan-
gażowani w aktywności związane 
z projektem, za co ogromnie dzię-
kuję! Za wsparcie dziękuję również 
burmistrzowi Markowi Długozi-
mie. Najbardziej zaś i szczególnie 
moim przecudownym uczniom! / 
Joanna Dybała

MiĘDzynaroDowy sukces 

Szkoła Podstawowa nr 1



32 33NR 11 / 216 / 15.07.2022NR 11  / 216 / 15.07.2022

W ramach programu Minister-
stwa Edukacji i Nauki „Poznaj 
Polskę” wybraliśmy się na wy-

cieczkę po Wielkopolsce. Naj-
pierw zwiedziliśmy Muzeum Zie-
miaństwa w Dobrzycy. Odbyliśmy 
wędrówkę po pałacowych salach. 
Dowiedzieliśmy się, jakie funkcje 

pełniły pierwotnie poszczególne 
komnaty, co się w nich znajdowa-
ło i co uległo zmianie wraz z upły-
wem lat. Nieznane przejścia, małe 
schowki, nieistniejące drzwi oraz 
miejsca niedostępne na co dzień 
dla zwiedzających – to tylko nie-
które tajemnice pałacu, które 
moglibyśmy zobaczyć. Później 
w pięknym pałacowym parku ba-
wiliśmy się w grę terenową i za-
przyjaźniliśmy się z „pilnującą” 
pałacu gęsią. Kolejnym punktem 
wycieczkowego programu był 
Śmiełów, gdzie w połowie sierpnia 
1831 roku w klasycystycznym pa-
łacu z końca XVIII wieku zatrzy-
mał się sam Adam Mickiewicz, 
Teraz mieści się tam muzeum 
poety i w czasie naszej wizyty mo-
gliśmy wiele się na jego temat do-
wiedzieć. Wycieczka była ciekawa 
i na pewno na długo ją zapamię-
tamy. Pełni wrażeń wróciliśmy 
do domu. (Małgorzata Gadawska, 
Paulina Kolińska, Justyna Kę-
dziora i Joanna Sobota) / 

W dniach od 6 do 13 czerwca 
w szkole organizowana była zbiór-
ka karmy dla zwierzą przebywa-
jących w schronisku – Prusickie 
Serce dla Zwierząt. Pomysłodaw-
czynią i główną organizatorką 
akcji we współpracy z SKW była 
uczennica klasy 7e Joanna Opałka. 
Asia całą akcję przygotowała bar-
dzo profesjonalnie. Własnoręcznie 
wykonała plakaty, wraz z kole-
żankami z klasy poinformowała 
uczniów o swoich działaniach, pro-
mowała i zachęcała wszystkich do 
wcięcia udziału w akcji. Wszystkie 
te działania przyniosły zamierzo-
ny efekt, bo zbiórka cieszyła się 

dużym zainteresowaniem. Asia ma 
ogromne serce dla zwierząt i bar-
dzo zależało jej na przeprowadze-
niu zbiórki w naszej szkole. Wraz 
z mamą jest wolontariuszką w fun-
dacji Prusickie Serce dla Zwierząt. 
To właśnie tam poświęcając swój 
prywatny czas, nieodpłatnie po-
maga w opiece nad bezdomnymi, 
porzuconymi i niejednokrotnie 
skrzywdzonymi przez człowieka 
zwierzętami. Uczennica nie tyl-
ko zajmuję się wyprowadzaniem 
psów na spacery czy sprzątaniem 
kojców, ale aktywnie promu-
je działania organizacji, a także 
aktywnie poszukuje nowych do-
mów dla porzuconych zwierząt. 
Jej postawa zdecydowanie warta 

jest naśladowania. W imieniu Asi 
i podopiecznych fundacji Prusic-
kie Serce dla Zwierząt dziękujemy 
wszystkim tym uczniom i ich ro-
dzicom, którzy włączyli się do ak-
cji. Dziękujemy za okazane serce. 
Małgorzata Merczyńska, Małgo-
rzata Strzykalska
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Pokaz fizyki wycieczka Do Pasieki

zakończenie zerówki

kocia Góra

uroki wieLkoPoLski wycieczka Do wrocławia 

MuzeuM PrzyroDnicze

14.06.22 r. uczniowie klasy VIII c 
– Marcelina Kopyś i Miłosz Pa-
muła zorganizowali pokaz z fizyki 
i chemii dla młodszych koleżanek 

i kolegów z kl . Ill a . Dzieci z zain-
teresowaniem obserwowały to co 
działo się podczas doświadczeń, 
słuchały opowieści Marceliny 
i Miłosza. Dziękujemy pani Mag-
dzie Szewczuk, Marcelinie i Miło-
szowi. / R Makles 

15.06.2022 r. klasa 3a była na cie-
kawej wycieczce w Domaszkowie 
w pasiece ,,Zuzia „, znajdująca się 
w malowniczym Parku Krajobra-

zowym Doliny Jezierzycy i w Kra-
inie Łęgów Odrzańskich, którą 
zorganizowali rodzice – Pani 
Kasia Bobrowicz i Państwo Świer-
czyńscy. Była to wspaniała lekcja 
przyrody. / Dziękujemy.

24 czerwca 2022r. w oddziałach 
przedszkolnych 0a,0b i 0c odbyła 
się uroczystość zakończenia roku 
przedszkolnego. W nagrodę za 

cały rok wspólnej zabawy i pra-
cy każdy przedszkolak otrzymał 
dyplom i książeczkę. Na zakoń-
czenie uroczystości każdej grupie 
wykonano pamiątkowe zdjęcia. / 
M.Z, V.R, B.J

Wspólną wycieczką na Kocią 
Górę uczniowie klasy 6b z panią 
Ewą Pasek i 8d z panią Anetą Her-
ner kończą rok szkolny 2021/2022. 
Mogliśmy przejść ciekawą trasą, 
która została utworzona dzięki 
działaniu Pana Burmistrza Marka 

Długozimy. Następnie udaliśmy 
się do Galerii Trzebnickiej, w któ-
rej mogliśmy obejrzeć zabawki 
z czasów PRL-u, którymi bawili 
się nasi rodzice i dziadkowie. Na 
koniec zjedliśmy pyszne lody! Hu-
mory dopisały, spacer był ciekawy 
i przyjemny. Radosnym krokiem 
wchodzimy w czas laby! Dziękuje-
my! Uczniowie klasy 6b i 8d

Uczniowie klas IV, V i VI pod opie-
ką Pań Seweryny Janickiej i Anny 
Leszczyńskiej – Janik pojechali do 
kina we Wrocławiu, gdzie obejrze-

li zabawny i jednocześnie wzru-
szający film „Detektyw Bruno”. 
To historia ośmioletniego Oskara, 
wielkiego fana serialu „Detektyw 
Bruno”. Chłopiec mieszka w ro-
dzinnym domu dziecka i w dniu 
urodzin znajduje kopertę, zawie-

rającą wskazówkę prowadzącą do 
ostatniego, ukrytego przez jego 
rodziców prezentu. Decyduje się 
wynająć najlepszego znanego so-
bie detektywa, by ten pomógł mu 
rozwiązać zagadkę. Oskar i Bruno 
“rzucają się w wir przygody.” Ta 
wzruszająca opowieść wielu z nas 
doprowadziła do łez. / Anna Lesz-
czyńska – Janik

31 maja uczniowie klasy 8a 
wraz z opiekunami, wybrali się 
na wycieczkę do Wrocławia do 
ESCAPE ROOM, pokojów peł-
nych zagadek. Zadaniem graczy 
było pokonać sekwencję zagadek 
w specjalnie zaaranżowanych po-
mieszczeniach, w określonym cza-
sie. Jedna z grup dotarła finalnie 
do mety, przełamując po drodze 
sporą ilość szyfrów. Kluczem do 
sukcesu była współpraca, logicz-
ne myślenie i duża kreatywność. 
Po przygodzie pełnej zagadek za-
żyliśmy świeżego powietrza, po-
dziwiając piękne widoki Ostrowa 
Tumskiego. Zwieńczeniem naszej 
wyprawy był posiłek w wybranym 
przez uczniów punkcie gastrono-
micznym. / A.Skurjat

Klasa 7a, w maju, uczestniczy-
ła w wycieczce na wystawę „Van 
Gogh Multi-Sensory Exhibition” 
we Wrocławiu. Wystawa ta, „to 
najbardziej innowacyjna forma 
doświadczania sztuki! Prace słyn-

nego artysty zaprezentowane są 
dzięki technologii Digital Art 360, 
która przenosi widzów w niesa-
mowity świat wyobraźni wielkie-
go mistrza.” Wrażenia z tej wizyty 
były niezwykłe. Od tej superno-
woczesnej prezentacji uczniowie 
przenieśli się w daleką przeszłość 

Ziemi i obejrzeli najdawniejsze 
i te młodsze formy życia na na-
szej planecie, które zgromadzone 
są w Muzeum Przyrodniczym. 
Interesujące okazały się ogrom-
ne szkielety wystawione w jed-
nej z sal, ale także drobne owady 
o bardzo kolorowych skrzydłach. 
Świat natury jest bogaty i zadzi-
wiający o czym mogli się przeko-
nać siódmoklasiści. 

zBiórka DLa scHroniska

Szkoła Podstawowa nr 2

Sz. Podstawowa Boleścin

wyJazD Do kina 

Dnia 15 czerwca 2022 roku kla-
sa 5a, wraz z opiekunami: panią 
Marzeną Zarembą i panem Ma-
ciejem Bartoszkiem, wybrała się 
na wycieczkę rowerową do miej-
scowości Pracze. Pierwszy przy-
stanek miał miejsce przy Stawach 
Koniowskich – kompleksie trzech 
rybnych stawów paciorkowych. 
Stawy stanowią miejsce godowe 
płazów, a w okolicy występują 
liczne gatunki ptactwa wodnego. 

Kolejny postój wypadł przy Ka-
mieniu Szwedzkim zwanym także 
Słupem Napoleona, który w prze-
szłości wyznaczał granicę dóbr 
klasztoru w Trzebnicy. Na krótką 
przerwę uczestnicy zatrzymali się 
również przy dawnej stacji kolej-
ki wąskotorowej Sułów Milicki, 
przy której obecnie znajduje się 
ekspozycja taboru kolejowego. 
Około godziny 15.00 zmęczeni, 
ale szczęśliwi rowerzyści wrócili 
do Ujeźdźca Wielkiego. / Marze-
na Zaremba

Sz. Podstawowa Ujeździec

wycieczka rowerowa 

W czerwcu na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w ramach Innowacji 
Pedagogicznej odbyła się niezwy-
kła lekcja pokazowa – prezentacja 
ewakuacji z pojazdu w warunkach 
zagrożenia, której sponsorem był 
pan Krzysztof Bąk. Pokaz popro-
wadzili p. Jerzy Biełko i p. Józef 
Wojciechowski wraz ze straża-
kami PSP Trzebnica. Dzięki nim, 

uczniowie klas 7-8, mieli okazję 
zobaczyć jak wygląda ratowanie 
osoby uwięzionej w pojeździe. 
Ochotnicy, pod nadzorem prowa-
dzących i po zaopatrzeniu się w od-
powiednią odzież i sprzęt, podjęli 
próbę wydobycia osoby poszkodo-
wanej z samochodu. Dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym za ten 
edukujący pokaz. Mamy nadzieję, 
że wiedza zdobyta podczas pokazu 
na długo pozostanie w pamięci.

Szkoła Podstawowa nr 3

niezwykła LekcJa 

W dniu 9.06.2022 r. odbył się 
koncert finałowy konkursu mu-
zycznego „W rodzinie siła” zorga-
nizowanego przez Gminne Przed-
szkole nr 2 w Trzebnicy. Podczas 
tego wydarzenia na scenie mogli-
śmy podziwiać muzyczne występy 
trzebnickich rodzin. Wraz z bra-
tem wykonaliśmy utwór „Yellow 
submarine” zespołu The Beatles 
– ja śpiewałam, mój brat zagrał na 
waltorni. Stojąc na scenie towarzy-

szyły nam dreszcz emocji i trema, 
na szczęście spisaliśmy sie bardzo 
dobrze i zostaliśmy wyróżnieni 
przez jury. Sala kinowa GCKiS wy-
pełniona była tego dnia po brzegi, 
publiczność gromkimi brawami 
nagradzała występy wszystkich 
uczestników. Na zakończenie kon-
certu każdy z nich otrzymał, w ra-
mach nagrody, drobny upominek. 
Ten rodzinny koncert długo pozo-
stanie w mojej pamięci jako bardzo 
ekscytujące wydarzenie. / Tosia 
Górnicz kl. III a

Szkoła Podstawowa nr 3

konkurs – w roDzinie siła
R E K L A M A
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Osoby, które dostarczą rozwiąza-
ną krzyżówkę do Redakcji Pano-
ramy Trzebnickiej, ul. Prusicka 12, 
pok. 201 lub do skrzynki kore-
spondencyjnej przy wejściu do bu-
dynku, wezmą udział w losowaniu:

• 50 zł
ufundowane przez GCKiS,  

do odbioru: ul. Prusicka 12

Rozwiązanie z numeRu 10 (215)

1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę

 którym został (a) : Maria Wójcik
 hasło: WIERNIEJSZA OD MARZENIA

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 11 (216)

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

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

KULTURA Gminne Centrum Kultury i Sztuki ul. Prusicka 12, 
tel. 71 312 09 47, pon. – pt. 7:30 -15:30

lipiec – sierpień
„Wakacje z Dinozaurami” w sołectwach
Szczegóły na gckis.trzebnica.pl i plakatach

artKawiarnia 
ul. Prusicka 12 (wejście ul. Jana Olszewskiego) 

pon-czw 12:00 – 20:00, pt-sob 12:00 – 22:00, 
niedz. 12:00 – 20:00 

Zapraszamy na:

domowe ciasta, najlepszą kawę, 
chrupiące gofry 
oraz rzemieślnicze lody, 
tel. 669 886 997

KINO POLONIA 
Gminne Centrum Kultury i Sztuki 
ul. Prusicka 12 
tel. 71 312 12 43 (kino – biuro), 
pon. – pt. 7:30 – 15:30

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

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

15-19 lipca 2022 r.

22-26 lipca 2022 r.

Buzz Astral 
bez ograniczeń/animacja, familijny, przyg./2D 
dubbing /1godz. 45 min.

Elvis 
15+ /dramat, biograficzny, muzyczny/2D 
napisy/2 godz. 40 min.

w sierpniu

Niezgaszalni
Thor: Miłość i grom 
Jeżyk i przyjaciele
Samiec Alfa
Kurozając i zagadka chomika ciemności
Na chwile, na zawsze

BIBLIOTEKA Rynek Ratusz, parter / tel. 669 767 871

Biblioteka nieczynna!
– zapraszamy do śledzenia naszej strony gckis.trzebnica.pl

„U m a r ł y c h  w i e c z n o ś ć  d o t ą d  t r w a , 
d o k ą d  p a m i ę c i ą  i m  s i ę  p ł a c i ”

Wis ława Sz ymborska

Z wielkim żalem i smutkiem 
przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. lek. Leszka Demkowicza
Łącząc się w żałobie, 

szczere wyrazy współczucia i wsparcia

Żonie Joannie oraz Rodzinie i Bliskim

składa

Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima
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KULTURATVP SPORT TRWAM

TV6

TVP 1 TVP 2 TVN
PULS

STOPKLATKA

TVP INFOEUROSPORT

TVN 7

TVP POLONIA iTVN HISTORIAKULTURA TVN 24SILESIA

TTV

TV 4

TV 4

POLSAT

POLSAT 2 SUPER POLSAT

TVP KATOWICE

TV6STOPKLATKA

iTVSALE KINOKINO POLSKA AXN

TELE 5

TTVTVP OPOLE

XXXPOLONIA 1

 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 7.30 Agape - magazyn
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.40 Ranczo s.X (128)  - serial
 9.35 Komisarz Alex (190)- serial
 10.35 Ojciec Mateusz (254) - serial
 11.25 Okrasa łamie przepisy 
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Agropogoda - magazyn
 12.35 Magazyn Rolniczy
 12.55 Bliskie spotkania ze zwie-

rzętami - Ekstremum 
 14.00 Wspaniałe stulecie s.II (61)  

- serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Alarm! - magazyn
 15.35 Gra słów. Krzyżówka 
 16.05 Przysięga (680) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Jaka to melodia?
 17.55 Tajemnice (30) - serial
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.20 Sport, Wiadomości, Pogoda
 20.10 Alarm! - magazyn
 20.35 Bolivar (25) - serial
 21.30 Wyjście awaryjne - komedia,
  reż. Roman Załuski, wyk. Bożena 

Dykiel, Jerzy Michotek, Andrzej 
Golejewski, Zbigniew Buczkow-
ski, Krzysztof Kowalewski

 23.25 W tajnej służbie Jej Królew-
skiej Mości - film sensacyjny, 
Wielka Brytania, reż. Peter 
Hunt, wyk. Diana Rigg, Telly 
Savalas, George Lazenby

 2.05 Lekkoatletyka 
  - MŚ - Eugene - dz. 1 m.in..

Finał 4x400m drużyn miesza-
nych

 5.00 Zakończenie dnia

 5.30 M jak miłość (1572) - serial
 6.20 Anna Dymna - spotkajmy 

się - Agata Roczniak
 6.55 Rodzinka.pl s.VI (134) 

- Miłosne manewry - serial
 7.30 Pytanie na śniadanie 
 11.15 Smaki świata - pośród mórz 

s.I (6) - magazyn kulinarny
 11.50 Rodzinka.pl s.V (124) - Nie-

bezpieczne sporty - serial
 12.30 Koło fortuny - teleturniej
 13.15 Zranione ptaki (80) - serial
 14.05 Va Banque - teleturniej
 14.35 Na sygnale (213) - Trauma
  15.10 Wydział kryminalny 

Kitzbühel (5) - serial
 16.00 Koło fortuny - teleturniej
 16.35 Familiada (2410) - teleturniej
 17.15 Zakazany owoc (14) - serial
 18.00 Panorama
 18.20 Va Banque - teleturniej
 18.45 Zranione ptaki (81) - serial
 19.35 Barwy szczęścia (2617) 

- serial
 20.10 Lato, muzyka, zabawa 

- Wakacyjna Trasa Dwójki 
2022 - Augustów

 23.10 Ona to on - komedia, USA, 
reż. Andy Fickman, wyk. 
Amanda Bynes, Channing 
Tatum, Jessica Lucas, James 
Kirk

 1.10 Córka prezydenta - komedia 
romantyczna, USA, reż. Forest 
Whitaker, wyk. Katie Holmes, 
Marc Blucas, Michael Keaton

 3.05 Strażnik dzikiej przyrody 
- Decyzje - serial

 4.50 Rodzinka.pl - serial
 5.40 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.40 Malanowski i Partnerzy
 9.40 Sekrety rodziny
 10.40 Dlaczego ja?
 11.40 Gliniarze
 12.50 Wydarzenia
 13.20 Interwencja
 13.40 Trudne sprawy
 14.40 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.40 Gliniarze
 17.40 Sekrety rodziny
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.25 Gość Wydarzeń
 20.00 Miss Supranational 2022

 23.05 Ewolucja planety małp - film 
sci - fi, USA, 2014, reż. Matt 
Reeves, wyk. Gary Oldman, 
Jason Clarke, Keri Russell, Andy 
Serkis

  - Dziesięć lat po epidemii 
wirusa, który uśmiercił niemal 
wszystkich ludzi, genetycznie 
zmodyfikowane małpy prze-
wodzą wielotysięcznej popula-
cji orangutanów, szympansów 
i goryli. 

 1.55 Duże dzieci - komedia, USA, 
2010, reż. Dennis Dugan, wyk. 
Adam Sandler, David Spade, 
Rob Schneider, Kevin James

 4.40 Disco Gramy

 6.05 Uwaga! 
 6.20 Na Wspólnej - serial
 6.50 Milionerzy 
 7.20 Bunt - serial
 7.55 Tajemnice miłości 
 9.00 Ten moment 
 9.35 Kuchenne rewolucje 
 10.40 Ukryta prawda 
 11.40 Doradca smaku 
 11.50 Ukryta prawda 
 12.55 Tajemnice miłości 
 14.00 Ukryta prawda 
 16.10 Ten moment 
 16.45 Kuchenne rewolucje
 17.55 Ukryta prawda 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.50 Uwaga! 

 20.00 Niepamięć - film sci - fi, USA 
2013, reż. Joseph Kosinski, 
wyk. Tom Cruise, Morgan 
Freeman, Olga Kurylenko, 
Andrea Riseborough, Nikolaj 
Coster - Waldau, Melissa Leo

 22.45 Władca pierścieni: Dwie 
wieże - film przygodowy, 
Nowa Zelandia, USA, Niemcy 
2002, reż. Peter Jackson, wyk. 
Elijah Wood, Ian McKellen, 
Viggo Mortensen, Liv Tyler, 
Sean Astin, John Rhys - Davies, 
Bernard Hill, Christopher Lee

 2.25 Kuba Wojewódzki 
 3.30 Uwaga! 
 3.50 NOC Magii 
 5.15 Kto was tak urządził 

 5.00 Kanapowcy 
 6.00 Express - informacje 
 6.15 Detektywi. Na zlecenie 
 6.55 Ukryta prawda 
  - program obyczajowy
 7.55 Szpital - program obyczajowy
 8.55 Szpital - program obyczajowy
 9.55 Walk the Line. Prosto do celu 
 10.25 Walk the Line. Prosto do celu 
 10.55 Gogglebox. Przed telewizorem
 11.55 Szkoła 
 12.55 Ukryta prawda 
 13.55 Damy i wieśniaczki. Ukraina 
 14.55 Królowe życia - serial
 15.45 Express, Pogoda
 16.05 COOL turyści 
 16.35 Szokujące potrawy
 17.45 Express, Pogoda
 18.05 DeFacto 
 18.30 Damy i wieśniaczki. PL 
 19.45 Express, Pogoda
 20.05 Królowe życia - serial
 20.35 Gogglebox. Przed telewizorem
 21.45 Express, Pogoda
 22.05 Królowe życia - serial
 22.50 Królowe życia - serial
 23.30 Królowe życia - serial
 0.30 Gogglebox. Przed telewizorem
 2.15 Paloma - serial
 3.20 Paloma - serial
 4.20 Rozmowy Kontrolowane 

 5.00 Szpital - program obyczajowy
 6.00 Papiery na szczęście - serial
 7.05 Idealna niania
 7.50 Ukryta prawda 
 10.50 Totalne remonty Szelągow-

skiej 
 11.50 Tajemnice miłości 
 12.55 Opowieści małżeńskie 
 13.55 Sędzia Anna Maria Weso-

łowska
 14.55 Rozwód. Walka o wszystko 
 15.55 Ukryta prawda 
 17.00 Tajemnice miłości 
 18.00 Rozwód. Walka o wszystko 
 19.00 Ukryta prawda 
 20.00 W doborowym towarzystwie
  - komedia, USA 2004, reż. 

Paul Weitz, wyk. Topher Grace, 
Scarlett Johansson, Marg Hel-
genberger, David Paymer, Clark 
Gregg, Selma Blair

 22.20 Sully - film obyczajowy, USA 
2016, reż. Clint Eastwood, wyk. 
Tom Hanks, Aaron Eckhart, 
Laura Linney, Mike O’Malley, 

 0.30 Bracia z ulicy - film sensa-
cyjny, USA 2018

 2.15 Druga strona medalu 
 2.50 NOC Magii 

 6.00 Kobra - oddział specjalny 
 8.00 Lombard: Życie pod zastaw 
 11.00 Reporterzy. Z życia wzięte 
 12.00 Lombard: Życie pod zastaw 
 13.00 Rodzinny interes - serial
 14.00 Reporterzy. Z życia wzięte 
 15.00 Lombard: Życie pod zastaw 
 16.00 Rodzinny interes - serial
 17.00 Prawdziwe motywy - serial
 18.00 Lombard: Życie pod zastaw 
 20.00 Niepokonany 3: Odkupienie 

- film sensacyjny, USA 2010, 
reż. Isaac Florentine, wyk. 
Scott Adkins, Mykel Shannon 
Jenkins, Marko Zaror, Mark 
Ivanir, Hristo Shopov

 22.00 Operacja: Zemsta 2 - film 
sensacyjny, Wielka Brytania 
2020, reż. Ross Boyask, wyk. 
Josh Myers, Katrina Durden, 
Stu Bennett, Vinnie Jones

 23.30 Sztos 2 - komedia sensacyjna, 
Polska 2011, reż. Olaf Lubaszenko, 
wyk. Bogusław Linda, Borys Szyc, 
Cezary Pazura, Edward Luba-
szenko, Jan Nowicki

 1.30 Lombard: Życie pod zastaw 
 2.25 Menu na miarę
 3.00 Z archiwum policji

11.35 Poszukiwacze świętej włóczni 
- film przygodowy 13.55 Komedia mał-
żeńska - komedia obyczajowa 16.00 
Czterej pancerni i pies cz. 7 - . 8 - serial 
18.00 Wojny magazynowe 19.00 Łow-
cy okazji 20.00 Sztos - komedia sensa-
cyjna 21.50 Straszny film  3 - komedia 
23.20 Wzgórza mają oczy - horror

8.00 Nasz nowy dom 9.00 Pierścionek 
z rubinem 11.00 Ryzykanci 12.00 Sędzia 
Judy 13.55 STOP Drogówka 15.55 No-
we Sekrety sąsiadów 16.55 Pierścionek 
z  rubinem 19.00 Policjantki i  Policjanci 
20.00 Gwiazdy Kabaretu 21.00 Wielka 
ucieczka 22.00 Sprawiedliwi -  Wydział 
Kryminalny 0.00 Zwierz - horror

6.00 Detektywi w akcji 7.00 SuperLu-
dzie Extra 7.10 Słoneczny patrol 10.00 
Kobra - oddział specjalny 11.05 Galileo 
12.05 Miodowe lata 14.00 Policjantki 
i  Policjanci 15.00 Święty - serial 17.00 
Medicopter 117 18.05 Miodowe lata 
20.00 Galileo 21.00 Kryminalne za-
gadki Miami 23.00 Wikingowie

6.15 Lekkoatletyka - MŚ - Doha 8.30 
Piłka nożna - ME - EURO 2022 kobiet. 
Francja - Belgia 10.35 Siatkówka plażo-
wa - Plaża Open 2022. Myślenice - Finał 
kobiet 11.35 Siatkówka plażowa - Plaża 
Open 2022. Myślenice - Finał mężczyzn 
12.35 Boks - Megafights 15.45 Ring 
TVP Sport 16.35 100 lat królowej - hi-
storia polskiej LA 17.45 Lekkoatletyka 
- MŚ - Eugene dz. 1 17.55 Lekkoatletyka 
- MŚ - Eugene dz. 1 19.40 Lekkoatlety-
ka - MŚ - Eugene dz. 1 19.45 Lekkoatle-
tyka - MŚ - Eugene dz. 1 21.35 Lek-
koatletyka - MŚ - Eugene dz. 1 23.20 
Lekkoatletyka - MŚ - Eugene dz. 1 1.40 
Lekkoatletyka - MŚ - Eugene dz. 1

8.00 Formuła  E. E - Prix Monaco, MŚ 
9.00 Kolarstwo. Tour de France, World 
Tour, Francja 12. etap 11.00 Formuła E. E 
- Prix Monaco, MŚ Podsumowanie 
12.00 Igrzyska Olimpijskie: Tony Es-
tanguet Legends live on 12.30 Sno-
oker. MŚ, Sheffield 14.30 Motorcross. 
MŚ, Samota, Indonezja MXGP 15.30 
Endurance Car Racing. MŚ, Monza 
16.30 Power of Sport 17.00 Formuła E. 
E - Prix Monaco, MŚ 18.00 Motorcross. 
MŚ, Samota, Indonezja MX2 19.00 Ko-
larstwo. Tour de France 21.00 Snooker. 
MŚ, Sheffield 23.00 Kolarstwo. Tour 
de France, World Tour, Francja 13. etap 
0.00 Formuła E. E - Prix Dżakarty, MŚ

6.00 Disco Gramy 7.00 Ewa gotuje 
8.00 Trudne sprawy 9.00 48h. Zaginie-
ni 10.00 Na ratunek 112 10.30 Sekrety 
rodziny 11.30 Dlaczego ja? 12.30 Nasz 
nowy dom 13.30 Świat według Kiep-
skich 15.00 Trudne sprawy 16.00 Nasz 
nowy dom 17.00 48h. Zaginieni 18.00 
48h. Zaginieni 19.00 Gliniarze 20.05 
Wydarzenia 21.00 Gliniarze 22.00 
Demaskator. Poza Prawem 23.00 Za-
machowiec - film sensacyjny, Wielka 
Brytania, USA, Bułgaria, 2007 1.40 In-
terwencja 2.00 Wydarzenia wieczorne 
2.45 #JesteśmyDlaDzieci 3.15 Echo la-
su 3.45 Magazyn Atleci 5.15 SuperLu-
dzie 5.45 Telezakupy TV Okazje 

6.00 SuperLudzie 6.55 Psi patrol 7.35 
Psi patrol 8.00 Psi patrol 9.00 Dora po-
znaje świat 9.30 Kung Fu Panda: Le-
genda o niezwykłości 10.00 Wydarze-
nia  24 10.30 Nasz nowy dom 11.30 
Chirurdzy 12.30 Z  Klimatem i z  pasją 
13.00 Serca dwa 13.30 Świat według 
Kiepskich 14.50 Chirurdzy 15.50 Wy-
darzenia 16.10 Więcej wydarzeń 16.20 
Gość Wydarzeń  24 16.55 Nasz no-
wy dom 17.55 Nasz nowy dom 19.00 
Świat według Kiepskich 20.00 Inwazja: 
Bitwa o Los Angeles - film sci - fi 22.20 
28 dni - dramat USA 0.45 Kabaretowa 
Ekstraklasa 1.00 Polacy za granicą 2.00 
Miasto długów 4.00 Nasz nowy dom

5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 13.59 Serwis Info 
14.29 Serwis Info 14.49 Pogoda 14.59 
Serwis Info 15.29 Info Dzień 17.00 Te-
leexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.30 
O co chodzi - magazyn publicystycz-
ny 18.00 Panorama 18.19 Serwis Info 
18.37 O tym się mówi - magazyn 19.30 
Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 
20.13 Forum - program publicystyczny 
21.00 Nie da się ukryć - magazyn 21.20 
Serwis Info 21.41 Pogoda 21.50 W ty-
le 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 Wiado-
mości 0.31 Gość Wiadomości 

16.00 Informacje dnia 16.10 Siódmy 
Sakrament 16.40 Prosto o gospodarce 
17.00 Życie z  Pasją 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 Historia 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informa-
cje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 
22.00 Ziemia Obiecana 22.55 Przegląd 
Katolickiego Tygodnika “Niedziela” 
23.00 Wodzirejski maraton 23.30 Je-
den Kościół, wielu świętych  

7.40 Informacje kulturalne 8.10 Tam-
te lata, tamte dni - Agnieszka Duczmal 
8.50 Frantz, Niemcy, Francja 11.00 Dy-
rektorz - serial 12.15 Awatar, czyli za-
miana dusz - film TVP 13.30 Ostatnie 
tango - film dok. 15.10 Świat w Ope-
rze - film anim. 15.35 Oskar i pani Róża 
- film fabularny 17.30 Cztery Pory Roku 
- New Vibes - koncert 18.30 Informa-
cje kulturalne 18.50 Reżyserzy - Ridley 
20.00 Nie ma róży bez ognia - kome-
dia, Polska 21.45 Legendy Rocka - Ly-
nyrd Skynyrd, The Kinks 22.50 Kino 
Mistrzów - Volver - dramat, Hiszpania 
1.05 Koniec widzenia - dramat, Polska 
1.20 Łuska - film anim.

 6.00 Polonia 24
 6.30 Zakochaj się w Polsce
 7.00 Wojciech Cejrowski - boso
 7.30 Pytanie na śniadanie 
 11.15 Poland in Undiscovered (17) 

- Włocławek 
 11.30 Na sygnale (346)  - serial
 12.00 Wiadomości
 12.15 Za marzenia s.I (11) - serial
 13.05 Za marzenia s.I (12) - serial
 14.00 Szansa na sukces. Opole 2022 

- Piosenki Anny German
 15.00 Wiadomości
 15.20 Bolek i Lolek na wakacjach 

- serial
 15.40 Wyprawa profesora Gąbki 

(6) - W Nasturcji - serial
 16.00 Zakochaj się w Polsce
 16.30 Na sygnale (346) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.20 Kino Letnie - Rycerze 

i rabusie (2) - serial
 18.30  - Informacje kulturalne
 18.50 Polonia Express - /47/
 19.10 Ola Polonia - Polacy w Bra-

zylii i Ameryce Południowej
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.15 Ratownicy (5) - serial
 21.10 Kabaret Letnią Porą
 22.05 Polonia 24
 22.35 Dziewczyny ze Lwowa s.II 

(25 - 26) - serial
 0.10 Midnight News
 0.40 Ja to mam szczęście! - ulu-

bione skecze
 0.50 Polonia Express - /47/
 1.10 Ola Polonia - Polacy w Bra-

zylii i Ameryce Południowej 
 1.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 2.10 Polonia 24
 2.40 Ekstradycja III (10) - serial
 3.35 Glina (1) - serial kryminalny 

 6.15 Kryminalni - serial
 7.05 Zakup kontrolowany
 7.50 Wszystkiego słodkiego
 8.00 SOS. Ekipy w akcji - serial
 8.50 Co za tydzień
 9.15 19 + - serial
 9.40 Kuchenne rewolucje - pro-

gram kulinarno - rozrywkowy
 10.20 Zgłoś remont 
 11.05 Doradca smaku
 11.10 Ten moment - serial
 11.35 Na Wspólnej - serial
 12.00 Zakochani po uszy - serial
 12.25 Zagadki losu - serial
 13.10 Ukryta prawda - serial
 13.55 Kuchenne rewolucje - pro-

gram kulinarno - rozrywkowy
 14.40 Kryminalni - serial
 15.30 Kolekcja smaków
 15.55 Wyjątkowe domy 
 16.20 SOS. Ekipy w akcji - serial
 17.05 Zagadki losu - serial
 17.50 Ukryta prawda - serial
 18.35 Zakochani po uszy - serial
 19.00 Fakty, Pogoda
 19.30 Sztuka mięsa
 19.55 Świat według… - program 

rozrywkowy
 20.25 Uwaga! 
 20.40 Morderstwo w Saint - Paul 

de Vence - film kryminalny, 
Francja 2018

 22.15 Wyjątkowe domy - program 
rozrywkowy

 22.35 Superwizjer 
 23.00 Doradca smaku
 23.05 Absurdy drogowe
 23.30 Czas na zmianę 
 23.55 Kryminalni - serial
 0.45 Kuba Wojewódzki 
 1.30 SOS. Ekipy w akcji - serial
 2.15 Ten moment - serial

 7.00 Teledysk
 7.40 Informacje kulturalne
 8.10 Tamte lata, tamte dni 

- Agnieszka Duczmal 
 8.50 Frantz , Niemcy, Francja
 11.00 Dyrektorzy - Pełniący obo-

wiązki - serial
 12.15 Awatar, czyli zamiana dusz 

- film TVP, Polska
 13.30 Ostatnie tango - film dok.
 15.10 Świat w Operze - film anim.
 15.35 Oskar i pani Róża - film 

fabularny, Francja
 17.30 Scena muzyczna - Cztery 

Pory Roku - New Vibes 
 18.30 Informacje kulturalne
 18.50 Reżyserzy s.V - Ridley Scott
 20.00 Komediowe lato - Nie ma 

róży bez ognia - komedia, 
Polska, reż. Stanisław Bareja

 21.45 Legendy Rocka - Lynyrd 
Skynyrd s. 8 - cykl dok.

 22.15 Legendy Rocka - The Kinks 
 22.50 Kino Mistrzów - Volver 

- dramat, Hiszpania
 1.05 Noc krótkich filmów - Koniec 

widzenia - dramat, Polska
 1.20 Noc krótkich filmów - Łuska 

- film anim.
 1.25 Noc krótkich filmów - Gość 

- film anim.
 1.25 Noc krótkich filmów - Nocny 

Portier - film anim.
 1.45 Informacje kulturalne
 2.15 Kino nocne - Kontrakt - film 

obyczajowy, Polska
 4.15 Teledysk
 5.30 Afisz kulturalny ekstra
 5.45 Jeszcze więcej kultury 

w TVP Kultura
 5.50 Zakończenie dnia

 6.50 Był taki dzień - 15 lipca 
 7.00 Dom (20) - serial
 8.40 Kuchnia dwudziestolecia - 

Dyplomatyka i łowy 
 9.10 Historia Polski - Bitwa 
 9.50 Informacje kulturalne
 10.10 Sensacje XX wieku 
 11.00 Chocim 1621 - film dok.
 12.05 Zaklęty Dwór (2) - serial
 13.15 Neandertalczycy. Poznaj 

swoich przodków
 14.15 Na tropach prehisto-

rii - Tajemnice pierzastych 
smoków

 15.20 Geniusze i marzyciele. Tade-
usz Tański - film dok.

 16.25 Ex Libris (494) - magazyn
 16.50 Dom (21) - Naiwne pytania 

- serial
 18.35 Historia broni - Śmierciono-

śne wynalazki. Odc. 9
 19.30 Historia Polski - Śląscy 

bohaterowie - historia III 
Powstania Śląskiego

 20.25 Krzyżacy - film fabularny,
  Polska, reż. Aleksander Ford, 

wyk. Mieczysław Kalenik, 
Andrzej Szalawski, Grażyna 
Staniszewska, Aleksander 
Fogiel, Urszula Modrzyńska, 
Emil Karewicz, Lucyna Winnicka

 23.15 KGB. tarcza i miecz (1) - cykl 
dok. reż. Jamie Doran

 0.20 Stulecie na taśmie filmowej 
- Rządy amerykańskich rodów

 1.20 Było, nie minęło 
  - W nurcie Bugu
 1.55 Sensacje XX wieku 
towej - Mussolini - cykl dok.
 3.15 Zakończenie dnia

 6.00 Strażnik Teksasu
 7.00 Strażnik Teksasu
 8.00 Nasz nowy dom
 9.00 Pierścionek z rubinem
 10.00 Pierścionek z rubinem
 11.00 Ryzykanci
 12.00 Sędzia Judy
 12.30 Sędzia Judy
 13.00 Sędzia Judy
 13.25 Sędzia Judy
 13.55 STOP Drogówka
 14.55 STOP Drogówka
 15.55 Nowe Sekrety sąsiadów
 16.55 Pierścionek z rubinem
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Gwiazdy Kabaretu
 21.00 Wielka ucieczka
 22.00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
 0.00 Zwierz - horror, USA, 2014, 

reż. William Brent Bell, wyk. 
A.J. Cook, Vik Sahay, Sebastian 
Roché, Stephanie Lemelin

 2.00 Ucho Prezesa
 2.25 Disco Polo Life
 3.25 TOP 10 - Lista Przebojów
 4.25 TOP 10 - Lista Przebojów
 5.30 Telezakupy TV Okazje

8.30 Kuchnia po śląsku 8.55 Propozy-
cje do szlagierowej listy 9.30 Detektyw 
Monk - serial 11.25 Gamoń w  kuchni 
11.35 Telesprzedaż szlagierowa 11.55 
Telesprzedaż 13.55 Muzyczne podró-
że 14.55 Spotkanie z balladą 16.00 Si-
lesia Flesz 16.05 Przegląd prasy 16.15 
Program kulinarny 16.35 Weekend 
z  TVS 16.45 Kierunek zdrowie 17.15 
Kopalnia historii 17.35 Gamoń w kuch-
ni 17.43 Na dwóch kołach 17.45 Silesia 
Flesz 18.00 Dzieje się 18.20 Na dwóch 
kołach 19.00 Koncert życzeń 20.00 
Weekend z TVS 20.10 Koncert w TVS 
22.00 Muzyczne podróże 23.00 Silesia 
Flesz 23.15 Muzyczne podróże

PASMO “WSTAJESZ i WIESZ” 6.00 Ser-
wis informacyjny co 30 minut 7.30 Je-
den na jeden 8.00 Serwis informacyjny 
co 30 minut 9.55 Biznes PASMO “DZIEŃ 
NA ŻYWO” 10.00 Serwis informacyjny 
10.55 Biznes 11.00 Serwis informacyjny 
co 30 minut 13.55 Biznes 14.00 Serwis 
informacyjny 14.30 Serwis informacyj-
ny 14.55 Biznes 15.00 15 na żywo 16.00 
Fakty po południu PASMO “WIECZÓR” 
18.00 Tak jest 19.10 Serwis informacyj-
ny 19.30 Fakty po Faktach 20.20 Fak-
ty o Świecie 21.00 Polska i Świat 22.00 
Szkło kontaktowe 23.00 Dzień po dniu 
23.45 Biznes PASMO „PROGRAM PO-
WTÓRKOWY” 0.00 Fakty po Faktach 

6.00 Scena Śmiechu 7.05 Złotopolscy 
-  serial 9.05 Tootsie - komedia 11.35 
Poszukiwacze świętej włóczni - film 
przygodowy, Niemcy 13.55 Komedia 
małżeńska - komedia obyczajowa, Pol-
ska 16.00 Czterej pancerni i pies cz. 7 
- 8 - serial 18.00 Wojny magazynowe 
19.00 Łowcy okazji 20.00 Sztos - ko-
media sensacyjna, Polska 21.50 Strasz-
ny film  3 - komedia, Kanada, USA 
23.20 Wzgórza mają oczy - horro

6.00 Detektywi w akcji 7.00 SuperLu-
dzie Extra 7.10 Słoneczny patrol 10.00 
Kobra - oddział specjalny 11.05 Galileo 
12.05 Miodowe lata 14.00 Policjantki 
i  Policjanci 15.00 Święty - serial 17.00 
Medicopter 117 18.05 Miodowe lata 
20.00 Galileo 21.00 Kryminalne za-
gadki Miami 23.00 Wikingowie 0.00 
Wikingowie 1.00 Miłość na zakręcie 
1.30 Miłość na zakręcie 2.00 Miłość na 
zakręcie 2.30 SuperLudzie Extra 

11.30 Świat zwariował 12.00 Niewolni-
ca Viktoria - telenowela 13.00 Spełnio-
ne marzenia 13.30 Telesprzedaż 14.00 
Droga wolna 14.30 Kraina dinozaurów 
15.00 Klub Winx 16.00 Doktory - se-
rial 17.10 Autostrada do nieba - serial 
18.05 Niewolnica Viktoria - telenowela 
19.00 Królowie szos 19.35 Droga wol-
na 20.00 Mroczne historie magazy-
nowe 22.00 Intelligence - serial 0.00 
Mroczne historie magazynowe 

16.00 Kuchenne recepty 16.30 Aktual-
ności 16.39 Sport 16.45 Express Regio-
nów 17.00 I po drzemie 17.29 Aktualno-
ści 17.30 Głos Regionów 18.00 Ekonatura 
18.30 Aktualności 18.53 Wiadomości 
sportowe 19.05 Magazyn Meteo 19.10 
Łowcy pasjonatów 19.30 Klasztorne 
smaki Remigiusza Rączki 20.00 Wielcy 
Polacy - nieznani wynalazcy 20.20 Przy-
sięga (89) - serial 21.10 Info Wilno 21.25 
Dziennik Regionów 21.30 Aktualności 
Wieczorne 21.40 Magazyn sportowy 
TVP Katowice 21.50 Studio LOTTO 22.00 
Dziennik Regionów 22.15 Kryminalna 
Siódemka 22.30 Detektywi - serial 23.00 
Echa dnia 23.25 Głos Regionów 

6.00 Nie ma jak Polska - Katowice - se-
rial 6.25 Kemping - film kr.metr. 6.45 
Skradziona kolekcja - komedia, Polska 
8.35 Pierścień i róża - baśń muzyczna, 
Polska 10.45 Klątwa Doliny Węży - film 
przygodowy, Polska, ZSRR 12.55 13 po-
sterunek - serial 13.40 Fucha - kome-
dia obyczajowa, Polska 15.00 Sól zie-
mi czarnej - dramat, Polska 17.10 Pan 
Wiedźma - serial 17.15 Kabaretowy 
rejs odc. - program rozrywkowy 19.15 
13  posterunek - serial 20.00 Trójkąt 
bermudzki - film kryminalny, Polska 
22.00 Czas surferów - film sensacyj-
ny, Polska 23.50 Wojna polsko - ruska 
- dramat, Polska 2.05 Hel - dramat

7.30 Ostatni akord - film kr.metr. 8.00 
Bajka na niespokojny sen - film kr.metr. 
8.30 Pola krwi - serial 9.40 Pola krwi 
- serial 10.50 Duży - komedia, USA 
1988 12.45 Literatura i  film: Zbrodnia 
i  kara - dokument 13.50 Dialog - film 
kr.metr. 14.55 Wielki pan - komedia, 
Francja, Włochy 1965 16.50 Szalona hi-
storia Mela Brooksa - dokument 17.50 
Koniec świata - film kr.metr. 18.10 Fa-
scynacje - Undine - melodramat, Fran-
cja, Niemcy 2020 20.10 Aż do piekła 
- dramat obyczajowy, USA 2016 22.05 
Przekręt doskonały - dramat sensacyj-
ny, USA, Niemcy, Kanada 2003 23.55 
Kwestia zaufania - thriller, Niemcy

6.20 The Good Doctor V - serial 7.15 
Agenci NCIS XVI - serial 8.15 SEAL 
Team IV - serial 10.10 Rekrut II - se-
rial 11.05 Rekrut II - serial 12.05 Agen-
ci NCIS XVI - serial 13.00 Agenci NCIS 
XVI - serial 13.55 The Good Doctor V 
- serial 14.55 The Good Doctor V - se-
rial 15.50 Doc: w twoich rękach II - se-
rial 17.00 Bad Boys II - film sensacyjny, 
USA 2003 20.10 Bloodshot - film sci 
- fi, USA 2020 22.25 Bez litości 2 - thril-
ler, USA 2018 0.55 Terminator: Ocale-
nie - film sci - fi, USA, Wielka Bryta-
nia/Niemcy/Włochy 2009 3.15 Agenci 
NCIS: Los Angeles XIII - serial 4.05 Re-
krut II - serial 5.00 SEAL Team IV - serial 

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
15.20 W dobrej wierze 15.50 Przepis na 
dziś 16.00 Pasmo kulturalne 16.30 Kurier 
Opolski 16.45 Express Regionów 17.30 
Głos Regionów 18.10 Studencki kwa-
drans 18.25 Sport Opolski 18.30 Kurier 
Opolski 18.55 Rozmowa Dnia 19.08 
Felieton Zbigniewa Górniaka 19.10 Za-
kładka 19.30 O!polskie o poranku 20.20 
Przysięga (64) - serial 21.10 Info Wil-
no 21.25 Dziennik Regionów 21.30 Ku-
rier Opolski 21.44 Sport Opolski 22.00 
Dziennik Regionów 22.15 Kryminal-
na Siódemka 22.30 Detektywi - serial 
23.00 Echa dnia 23.25 Głos Regionów 
23.50 Całkiem niezła historia

5.00 Kanapowcy 6.00 Express 6.15 De-
tektywi. Na zlecenie 6.55 Ukryta praw-
da 7.55 Szpital - program obyczajowy 
9.55 Walk the Line. Prosto do celu 10.55 
Gogglebox. Przed telewizorem 11.55 
Szkoła 12.55 Ukryta prawda 13.55 Da-
my i wieśniaczki. Ukraina 14.55 Królo-
we życia - serial 15.45 Express 16.05 
COOL turyści 16.35 Szokujące potra-
wy - dokument 17.45 Express 18.05 
DeFacto 18.30 Damy i wieśniaczki. PL 
19.45 Express 20.05 Królowe życia - se-
rial 20.35 Gogglebox. Przed telewizo-
rem 21.45 Express 22.05 Królowe życia 
- serial 23.30 Królowe życia - serial 0.30 
Gogglebox. Przed telewizorem

7.04 Silesia Flesz 7.14 Koncert TVS 8.47 
Rokolinowy świat 9.17 Perły Śląska 9.47 
Szlagierowa biesiada 11.20 Telesprze-
daż szlagierowa 11.40 Program kulinar-
ny 12.05 Szlagierowa lista 13.38 Koncert 
życzeń 14.36 Perły Śląska 15.01 Śląska 
karuzela 15.46 Szlagroteka 16.11 Tury-
ści 16.36 Silesia Flesz 16.41 Koncert ży-
czeń 17.39 Rokolinowy świat 18.09 Na 
dwóch kołach/SUPERSKI 18.34 Aka-
demia NOSPR 18.59 Przebojowe smaki 
Mariusza Kalagi 19.44 Kopalnia histo-
rii 20.09 Silesia Flesz 20.19 Koncert TVS 
21.52 Szlagierowa biesiada 23.25 Pro-
gram kulinarny 0.00 Akademia NOSPR 
0.25 Przebojowe smaki Mariusza Kalagi

10.00 Celeste - telenowela 13.00 Tele-
sprzedaż 13.30 Muzyka 13.35 Namięt-
ności - telenowela 14.35 Autostrada 
do nieba - serial 15.35 Droga wol-
na 16.00 Telesprzedaż 16.30 Muzyka 
16.45 Klub Winx 17.15 Uśmiechnij się 
17.30 Telesprzedaż 18.00 Telesprzedaż 
21.00 Doktory - serial 21.35 Doktory - 
serial 22.10 Autostrada do nieba - serial 
23.15 Zabójcza randka - thriller, USA
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 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 7.40 Rok w ogrodzie
 8.05 Rok w ogrodzie Extra 
 8.20 wojsko - polskie.pl (28) 
 8.45 Pełnosprawni - magazyn 
 9.15 Sprawa dla reportera
 10.15 Fascynujący świat - Ziemia 

widziana z kosmosu 
 11.20 Rolnik szuka żony seria 8 

- /4/ - reality show
 12.25 Rio Grande - western, USA, 

reż. John Ford, wyk. John 
Wayne, Maureen O’Hara, Ben 
Johnson, Harry Carrey Jr

 14.10 Z pamięci - felieton
 14.25 Okrasa łamie przepisy 
  - Smak pędów sosny 
 14.50 Serial fabularny
 15.45 Jan Serce (1) - Swaty - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Jaka to melodia?
 18.30 Ojciec Mateusz s.XXVI (336) 

- Zmyłka - serial
 19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
 20.10 Alarm! - magazyn
 20.35 Bolivar (26) - serial
 21.30 Hit na sobotę - Niemożliwe 

- film fabularny, USA, Hiszpa-
nia, reż. Juan Antonio Bayona, 
wyk. Naomi Watts, Tom Hol-
land, Ewan McGregor, Samuel 
Joslin

 23.35 Tylko teraz - film fabularny, 
USA, reż. David Jacobson, wyk. 
Willem Dafoe, Michelle Mona-
ghan, Stephen Dorff, Tara 
Buck

 1.15 S. W. A. T. - Jednostka spe-
cjalna. s.II (39) - serial

 2.00 Z pamięci - felieton
 2.10 Lekkoatletyka 
  - MŚ - Eugene dz. 2 

 5.50 Barwy szczęścia (2613 - 2614) 
- serial

 7.00 M jak miłość (1652) - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 11.45 Rodzinny ekspres - Błogosła-

wieni, którzy się smucą, albo-
wiem oni będą pocieszeni

 12.25 Kino familijne - Napoleon 
- film familijny, Australia, reż. 
Mario Andreacchio, wyk. Phi-
lip Quast, Susan Lyons, Coralie 
Sawade

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.15 Szansa na sukces. Opole 2022 

- Wojciech Młynarski 
 16.20 Na dobre i na złe (844) 

- Oskarżenie - serial
 17.20 Smaki świata s.III - po ibe-

ryjsku - magazyn
 17.45 Słowo na niedzielę - Praw-

dziwy przyjaciel i prawdziwa 
gościna

 18.00 Panorama
 18.20 Va Banque - teleturniej
 18.40 Postaw na milion - teleturniej
 19.35 Lajk!
 20.00 Lekkoatletyka 
  - MŚ - Eugene dz. 2 
 23.25 Hity wszech czasów - maga-

zyn muzyczny
 0.30 Sanctum - dramat, USA, reż. 

Alister Grierson, wyk. Richard 
Roxburg, Ioan Gruffudd, Rhyd 
Wakefield

 2.30 Czwarta władza - dramat, 
USA, reż. Steven Spielberg, 
wyk. Meryl Streep, Tom Hanks, 
Sarah Paulson

 4.40 Rodzinka.pl - serial
 5.10 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.50 Karate Kid 3 - film fami-

lijny, USA, 1989, reż. John G. 
Avildsen, wyk. Ralph Macchio, 
Robyn Lively, Thomas Ian Grif-
fith, Pat Morita

 10.10 Ewa gotuje
 10.40 Bogate dzieciaki bez kasy
 11.40 Bogaty Dom - Biedny Dom
 12.45 Śluby gwiazd
 13.10 Dr Emma
 13.40 Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu
 14.40 Rolnicy. Podlasie
 15.45 Więzienie
 17.45 Chłopaki do wzięcia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.15 Prezydenci i Premierzy
 20.00 Mister Supranational 2022 

 22.40 Obcy kontra Predator 2 - film 
sci - fi, USA, 2007, reż. Colin 
Strause, Greg Strause, wyk. 
John Ortiz, Steven Pasquale, 
Johnny Lewis, Reiko Aylesworth

 0.40 Sprawiedliwość ulicy - film 
sensacyjny, USA, 2007, reż. 
Don E. FauntLeRoy, wyk. Ste-
ven Seagal, Danny Trejo, Eddie 
Griffin, Carmen Serano

 2.45 183 metry strachu - thriller, 
USA, 2016, reż. Jaume Collet 
- Serra, wyk. Blake Lively, Óscar 
Jaenada, Brett Cullen, Sedona 
Legge

 6.30 Uwaga! 
 6.45 Ukryta prawda 
 7.35 Kuchenne rewolucje
 8.30 Wymarzone ogrody 
 9.00 Dzień Dobry Wakacje 
 11.30 Na Wspólnej Omnibus - serial
 13.25 MasterChef Junior 
 15.05 Totalne remonty Szelągow-

skiej 
 16.15 Weekendowa metamorfoza 
 17.20 Wymarzone ogrody 
 17.55 Kuchenne rewolucje
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.45 Uwaga!

 20.00 Seks w wielkim mieście II 
- komediodramat, USA 2010, 
reż. Michael Patrick King, wyk. 
Sarah Jessica Parker, Kim Cat-
trall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, 
David Eigenberg, Liza Minelli

 23.10 American Pie: Zjazd absol-
wentów - komedia, USA 
2012, reż. Jon Hurwitz, Hayden 
Schlossberg, wyk. Jason Biggs, 
Alyson Hannigan, Chris Klein, 
Thomas Ian Nicholas, Tara Reid

 1.30 Bardzo Dziki Zachód 
- western, USA 1999, reż. 
Barry Sonnenfeld, wyk. Will 
Smith, Kevin Kline, Kenneth 
Branagh, Salma Hayek

 3.45 NOC Magii 

 5.25 Paloma - serial
 6.30 Express - informacje 
 6.45 DeFacto
 7.35 Brudna robota - czysty zysk 
 8.40 Gogglebox. Przed telewizorem
 9.45 Express, Pogoda
 10.05 MądrzeJEMY z Katarzyną 

Bosacką 
 10.40 Człowiek kontra jedzenie 
 11.05 Gorączka złota 
 12.10 Wojny magazynowe Teksas 
 12.35 Wojny magazynowe Teksas 
 13.05 Najgorsze polskie tatuaże 
 13.50 Królowe życia. Pielgrzymka 
 14.40 Gogglebox. Przed telewizorem
 15.45 Express, Pogoda
 16.05 Gogglebox. Przed telewizorem
 17.05 Usterka 
 17.45 Express, Pogoda
 18.05 Dobra robota 
 19.10 Królowe życia - serial
 19.45 Express, Pogoda
 20.00 Damy i wieśniaczki. PL 
 21.00 Królowe życia - serial
 21.30 Królowe życia - serial
 22.05 Królowe życia - serial
 22.50 Królowe życia - serial
 23.30 Gogglebox. Przed telewizorem
 1.35 Paloma - serial
 2.40 Paloma - serial
 3.40 Seks - wypadki 

 5.05 Szkoła 
 6.05 Wiza na miłość: dalsze losy
 7.00 Wyluzuj, Scooby Doo! - serial
 7.35 Jestem na tak - komedia 

romantyczna, USA, Australia
 9.40 Ukryta prawda 
 13.50 Gremliny II - film sci - fi, USA 

1990, reż. Joe Dante
 16.05 Sully - film obyczajowy, USA 

2016, reż. Clint Eastwood, wyk. 
Tom Hanks, Aaron Eckhart, 
Laura Linney, Mike O’Malley

 18.20 Akademia policyjna II: 
Pierwsze zadanie - kome-
dia, USA 1985, reż. Jerry Paris, 
wyk. Steve Guttenberg, Bubba 
Smith, David Graf, Michael 
Winslow, Art Metrano

 20.00 Grawitacja - film sci - fi, USA, 
Wielka Brytania 2013, reż. Alfonso 
Cuarón, wyk. Sandra Bullock, 
George Clooney, Ed Harris

 22.00 Wysłannik przyszłości 
- film sensacyjny, USA 1997, 
reż. Kevin Costner, wyk. Kevin 
Costner, Will Patton, Larenz 
Tate, Olivia Williams

 1.40 Zbrodnie z pierwszych stron 
gazet 

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

- serial
 14.00 Lombard: Życie pod zastaw 

- serial
 20.00 Triumf sprawiedliwości 

- thriller, USA 2016, reż. Keoni 
Waxman, wyk. Claudiu Bleont, 
Florian Piersic Jr, Jade Ewen, 
Jonathan Rosenthal, Ovidiu 
Niculescu, Steven Seagal

 21.50 Zabójcze polowanie - thriller,
  Kanada 2010, reż. Keoni 

Waxman, wyk. Eric Roberts, 
Gary Daniels, Michael Hogan, 
Steve Austin

 23.50 Domino śmierci - thriller, USA 
2019, reż. Ken Sanzel, wyk. 
Alimi Ballard, Anabelle Acosta, 
Angie Cepeda, Eddie Martinez, 
Enrico Colantoni, Nicolas Cage, 
Ryan Kwanten

 1.30 Biesiada na cztery pory roku
 2.15 Biesiada na cztery pory roku
 3.00 Taki jest świat
 3.50 Menu na miarę
 4.30 Menu na miarę
 5.00 Dyżur

7.00 Doktor Martin - serial 8.00 Ko-
misarz Rex - serial 10.00 Hudson i Rex 
- serial 10.55 Czterej pancerni i pies cz. 7 
- 8 - serial 12.50 Hook - film przygodo-
wy 15.45 Dzień Matki - komedia 18.00 
Rozmowy kontrolowane - komedia  
20.00 Wulkan - film katastroficzny 
22.05 Daredevil - film fantasy

6.00 Galileo 11.00 Straszny dom - film 
anim. 13.00 Barabasz cz. 2 - dramat hi-
storyczny 15.00 STOP Drogówka 17.00 
Policjantki i  Policjanci 22.00 Sprawie-
dliwi -  Wydział Kryminalny 0.00 Bez 
litości  3 - horror, USA, 2015, reż. R.D. 
Braunstein 1.55 Ucho Prezesa 2.25 Di-
sco Polo Life 3.25 TOP 10 4.25 TOP 10 

8.00 Księżniczka Łabędzi: Tajemni-
ca zamku - film anim. 9.40 Dukato-
wa skała - film fantasy 11.40 Benny 
Hill 12.20 Anatomia głupoty według 
Richarda Hammonda 13.50 Medicop-
ter 117 18.00 Columbo 20.00 Septa-
gon 21.00 Kryminalne zagadki Miami 
23.00 Wikingowie 0.00 Wikingowie 

5.50 RETRO TVP SPORT - piłka nożna, 
MŚ 1982 - mecz o trzecie miejsce Pol-
ska - Francja - magazyn 7.45 Pierwsza 
Dama - film dok. 8.50 Lekkoatletyka 
- MŚ - Eugene dz. 1 10.30 Real Madryt 
- Biała Legenda 11.30 Piłka nożna - ME 
- EURO 2022 kobiet. Austria - Norwe-
gia lub Irlandia Północna - Anglia 13.35 
Strongman - Liga Mistrzów 14.35 Pił-
ka nożna - Lech Poznań - Stal Mielec 
17.30 Lekkoatletyka - MŚ - Eugene 
23.15 Sportowy Wieczór 23.45 Pił-
ka nożna - PKO Ekstraklasa, 1.kolejka. 
Lech Poznań - Stal Mielec - 1.45 Lek-
koatletyka - MŚ - Eugene 5.05 Lekko-
atletyka - MŚ - Eugene 

8.30 Snooker. MŚ, Sheffield, Wiel-
ka Brytania Półfinały 9.30 Power 
of Sport 10.00 Formuła E. E - Prix Dża-
karty, MŚ, Indonezja Podsumowanie 
11.00 Kolarstwo. Tour de France, World 
Tour, Francja 13. etap 12.00 Kolarstwo. 
Tour de  France, World Tour, Francja 
14. etap 18.00 Formuła E. E - Prix No-
wego Jorku, MŚ 18.50 Formuła  E. E 
- Prix Nowego Jorku, MŚ 20.15 Endu-
rance Car Racing. MŚ, 6 godzin Monza, 
Włochy Wyścig 21.05 Kolarstwo. Tour 
de France, World Tour, Francja 14. etap 
23.00 Igrzyska Olimpijskie: Zanim zo-
stali gwiazdami 23.30 Igrzyska Olim-
pijskie: Zanim zostali gwiazdami 

6.00 Disco Gramy 7.00 Ewa gotuje 
7.30 Z  Klimatem i z  pasją 8.00 Nasz 
nowy dom 9.00 Dlaczego ja? 15.00 
Nasz nowy dom 16.00 Osaczony 17.00 
Mecenas Porada 18.00 Komisarz Ma-
ma 19.00 Świat według Kiepskich 
20.05 Wydarzenia 21.00 Zamacho-
wiec - film sensacyjny, Wielka Brytania, 
USA, Bułgaria, 2007, reż. Josef Rusnak, 
wyk. Wesley Snipes, Ralph Brown, Ni-
kołaj Sotirow, Richard Harrington 
23.05 Cenny ładunek - film sensacyj-
ny 1.40 Interwencja 2.00 Wydarzenia 
wieczorne 2.45 #JesteśmyDlaDzieci 
3.15 Echo lasu 3.45 Echo lasu 4.15 In-
terwencja 5.15 Górale 5.45 Telezakupy

6.00 SuperLudzie 6.35 SuperLudzie 
7.00 Psi patrol 10.00 Nasz nowy dom 
11.00 #JesteśmyDlaDzieci 11.30 Serca 
dwa 12.00 Kopernik była kobietą 13.00 
Przetrwaj i  Wygraj 2022 13.30 Świat 
według Kiepskich 15.00 Kabaretowa 
Ekstraklasa 15.30 Tedi i mapa skarbów 
- film anim. 17.05 Ninja Warrior Polska 
19.00 Świat według Kiepskich 20.00 
Kobiety bez wstydu - komedia, Polska, 
2016, reż. Witold Orzechowski 22.15 
Resident Evil: Retrybucja - horror sci 
- fi 0.20 Polsat SuperHit Festiwal 2017 
3.05 Polsat SuperHit Festiwal 2017 4.00 
Nasz nowy dom 5.00 Na ratunek  112 
5.30 Świat według Kiepskich 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 13.59 Serwis Info 
14.29 Serwis Info 14.52 Pogoda 14.59 
Serwis Info 15.29 Info Dzień 16.45 In-
fo med 17.00 Teleexpress 17.15 Te-
leexpress Extra 17.30 Studio Wschód 
18.00 Panorama 18.18 Serwis In-
fo 18.30 Kobiecym okiem - magazyn 
18.52 Serwis Info 19.00 Między słowa-
mi 19.20 Serwis Info 19.30 Wiadomo-
ści 19.58 Gość Wiadomości 20.13 Mi-
nęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć 21.20 
Serwis Info 21.41 Pogoda 21.50 W ty-
le wizji 22.25 Serwis Info 22.30 W ty-
le wizji Extra 23.00 Magazyn śledczy 
23.25 INFO Wieczór 0.00 Wiadomości

16.00 Informacje dnia 16.10 Mój Tatuś 
walczył pod Monte Cassino 16.30 Pia-
nistą być! 17.00 Z  Parlamentu Europej-
skiego 17.25 Święty na każdy dzień 17.30 
Wolność Słowa 17.55 Poczet Wielkich Po-
laków 18.00 Anioł Pański 18.05 Informa-
cje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 
19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Man-
na z Nieba 19.45 Modlitwa z telefonicz-
nym udziałem dzieci 20.00 Informacje 
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Hi-
storia 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 In-
formacje dnia 21.40 Polski Punkt Widze-
nia 22.00 Głos serca 22.45 Muzyczne 
chwile 23.00 Wspólnota Przyjaciele Ob-
lubieńca 23.55 Święty na każdy dzień 

7.00 Scena muzyczna 8.00 Informacje 
kulturalne 8.30 Słowobranie 9.05 Ma-
rzycielki miast - film dok. 10.35 Tamte 
lata, tamte dni - Agnieszka Duczmal 
11.20 Czterdziestolatek - serial 13.30 
Wydarzenie aktualne 14.00 Nie ma 
róży bez ognia - komedia 15.45 Mu-
zyka Skalnego Podhala - Drobne 16.10 
RChleb, miłość i… - komedia 17.55 
Co dalej? 18.35 Legendy Rocka - The 
Byrds, Buddy Holly19.30 Informa-
cje kulturalne 20.00 Sabrina - kome-
dia romantyczna, USA 22.15 Koncert 
- I Festiwal Trójmorza Via Dukt - Najle-
piej być w podróży 23.25 Samowolka 
- dramat obyczajowy, Polska 

15.00 Koronka do Miłosierdzia Boże-
go 15.20 Dobre historie 16.00 Starsza-
ki 16.30 Aktualności 16.39 Sport Flash 
16.45 Express Regionów 17.00 Zawsze z 
kulturą 17.29 Aktualności 17.30 Głos Re-
gionów 18.00 Rączka gotuje 18.30 Ak-
tualności 18.53 Wiadomości sportowe 
19.05 Magazyn Meteo 19.10 Z historią w 
tle 19.30 Rodzaj żeński 20.00 Bazary i ba-
zarki 20.30 Piosenka u Ciebie 21.00 Rola 
życia - Bohdan Łazuka 21.30 Aktualności 
Wieczorne 21.40 Sport weekend 21.50 
Studio LOTTO 22.00 Dziennik Regionów 
22.15 Kryminalna Siódemka 22.30 Baza-
ry i bazarki 23.00 Moda na język polski 
23.40 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

15.00 Koronka do Miłosierdzia Boże-
go 15.20 Dobre historie - W drodze do 
Emaus - magazyn 16.00 Starszaki - ma-
gazyn 16.30 Kurier Opolski 16.42 Felie-
ton Zbigniewa Górniaka 16.45 Express 
Regionów 17.30 Głos Regionów 18.00 
Studio Raban 18.30 Kurier Opolski 18.55 
Uczta dla zmysłów 20.30 Tygodnik po-
lityczny 21.00 Rola życia - magazyn 
21.25 Dziennik Regionów 21.30 Ku-
rier Opolski 21.50 Studio LOTTO 22.00 
Dziennik Regionów 22.15 Kryminalna 
Siódemka 22.30 Bazary i bazarki - ma-
gazyn 23.00 Piłkarski talent 23.25 Rusz 
się człowieku 23.45 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie 0.10 Astronarium

6.30 Express 6.45 DeFacto 7.35 Brud-
na robota - czysty zysk 8.40 Goggle-
box. Przed telewizorem 9.45 Express 
10.05 MądrzeJEMY z Katarzyną Bo-
sacką 10.40 Człowiek kontra jedzenie 
11.05 Gorączka złota 12.10 Wojny ma-
gazynowe 13.05 Najgorsze polskie ta-
tuaże 13.50 Królowe życia. Pielgrzymka 
14.40 Gogglebox. Przed telewizorem 
15.45 Express  17.05 Usterka 17.45 
Express 18.05 Dobra robota 19.10 Kró-
lowe życia - serial 19.45 Express 20.00 
Damy i wieśniaczki. PL 21.00 Królowe 
życia - serial 21.30 Królowe życia - se-
rial 22.05 Królowe życia - serial 23.30 
Gogglebox. Przed telewizorem 
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 7.00 Transmisja Mszy Świętej 
 8.00 Tydzień
 8.30 Zakochaj się w Polsce
 9.00 Fascynujący czas wiosny 

- Nowy Początek - cykl dok.
 9.25 W tajnej służbie Jej Królew-

skiej Mości - film sensacyjny, 
Wielka Brytania, reż. Peter 
Hunt, wyk. Diana Rigg, Telly 
Savalas, George Lazenby

 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.50 Więcej niż solidarni. 
 13.15 BBC w Jedynce - Naczelne 

- Ochrona naczelnych 
 14.15 Z pamięci - felieton
 14.25 Przyrodnik na tropie
 14.55 Serial fabularny
 15.45 Jan Serce - Lusia - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Jaka to melodia?
 18.25 Komisarz Alex (206) - Nie-

wygodny świadek - serial
 19.20 Tour de Pologne - kroniki
 19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
 20.15 Bolivar (27) - serial
 21.15 Zakochana Jedynka - Jak 

ona to robi? - komedia, USA, 
reż. Douglas McGrath, wyk. 
Sarah Jessica Parker, Pierce 
Brosnan, Greg Kinnear, Chri-
stina Hendricks

 22.55 Legenda Herkulesa - film 
fabularny, USA, reż. Renny 
Harlin, wyk. Gaia Weiss, Kel-
lan Lutz, Liam Mcintyre, Scott 
Adkins, Liam Garrigan

 0.45 Film dok.
 1.55 Lekkoatletyka - MŚ 
  - Eugene dz. 3
 5.00 Zakończenie dnia

 5.20 Barwy szczęścia (2615 - 2617) 
- serial

 7.00 M jak miłość (1653) - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 12.00 Kino familijne - Artur 

i Minimki - film anim.
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.15 Szansa na sukces. Opole 2022 

- Andrzej Korzyński 
 16.15 Big Music Quiz - teleturniej
 17.05 Lajk!
 17.25 Rodzinka.pl (267) - Wyścig 

do smoczka - serial
 18.00 Panorama
 18.20 Va Banque - teleturniej
 18.50 Na sygnale (370 - 371) - serial
 20.00 Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna Trasa Dwójki 
2022 - Augustów

 21.00 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna Trasa Dwójki 
2022 - Włocławek 

 23.25 Kino bez granic - Czwarta 
władza - dramat, USA, reż. 
Steven Spielberg, wyk. Meryl 
Streep, Tom Hanks, Sarah Paul-
son, Bob Odenkirk

 1.30 Dzikie róże - film obyczajowy, 
Polska, reż. Anna Jadowska, 
wyk. Marta Nieradkiewicz, 
Michał Żurawski, Halina Rasia-
kówna, Konrad Skolimowski

 3.20 Kierowca - film fabularny, 
Polska, reż. Jérôme Dassier, 
wyk. Christopher Lambert, 
Agnieszka Grochowska, 
Andrei Chadov, Piotr Adam-
czyk, Lesław Żurek

 4.55 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 9.15 Kung Fu Panda 3 - film anim.
 11.30 Podróże Guliwera - kome-

dia przygodowa, USA, 2010, 
reż. Rob Letterman, wyk. Jack 
Black, Jason Segel, Emily Blunt

 13.20 Trolle - film anim.
 15.05 Indiana Jones i Świątynia 

Zagłady - film przygodowy, 
1984, reż. Steven Spielberg, wyk. 
Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke 
Huy Quan, Amrish Puri

 17.40 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.25 Gość Wydarzeń
 20.00 Miss Polski 2022

 23.05 Wykiwać klawisza - komedia,
  USA, 2005, reż. Peter Segal, 

wyk. Adam Sandler, Chris Rock, 
Burt Reynolds

  - Do jednego z najcięższych wię-
zień, Allenville, trafia za jazdę po 
pijanemu była gwiazda amery-
kańskiego futbolu, Paul “Wrec-
king” Crewe. Naczelnik więzienia 
Warden Hazen postanawia 
wykorzystać jego talent. 

 1.25 Brzydka prawda - komedia 
romantyczna, USA, 2009, reż. 
Robert Luketic, wyk. Katherine 
Heigl, Gerard Butler, Bree Tur-
ner, Eric Winter

 3.35 Świat według Kiepskich

 5.20 Uwaga! 
 5.40 Ukryta prawda 
 6.30 Kuchenne rewolucje
 7.25 Nowa Maja w ogrodzie 
 7.55 Akademia ogrodnika 
 8.00 Ślub od pierwszego wejrzenia
 9.00 Dzień Dobry Wakacje 
 11.31 Weekendowa metamorfoza 
 12.35 Co za tydzień - magazyn 
 13.20 Mask Singer 
 14.50 Alvin i wiewiórki III - film 

przygodowy, USA 2011
 16.45 Bardzo Dziki Zachód 

- western, USA 1999, reż. 
Barry Sonnenfeld, wyk. Will 
Smith, Kevin Kline, Kenneth 
Branagh, Salma Hayek

 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.45 Uwaga! 

 20.00 Władca pierścieni: Powrót 
króla - film przygodowy, 
Nowa Zelandia,USA, Niemcy 
2003, reż. Peter Jackson, wyk. 
Elijah Wood, Ian McKellen, 
Viggo Mortensen, Sean Astin, 
Liv Tyler, Hugo Weaving

 0.10 Niepamięć - film sci - fi, USA 
2013, reż. Joseph Kosinski, 
wyk. Tom Cruise, Morgan 
Freeman, Olga Kurylenko, 
Andrea Riseborough, Nikolaj 
Coster - Waldau, Melissa Leo

 2.45 Uwaga! 
 3.05 NOC Magii  

 5.05 Projekt Cupid 
 6.05 Express - informacje 
 6.25 DeFacto 
 6.50 DeFacto 
 7.20 MądrzeJEMY z Katarzyną 

Bosacką 
 7.55 Down the road - serial
 8.35 Gogglebox. Przed telewizorem
 9.45 Express, Pogoda
 10.05 Gogglebox. Przed telewizorem
 11.05 Gorączka złota 
 12.10 Down the road - serial
 12.55 Królowe życia - serial
 13.35 Damy i wieśniaczki. PL 
 14.35 Gogglebox. Przed telewizorem
 15.45 Express, Pogoda
 16.00 Gogglebox. Przed telewizorem
 17.05 Walk the Line. Prosto do celu 
 17.45 Express, Pogoda
 18.00 Królowe życia - serial
 18.25 Królowe życia - serial
 19.45 Express, Pogoda
 20.05 Damy i wieśniaczki. PL 
 21.05 Gogglebox. Przed telewizorem
 22.05 Królowe życia - serial
 23.30 Down the road - serial
 0.55 Królowe życia - serial
 1.50 Przepustka - serial
 2.50 Fachowcy 
 3.30 Detektywi. Na zlecenie 
 4.15 Detektywi. Na zlecenie 

 5.05 Szkoła 
 6.05 Wiza na miłość: dalsze losy
 7.00 Wyluzuj, Scooby Doo! - serial
 7.30 Ten moment 
 8.00 Beethoven VIII: Na tropie 

skarbu - film familijny, USA
 10.05 Ukryta prawda 
 14.05 Psy i koty - film familijny, USA 

2001, reż. Lawrence Guter-
man, wyk. Jeff Goldblum

 15.50 Jestem na tak - komedia 
romantyczna, USA, Australia

 18.05 Grawitacja - film sci - fi, USA, 
Wielka Brytania 2013, reż. Alfonso 
Cuarón, wyk. Sandra Bullock, 
George Clooney, Ed Harris

 20.00 Infiltracja - film sensacyjny, 
USA, Hong Kong 2006, reż. 
Martin Scorsese, wyk. Leonardo 
DiCaprio, Matt Damon, Jack 
Nicholson, Alec Baldwin

 23.15 Kroniki Riddicka - film sci - fi, 
USA 2004, reż. David Twohy, 
wyk. Vin Diesel, Colm Feore, 
Thandie Newton, Judi Dench, 
Karl Urban

 1.40 Zbrodnie z pierwszych stron 
gazet 

 2.45 NOC Magii 

 5.50 Prawdziwe motywy - serial
 10.40 Żandarm i kosmici - kome-

dia, Francja 1979
 12.35 Zawieszeni na drzewie 

- komedia, Francja 1971
 14.30 Nowe przygody Kopciuszka 

- komedia, Francja 2017
 16.20 Kariera frajera - komedia, 

USA 1998, reż. Frank Coraci
 18.00 XIX Mazurska Noc Kabare-

towa 2017
 20.00 Żywioł. Deepwater Horizon 

- dramat katastroficzny, USA 
2016, reż. Peter Berg, wyk. 
Dylan O’Brien, John Malkovich, 
Kate Hudson, Kurt Russell, 
Mark Wahlberg

 22.00 Apex - thriller sci - fi, USA 
2021, reż. Edward Drake, wyk. 
Alexia Fast, Bruce Willis, Corey 
Large, Neal McDonough

 0.00 Wojenny biznes - komedia 
sensacyjna, USA 2008, reż. 
Joshua Seftel, wyk. Ben Kin-
gsley, Hilary Duff, John Cusack, 
Marisa Tomei

 2.05 Dyżur
 2.45 Taki jest świat
 3.25 Biesiada na cztery pory roku

10.00 Hudson i Rex - serial 12.00 Przy-
gody Merlina - serial 14.00 Starożytne 
histerie - przygody frywolnych Rzy-
mian - komedia 16.00 Planeta Singli 
- komedia romantyczna 18.50 Poirot: 
Samotny dom  cz.  1 - film kryminalny 
20.00 Straszny film 3 - komedia 21.40 
Wielki Gatsby - melodramat

6.00 Benny Hill 6.35 Ukryte miasta 7.40 
Ukryte miasta 8.50 Galileo 10.55 Obcy 
na poddaszu - film fantasy 12.45 I kto 
to mówi  2 - komedia 14.30 Okręt  (2) 
- drama wojenny 16.55 Gwiazdy Kaba-
retu 20.00 Naznaczony - horror 22.05 
Naprzeciw ciemności - horror 0.05 Mo-
je opętane dziecko - film dok.

6.00 Detektywi w akcji 7.00 Columbo 
9.00 Zaczarowane pióro - baśń 11.00 
Skradzione lata - dramat obyczajowy 
12.55 Septagon 15.00 Policjantki i Po-
licjanci 20.00 Septagon 21.00 Agenci 
NCIS: Los Angeles 23.00 Atlas chmur 
- dramat sci - fi 2.40 TOP 10 3.40 Disco 
Polo Life 4.40 Disco Polo Life 

8.35 Lekkoatletyka - MŚ - Eugene dz. 
2 10.55 Piłka nożna - Mistrzostwa Eu-
ropy - EURO 2022 kobiet. Dania - Hisz-
pania lub Finlandia - Niemcy 12.55 Pił-
ka nożna - e - Winner 1.kolejka. Polonia 
Warszawa - KKS 1925 Kalisz 15.00 
Lekkoatletyka - MŚ - Eugene dz. 3 
15.10 Lekkoatletyka - MŚ - Eugene dz. 
3 17.30 Lekkoatletyka - MŚ - Eugene 
dz. 3 17.45 Waldek - film dok. R.Szaja 
o Waldemarze Kikolskim 18.15 Strong-
man - Liga Mistrzów - Holandia - rela-
cja, Bułgaria 19.15 Lekkoatletyka - MŚ 
- Eugene 23.45 Sportowy Wieczór 
0.15 Lekkoatletyka - MŚ - Eugene 5.10 
Lekkoatletyka - MŚ - Eugene dz. 3

8.30 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka 
Brytania Finał: Ronnie O’Sullivan - Judd 
Trump, 4. sesja 10.00 Igrzyska Olimpj-
skie. Tadahiro Nomura - Legends live on
10.30 Igrzyska Olimpijskie: Tony Es-
tanguet - Legends live on 11.00 Kolar-
stwo. Tour de France 18.20 Formuła E. 
E - Prix Nowego Jorku 20.15 Snooker. 
MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Finał: 
Ronnie O’Sullivan - Judd Trump, 4. se-
sja 22.20 Kolarstwo. Tour de  France, 
World Tour, Francja 15.  etap 0.00 Ko-
larstwo. Giro d’Italia kobiet, World To-
ur, Włochy 10. etap 1.30 Snooker. MŚ, 
Sheffield, Wielka Brytania Finał: Ronnie 
O’Sullivan - Judd Trump, 4. sesja 

6.00 Disco Gramy 7.00 Ewa gotuje 
7.30 Z  Klimatem i z  pasją 8.00 Nasz 
nowy dom 9.00 Trudne sprawyy 
14.00 Przyjaciółki 15.00 Nasz nowy 
dom 16.00 Kabaret na żywo - Klinika 
Skeczów Męczących 18.00 Komisarz 
Mama 19.00 Kowalscy kontra Kowal-
scy20.05 Wydarzenia 20.45 Cenny ła-
dunek - film sensacyjny 22.45 Dema-
skator. Poza Prawem 23.45 Kowalscy 
kontra Kowalscy0.45 #JesteśmyDla-
Dzieci 1.15 #JesteśmyDlaDzieci 1.40 In-
terwencja 2.00 Wydarzenia wieczorne 
2.45 #JesteśmyDlaDzieci 3.15 Oblicza 
Ameryki 3.40 Santo Subito - Canto-
biografia Jana Pawła II. Koncert 

6.00 SuperLudzie 6.35 SuperLudzie 
7.00 Psi patrol 10.00 Polacy za grani-
cą 11.00 SuperLudzie Extra 11.25 Król 
Lew  3: Hakuna matata - film anim. 
12.55 Aniołki Charliego: Zawrotna 
szybkość - komedia sensacyjna 15.20 
Oficer Blart - komedia sensacyjna 17.10 
Hotel Transylwania - film anim. 19.00 
Świat według Kiepskich 20.05 Hotel 
Transylvania 2 - film anim. 21.55 Na linii 
ognia - dramat sensacyjny, USA, 1993, 
reż. Wolfgang Petersen 0.40 Kabare-
towa Ekstraklasa 1.00 Backdoor - wyj-
ście awaryjne 1.30 Akademik 2.00 Po-
lacy za granicą 3.00 Polacy za granicą 
4.00 Nasz nowy dom 

 5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 13.59 Serwis Info 
14.29 Serwis Info 14.52 Pogoda 14.59 
Serwis Info 15.29 Serwis Info 15.54 Po-
goda 16.00 Okiem Wiary 16.29 Ser-
wis Info 17.00 Teleexpress 17.15 Te-
leexpress Extra 17.30 Teleexpress na 
deser - 17.45 Serwis Info 18.00 Pano-
rama 18.18 Serwis Info 18.25 Studio 
Zachód - magazyn 18.50 INFO V4+ 
19.05 Głębia ostrości 19.30 Wiado-
mości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 
Minęła 20ta 21.00 W pełnym świe-
tle - magazyn 21.24 Serwis Info 21.51 
Pogoda 22.00 Serwis Info 23.00 INFO 
Wieczór 23.55 Serwis Info 

15.00 Wieś - to też Polska 16.00 Infor-
macje dnia 16.10 Koncert życzeń 16.45 
Fatima - miejsce wybrane przez Ma-
ryję 17.00 Zostań Żołnierzem RP 17.15 
Sekrety mnichów 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 Księ-
gi Cnót 20.00 Informacje dnia 20.20 
Różaniec 20.50 Każde życie jest cudem 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informa-
cje dnia 21.40 Retrospekcja 21.45 Stan 
Bezpieczeństwa Państwa 21.55 Paweł 
- apostoł łask 23.00 Jak my to widzi-
my23.30 Tam, gdzie Bóg płacze 

8.00 Liturgia prawosławna 9.05 Kuja-
wiak - widowisko kameralne 9.30 Ba-
śnie z piasku - serial 10.15 Trzeci punkt 
widzenia 10.50 Szpital na peryferiach 
s.II - serial 12.00 Twój Vincent - film 
anim. 13.45 Sabrina - komedia roman-
tyczna 16.05 Eufonie 2019 - Francesco 
Tristano - Conversations with Wojciech 
Kilar - koncert 17.15 Niedziela z… Tere-
są Lipowską Ogłoszenie matrymonial-
ne - film obyczajowy 19.05 Tamte lata, 
tamte dni - Teresa Lipowska 19.30 In-
formacje kulturalne 20.00 Daleki kraj 
- western 21.45 Trzeci punkt widzenia 
22.25 Marzycielki miast - film dok. 0.00 
Wydział Rosja - film sensacyjny

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
15.20 Kościół z bliska 16.00 Cafe piosen-
ka 16.30 Aktualności 16.39 Sport Flash 
16.45 Express Regionów 17.00 Koncert 
życzeń 17.29 Aktualności 17.30 Wypro-
dukowano w Polsce 17.45 Inwestujemy 
w Polskę 18.00 CREDO 18.30 Aktualno-
ści 18.53 Wiadomości sportowe 19.05 
Magazyn Meteo 19.10 Dej pozór 20.00 
Trzciny, ryby i grzyby 20.30 Śniadanie 
samorządowe 21.00 Kuchenne recepty 
21.30 Aktualności Wieczorne 21.40 Sport 
weekend 21.50 Studio LOTTO 22.00 
Dziennik Regionów 22.15 Kryminalna 
Siódemka Extra 22.30 Mroczne dzielni-
ce 23.00 Regionalny Magazyn Sportowy

14.00 Rączka gotuje 14.30 Kurier Opol-
ski 14.45 Express Regionów 15.00 Ko-
ronka do Miłosierdzia Bożego 15.20 
Kościół z bliska 16.00 Cafe piosenka 
- talk - show 16.30 Kurier Opolski 16.45 
Express Regionów 17.30 Wyproduko-
wano w Polsce 17.45 Inwestujemy w 
Polskę 18.00 Agro Kurier 18.10 Oblicza 
wiary 18.30 Kurier Opolski 18.50 Sport 
Opolski Extra 20.30 Śniadanie samo-
rządowe 21.00 Kuchenne recepty - Ku-
chenne recepty 3.6.22 r 21.25 Dziennik 
Regionów 21.30 Kurier Opolski 21.50 
Studio LOTTO 22.00 Dziennik Regio-
nów 22.15 Kryminalna Siódemka Extra 
22.30 Mroczne dzielnice

7.55 Down the road - serial 8.35 
Gogglebox. Przed telewizorem 9.45 
Express 10.05 Gogglebox. Przed tele-
wizorem 11.05 Gorączka złota 12.10 
Down the road - serial 12.55 Królowe 
życia - serial 13.35 Damy i wieśniaczki. 
PL 14.35 Gogglebox. Przed telewizo-
rem 15.45 Express 16.00 Gogglebox. 
Przed telewizorem 17.05 Walk the Li-
ne. Prosto do celu 17.45 Express 18.00 
Królowe życia - serial 19.45 Express 
20.05 Damy i wieśniaczki. PL 21.05 
Gogglebox. Przed telewizorem 22.05 
Królowe życia - serial 22.50 Królo-
we życia - serial 23.30 Down the road 
- serial 0.10 Down the road - serial 
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 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 7.30 Okiem Wiary - magazyn
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.40 Ranczo s.X (129) - Ochotni-

cza straż kobiet - serial
 9.40 Komisarz Alex s.XVI (191) 

- serial
 10.40 Ojciec Mateusz s.XX (255) 

- El Greco - serial
 11.30 Leśniczówka (561) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Magazyn Rolniczy
 12.50 BBC w Jedynce - Naczelne 

- Ochrona naczelnych 
 14.00 Wspaniałe stulecie s.II (62) 

- serial
 15.00 Wiadomości,Pogoda
 15.15 Alarm! - magazyn
 15.35 Gra słów. Krzyżówka 
 16.05 Przysięga (681) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Jaka to melodia?
 17.55 Wojenne dziewczyny - serial
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.20 Tour de Pologne - kroniki
 19.25 Sport, Wiadomości, Pogoda
 20.10 Alarm! - magazyn
 20.30 Leśniczówka (562) - serial
 21.05 Bolivar (28) - serial
 22.00 07 zgłoś się (18) - Bilet do 

Frankfurtu - serial
 23.25 Świat bez fikcji - Wielka 

alienacja - film dok.
 0.35 Jak ona to robi? - komedia, 

USA, reż. Douglas McGrath, 
wyk. Sarah Jessica Parker, 
Pierce Brosnan, Greg Kinnear, 
Christina Hendricks

 2.10 Lekkoatletyka - MŚ 
  - Eugene dz. 4 

 5.30 M jak miłość (1573) - serial
 6.25 Pasterz - serial dok.
 6.55 Rodzinka.pl s.VI (135) - serial
 7.30 Pytanie na śniadanie 
 11.15 Rodzinka.pl s.V (125 - 126) 

- serial
 12.30 Koło fortuny - teleturniej
 13.15 Zranione ptaki (81) - serial
 14.05 Va Banque - teleturniej
 14.35 Na sygnale (214) - serial
 15.10 Wydział kryminalny 

Kitzbühel (6) - serial
 16.00 Koło fortuny - teleturniej
 16.35 Familiada - teleturniej
 17.15 Zakazany owoc (15) - serial
 18.00 Panorama
 18.20 Va Banque - teleturniej
 18.45 Zranione ptaki (82) - serial
 19.35 Barwy szczęścia (2618) - serial
 20.10 Na skrzydłach miłości - film 

obyczajowy, Kanada, reż. Lucie 
Guest, wyk. Morgan Kohan, 
Marcus Rosner, Brenda Mat-
thews

 21.45 C. K. Dezerterzy, cz. I 
  - komedia, Polska, Węgry, reż. 

Janusz Majewski, wyk. Marek 
Kondrat, Zoltan Bezerdy, Wiktor 
Zborowski, Jacek Sas - Uhry-
nowski, Robert Koltai, Anna 
Gornostaj, Kalina Jędrusik

 23.25 O mnie się nie martw (11) - serial
 0.25 Letnia szkoła życia - film 

fabularny, Francja, reż. Laurent 
Cantet, wyk. Marina Fois, Mat-
thieu Lucci, Florian Beaujean

 2.30 Replikanci - film akcji, Wielka 
Brytania, Chiny, USA, reż. 
Tanya Wexler, Jeffrey Nachma-
noff, wyk. Keanu Reeves, Alice 
Eve, Emily Alice Lind, John Ortiz

 4.20 Rodzinka.pl - serial

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.40 Malanowski i Partnerzy
 9.40 Sekrety rodziny
 10.40 Dlaczego ja?
 11.40 Gliniarze
 12.50 Wydarzenia
 13.20 Interwencja
 13.40 Trudne sprawy
 14.40 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.40 Gliniarze
 17.40 Sekrety rodziny
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.25 Gość Wydarzeń

 20.05 MEGA HIT - Pojutrze - dramat
  katastroficzny, USA, 2004, reż. 

Roland Emmerich, wyk. Dennis 
Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy 
Rossum, Jay O. Sanders

 22.50 Najlepszy - dramat biogra-
ficzny, Polska, 2017, reż. Łukasz 
Palkowski, wyk. Jakub Gierszał, 
Kamila Kamińska, Anna Próch-
niak, Arkadiusz Jakubik

 1.05 Wykiwać klawisza - kome-
dia, USA, 2005, reż. Peter 
Segal, wyk. Adam Sandler, 
Chris Rock, Burt Reynolds

 3.35 Świat według Kiepskich
 4.40 Disco Gramy
 5.25 Telezakupy TV Okazje

 6.00 Uwaga! 
 6.15 Nowa Maja w ogrodzie 
 6.40 Akademia ogrodnika 
 6.50 Co za tydzień - magazyn 
 7.20 Bunt - serial
 7.55 Tajemnice miłości 
 9.00 Ten moment 
 9.35 Kuchenne rewolucje - pro-

gram kulinarno - rozrywkowy
 10.40 Ukryta prawda 
 12.55 Tajemnice miłości 
 14.00 Ukryta prawda 
 16.10 Ten moment 
 16.45 Kuchenne rewolucje - pro-

gram kulinarno - rozrywkowy
 17.55 Ukryta prawda 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.55 Uwaga! 
 20.10 Doradca smaku 
 20.15 Na Wspólnej - serial
 20.55 Milionerzy

 21.35 Na zabójczej ziemi - film 
sensacyjny, USA 1994, reż. 
Steven Seagal, wyk. Steven 
Seagal, Michael Caine, Joan 
Chen, John C. McGinley, R. Lee 
Ermey, Billy Bob Thornton

 23.40 Ślub od pierwszego wejrzenia
 0.45 Co za tydzień - magazyn 
 1.30 Wewnętrzny wróg - serial
 2.30 Uwaga! 
 2.50 NOC Magii  

 5.00 Nauka jazdy 
 5.30 Usterka 
 6.00 Express - informacje 
 6.15 Detektywi. Na zlecenie 
 6.55 Ukryta prawda 
 7.55 Szpital - program obyczajowy
 9.55 Damy i wieśniaczki. Za granicą
 10.55 Gogglebox. Przed telewizorem
 11.55 Szkoła 
 12.55 Ukryta prawda 
 13.55 Damy i wieśniaczki. Ukraina 
 14.55 Królowe życia - serial
 15.45 Express, Pogoda
 16.05 Usterka 
 16.35 Dobra robota 
 17.45 Express, Pogoda
 18.05 DeFacto 
 18.30 Złomowisko PL 
 19.45 Express, Pogoda
 20.05 Królowe życia - serial
 20.35 Gogglebox. Przed telewizorem
 21.45 Express, Pogoda
 22.00 Gogglebox. Przed telewizorem
 0.00 COOL turyści 
 0.35 Down the road - serial
 1.25 Najgorsze polskie tatuaże 
 2.05 Handlarze. Na zlecenie 
 3.05 Sędzia Anna Maria Weso-

łowska 
 4.05 Usterka 
 4.40 Pilna Usterka 

 5.00 Szpital - program obyczajowy
 6.00 Papiery na szczęście - serial
 6.30 Papiery na szczęście - serial
 7.05 Idealna niania
 7.50 Ukryta prawda 
 10.50 Totalne remonty Szelągow-

skiej 
 11.50 Tajemnice miłości 
 12.55 Opowieści małżeńskie 
 13.55 Sędzia Anna Maria Weso-

łowska
 14.55 Rozwód. Walka o wszystko 
 15.55 Ukryta prawda 
 17.00 Tajemnice miłości 
 18.00 Rozwód. Walka o wszystko 
 19.00 Ukryta prawda 
 20.00 Bokser - film obyczajowy, 

Polska 2011, reż. Tomasz Blach-
nicki, wyk. Anna Przybylska, 
Szymon Bobrowski, Krzysztof 
Kiersznowski, Marek Probosz

 22.05 Kroniki Riddicka - film sci - fi, 
USA 2004, reż. David Twohy, 
wyk. Vin Diesel, Colm Feore, 
Thandie Newton, Judi Dench

 0.30 Honey - film obyczajowy, USA 
2003, reż. Bille Woodruff

 2.40 NOC Magii 

 6.00 Kobra - oddział specjalny 
 8.00 Lombard: Życie pod zastaw 
 11.00 Reporterzy. Z życia wzięte 
 12.00 Lombard: Życie pod zastaw 
 13.00 Rodzinny interes - serial
 14.00 Reporterzy. Z życia wzięte 
 15.00 Lombard: Życie pod zastaw
 16.00 Rodzinny interes - serial
 17.00 Prawdziwe motywy - serial
 18.00 Lombard: Życie pod zastaw 
 20.00 Copland - dramat, USA 1997, 

reż. James Mangold, wyk. 
Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert 
De Niro, Sylvester Stallone

 22.00 Maczeta - film akcji, USA 
2010, reż. Robert Rodriguez, 
Ethan Maniquis, wyk. Danny 
Trejo, Jessica Alba, Robert De 
Niro, Michelle Rodriguez, Ste-
ven Seagal, Cheech Marin

 0.20 Zły generał - film akcji, USA 
1999, reż. Isaac Florentine, 
wyk. Cary - Hiroyuki Tagawa, 
Dolph Lundgren, Gary Hudson, 
Rachel Shane

 2.00 Taki jest świat
 2.50 Menu na miarę
 3.20 Lombard: Życie pod zastaw 
 4.20 Menu na miarę

7.45 Plebania - serial 8.45 Allo, Allo - se-
rial 9.25 Doktor Martin - serial 11.20 
13 posterunek 12.50 Katastrofy w prze-
stworzach 14.50 Chicago Fire - serial 
16.45 13 posterunek 18.00 Wojny ma-
gazynowe 19.00 Łowcy okazji 20.00 
Śmiertelne odliczanie - film kryminalny 
21.50 Wulkan - film katastroficzny

6.00 Strażnik Teksasu 8.00 Nasz nowy 
dom 9.00 Pierścionek z  rubinem 11.00 
Ryzykanci 12.00 Sędzia Judy 13.55 STOP 
Drogówka 15.55 Nowe Sekrety sąsia-
dów 16.55 Pierścionek z rubinem 19.00 
Policjantki i Policjanci 20.00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 21.00 Skok życia 
- film sensacyjny 23.00 Wzór 

7.00 SuperLudzie Extra 7.10 Słoneczny 
patrol 10.00 Kobra - oddział specjalny 
11.05 Galileo 12.05 Miodowe lata 14.00 
Policjantki i Policjanci 15.00 Święty - se-
rial 17.00 Medicopter 117 18.05 Miodo-
we lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kry-
minalne zagadki Nowego Jorku 23.00 
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 

5.55 Boks - Gala Bokserska. Alfre-
do Angulo vs. James Kirkland, USA 
8.00 Lekkoatletyka - MŚ - Eugene dz. 
3 9.30 Lekkoatletyka - MŚ - Eugene 
dz. 3 12.15 Piłka nożna - Mistrzostwa 
Europy - EURO 2022 kobiet. Szwecja 
- Portugalia lub Szwajcaria - Holandia 
14.30 “Waldek - film dok. 15.00 Lek-
koatletyka - MŚ - Eugene dz. 4 15.10 
Lekkoatletyka - MŚ - Eugene dz. 4 Se-
sja popołudniowa 18.15 Lekkoatletyka 
- MŚ - Eugene dz. 4 18.25 Lekkoatle-
tyka - MŚ - Eugene dz. 4 Sesja popo-
łudniowa 22.00 GOL - felieton 23.35 
Sportowy Wieczór 0.05 Sporty walki 
- MMA - Bellator, Uncasville 

8.30 Triathlonista - więcej niż człowiek 
9.30 Igrzyska Olimpijskie: Abhinav Bindra 
- Legends live on 10.00 Igrzyska Olimpij-
skie: Natalie Coughlin - Legends live on
10.30 Igrzyska Olimpjskie. Tadahiro 
Nomura - Legends live  on 11.00 Ko-
larstwo. Tour de  France, World Tour, 
Francja 10, 11, 12, 14.  etap 17.30 Szer-
mierka. MŚ, Kair 4. dzień 19.55 The Mi-
nute 20.00 Judo show 21.00 TEQBALL. 
Teqball Show 21.35 Kolarstwo. Tour 
de France, World Tour, Francja 11. etap 
23.00 Kolarstwo. Tour de France, World 
Tour, Francja 12. etap 0.25 The Minute 
0.30 Wspinaczka. PŚ, Seul, Korea Połu-
dniowa Finały boulderingu kobiet 

6.00 Disco Gramy 7.00 Ewa gotuje 
8.00 Trudne sprawy 9.00 48h. Zaginie-
ni 10.00 Na ratunek 112 10.30 Sekrety 
rodziny 11.30 Dlaczego ja? 12.30 Nasz 
nowy dom 13.30 Świat według Kiep-
skich 15.00 Trudne sprawy 16.00 Nasz 
nowy dom 17.00 48h. Zaginieni 18.00 
48h. Zaginieni 19.00 Gliniarze 20.05 
Wydarzenia 21.00 Gliniarze 22.00 Dla-
czego ja? 23.00 Świat według Kiep-
skich 0.00 Malanowski i Partnerzy 0.30 
Malanowski i  Partnerzy 1.00 Zdrady 
2.00 Wydarzenia wieczorne 2.45 #Je-
steśmyDlaDzieci 3.15 Echo lasu 3.45 
Trans World Sport 4.45 SuperLudzie 
5.10 Gliniarze 5.45 Telezakupy 

6.00 SuperLudzie 6.55 Psi patrol 9.00 
Dora poznaje świat 9.30 Kung Fu Pan-
da: Legenda o niezwykłości 10.00 Wy-
darzenia  24 10.30 Nasz nowy dom 
11.30 Chirurdzy 12.30 Święty - serial 
13.30 Świat według Kiepskich 14.50 
Chirurdzy 15.50 Wydarzenia 16.10 
Więcej wydarzeń 16.20 Gość Wyda-
rzeń  24 16.55 Nasz nowy dom 17.55 
Nasz nowy dom 19.00 Świat według 
Kiepskich 20.00 Święty - serial 20.40 
Oficer Blart w  Las Vegas - komedia 
sensacyjna 22.40 Joe Dirt - komedia, 
0.30 Akademik 2.00 Miasto długów 
4.00 Nasz nowy dom 5.00 Na ratu-
nek 112 5.30 Świat według Kiepskich 

5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 13.59 Serwis Info 
14.29 Serwis Info 14.49 Pogoda 14.59 
Serwis Info 15.29 Info Dzień 17.00 Te-
leexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.30 
O co chodzi - magazyn publicystycz-
ny 18.00 Panorama 18.19 Serwis In-
fo 18.37 O tym się mówi - magazyn 
19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wia-
domości 20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie 
da się ukryć - magazyn 21.20 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 ak-
cji 23.55 Serwis Info 0.03 Wiadomości 
0.31 Gość Wiadomości 

14.20 100 cudownych miejsc na świecie 
14.30 Próba wiary 15.15 Tydzień, któ-
ry zmienił świat 15.50 Ma się rozumieć 
16.00 Informacje dnia 16.10 Sanktuaria 
polskie 16.30 Zew natury 16.55 Świad-
kowie 17.25 Święty na każdy dzień 17.30 
Na łowy 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 Król Chwa-
ły 20.00 Informacje dnia 20.20 Róża-
niec 20.50 Myśląc Historia 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 
Polski Punkt Widzenia 22.00 Mojżesz 
- 10 przykazań 22.55 Historia, której nie 
pamiętam 23.50 Muzyczne chwile 

7.00 Teledyski 7.35 Dziedzictwo Be-
ethovena 7.50 Wydarzenie aktualne 
8.20 Co dalej? 9.00 Oskar i pani Ró-
ża - film fabularny 11.00 Dyrektorzy  
- serial 12.45 Błękitny pokój - film TVP 
13.30 Reżyserzy s.V - Ridley Scott 2 se-
zon 5 - cykl dok. 14.30 Cwał - kome-
diodramat 16.25 Opowieść letnia - film 
obyczajowy 18.30 Informacje kultu-
ralne 18.50 Magiczne drzewo - serial 
20.00 Kultura jest kobietą - Zakochana 
Jane - film kostiumowy, Irlandia, Wiel-
ka Brytania 22.10 Powidoki - KRONOS, 
1/2021, John Stuart Mill - program pu-
blicystyczny 22.35 Słodki kraj - film fa-
bularny, Australia

15.00 Koronka do Miłosierdzia Boże-
go 15.20 Agape 15.50 Przepis na dziś  
16.00 Rączka gotuje 16.30 Aktualności 
16.39 Sport Flash 16.45 Express Regio-
nów 17.00 I po drzemie 17.29 Aktual-
ności 17.30 Głos Regionów 18.00 Bilans 
zdrowia 18.30 Aktualności 18.53 Wia-
domości sportowe 19.10 Spotkania w 
pracowni - Jan Buczkowski 19.30 On-
koczujni 19.45 Optyka polityka 20.20 
Tajemnice (25) - serial 21.10 Info Wilno 
21.25 Dziennik Regionów 21.30 Aktual-
ności Wieczorne 21.40 Magazyn spor-
towy TVP Katowice 21.50 Studio LOTTO 
22.00 Dziennik Regionów 22.15 Krymi-
nalna Siódemka 22.30 Zamknięty świat 

14.30 Kurier Opolski 14.45 Express Re-
gionów 15.00 Koronka do Miłosierdzia 
Bożego 15.20 Agape 15.50 Przepis na 
dziś 16.00 Pasmo kulturalne 16.30 Ku-
rier Opolski 16.45 Express Regionów 
17.00 Studio Raban 17.30 Głos Regio-
nów 18.25 Sport Opolski 18.30 Kurier 
Opolski 18.55 Rozmowa Dnia 19.10 
O!polskie. Tak to się robi! 19.30 O!polskie 
o poranku 20.20 Przysięga (60) - serial 
21.10 Info Wilno 21.25 Dziennik Regio-
nów 21.30 Kurier Opolski 21.44 Sport 
Opolski 22.00 Dziennik Regionów 22.15 
Kryminalna Siódemka 22.30 Zamknięty 
świat 23.00 Echa dnia 23.25 Głos Re-
gionów 23.50 Całkiem niezła historia

5.00 Nauka jazdy 5.30 Usterka 6.00 
Express 6.15 Detektywi. Na zlecenie 
6.55 Ukryta prawda 7.55 Szpital - pro-
gram obyczajowy 8.55 Szpital - pro-
gram obyczajowy 9.55 Damy i wieś-
niaczki. Za granicą 10.55 Gogglebox. 
Przed telewizorem 11.55 Szkoła 12.55 
Ukryta prawda 13.55 Damy i wieśniacz-
ki. Ukraina 14.55 Królowe życia - serial 
15.45 Express 16.05 Usterka 16.35 Do-
bra robota 17.45 Express 18.05 DeFac-
to 18.30 Złomowisko PL 19.45 Express 
20.05 Królowe życia - serial 20.35 
Gogglebox. Przed telewizorem 21.45 
Express 22.00 Gogglebox. Przed telewi-
zorem 0.00 COOL turyści 

PONIEDZIAŁEK, 18 LIPCA 
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mIEjscE
NA TwOją
REKLAmę

tel. 66 50 86 997

ENDOKRyNOLOG

Paweł Wójtowiec
Specjalista Endokrynologii, 

Specjalista Chorób Wewnętrznych

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

hipogonadyzm
•	 otyłość,	insulinooporność 

Gminne Centrum Medyczne 
TRZEBNICA-ZDRÓJ, ul. Kościuszki 10

każdy wtorek od 13:00 do 18:00
REJESTRACJA 

tel. 713120510, 713120375

ONKOLOG

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

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

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	znamion	

barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
czwartki godz. 15-18

rejestracja tel. 606 456 454

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska

SPECJ. DERMATOLOG-WENEROLOG

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

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

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

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

KOSMETOLOG, PODOLOG
• pedicure leczniczy, pielęgnacja 

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

UROLOG

lek. Waldemar BONCZAR
Specjalista	Urolog	FEBU

•	Choroby	nerek,	moczowodów,	
pęcherza, prostaty, jąder

•	 Zaburzenia	potencji
•	Niepłodność
•	Nietrzymanie	moczu	u kobiet 

i mężczyzn
•	 Przewlekłe	infekcje	układu	

moczowego
•	 Kwalifikacje	i przygotowanie do 

zabiegów urologicznych.
•	USG	nerek,	pęcherza,	prostaty,	

jąder i prącia
•	 TRUS	przezodbytnicze	USG	prostaty

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

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

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

sKLEP mEDYcZNY
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym 

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

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

czynne:
poniedziałek – czwartek: 

8:00-16:00 
piątek: 8:00-15:00

tel. 511 056 459 
umowa

z Narodowym 
Funduszem	Zdrowia

TERAPEUTA MANUALNy

mgr Paweł Stelmaszczyk

FiZjoTERaPia
OSTEOPATIA

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online
www.stepmed.pl oraz

tel. 503 195 870

FIZJOTERAPEUTA

GaBiNET	FiZjoTERaPii
mgr Mateusz Marszycki
•	Masaż	Leczniczy
•	Terapia	Manualna
•	 Igłoterapia

WIZyTy DOMOWE
TRZEBNICA

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

PRZyCHODNIA

SPECJALISTYCZNO-
REHABILITACYJNA

DLA DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

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

tel. 606 454 887

PORADNIA NEUROLOGICZNA
DLA DZIECI

lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

REHABILITACJA DZIECI

Fizjoterapeuci
z certyfikatem metody Vojty

NDT	–	Bobath,	PNF

KONSULTACJE LEKARSKIE

◆ pediatra ◆ neonatolog

◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
USG u dzieci

LOGO-SPEKTRUM
NOWOCZESNE CENTRUM

TERAPII I WSPOMAGANIA

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

nych
•	Zajęcia	dla	dzieci	z Zespołem 

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

i małych dzieci
•	Diagnoza	gotowości	szkolnej.

TRZEBNICA
ul. Solna 6

www.logo-spektrum.pl

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

SPECJALISTA
FIZJOTERAPII

Hanna Stelmaszczyk
• terapia powięziowa
• terapia czaszkowo-krzyżowa

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online:
www.stepmed.pl oraz

tel. 507 033 543

FIZJOTERAPIA

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

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 1/2

www.aktiv-rehabilitacja.pl

tel. 693 280 758

ŚRODOWISKOWE 
CENTRUM 

PSyCHIATRII 
I PSyCHOTERAPII

Zespół doświadczonych 
psychiatrów i psychologów – 

psychoterapeutów oferuje opiekę 
w zakresie:

•	 konsultacje	psychiatryczne	dla	
osób dorosłych.

•	 konsultacje	psychiatryczne	dla	
dzieci i młodzieży.

•	 psychoterapia	indywidualna	osób	
dorosłych.

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

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

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

Rejestracja telefoniczna: 

+48 694 723 900
TRZEBNICA

ul. Polna 27a/1

PRZyCHODNIA
WETERyNARyJNA

F E N I K S

lek. wet. Ewa
Okręglicka – Langner

TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1b
rejestracja wizyt:

tel. 601 061 222

DERMATOLOG

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

dermatologii i wenerologii
• konsultacje i zabiegi dermatologiczne – 

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

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

zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

PONIEDZIAłEK 15:00-19:00
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
ul. KOŚCIUSZKI 10

tel. 696 115 821

G A B I N E T Y  L E K A R S K I E

DERMATOLOG

lek.med. Barbara
Idzińska-Michel

• Przyjęcia NFZ
• Zabiegi
• Wizyty prywatne

MILICZ
ul. Kasztanowa 16

Rejestracja: 605 195 194

WOLNE

MIEJSCA

REHABILITACJA
WIZyTy DOMOWE

mgr Anna 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

Viltis Medica 
LEKARZE SPECJALIŚCI

lekarz Agata Kot
specjalista chorób płuc

lekarz Agnieszka Kot
specjalista chorób płuc dzieci

lekarz
Irena Kagan-Grzesiak

specjalista alergolog

dr n. med. Agata 
Kaczmarzyk-Radka

specjalista kardiolog

lekarz Joanna 
Aramowicz-Niedzielska
specjalista chorób wewnętrz-

nych i hipertensjologii 
/ leczenie nadciśnienia

lekarz Grzegorz Fast
specjalista radiolog / badania usg

mgr Joanna Rakicka
dietetyk kliniczny

lekarz 
Joanna Konieczyńska

specjalista chorób wewnętrz-
nych, medycyna żywienia

BADANIA UsG
jamy brzusznej dzieci i doro-

słych, układu moczowego, 
tkanek miękkich, tarczycy, 

ślinianek, węzłów chłonnych, 
jąder, piersi, miednicy 

(prostaty), kolana

Oferujemy diagnostykę:
Zaburzeń oddychania w czasie 
snu, Holter EKG, Holter Ciśnie-
niowy, EKG, Spirometria, testy 
alergiczne, odczulanie

Viltis Medica
TRZEBNICA

ul. Wrocławska 8D
Rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165

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

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
w w w. lo go -sp ek trum. pl

logospektrum.trzebnica@gmail.com

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTyCZNA

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

•	 pełen	zakres	badań	okulistycznych
•	 oCT-optyczna	koherentna	tomografia
•	 komputerowe pole widzenia

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
(wejście od ulicy Milickiej)

www.okulistatrzebnica.pl
pon. śr. czw. pt. 13:00-19:00
wt. 13:00-17:00

71 387 22 67 / 607 40 58 47

GINEKOLOG

GABINET GINEKOLOGICZNy
Janina Aleksandra Miturska

ginekolog-położnik

ZAKRES: USG, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

GODZINY PRZYJęć GABINETu:
pon. – śr. – pt. 16 – 19

GINEKOLOG

J. Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

przyjmuje:

poniedziałek 13:00 – 18:00

środa 15:00 – 19:00

w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71
604 474 755

LARyNGOLOG

praktyka
laryngologiczna

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

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja

tel. 607 09 99 00

ZADBAJ O SWOJE 
ZDROWIE I CIAŁO

•	 Kobido 
  – liftingujący masaż twarzy
•	 masaż tkanek głębokich 

z terapią punktów spustowych
•	 masaż orientalny
•	 masaż relaksacyjny

Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica, ul. Spokojna 11

tel. 694 290 909
fb/masazmarekhajduk

GABINET
PEDIATRyCZNO-

ALERGOLOGICZNy

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B

w ProVicie
od godz. 16:00

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

OKULISTA
w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

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

REJESTRACJA
tel. 601 754 974

STOMATOLOG

lek. stom.

Adam Wesołowski
TRZEBNICA

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

od ul. Armii Krajowej)
•	stomatologia	zachowawcza 

z endodoncją

•	stomatologia	dziecięca

tel. 519 580 771

HIRUDOTERAPIA
GABINET TERAPII NATuRALNYCH

TERAPIA
PIJAWKą LEKARSKą

RÓŻNyCH SCHORZEń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?

Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek

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

PARMED www.parmed.pl

Tarnowiec 96 55-106 Zawonia

chirurgia i MEDyCyNA 
estetyczna

Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,

Hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii

•	Chirurgia Ogólna
•	Chirurgia Ręki
•	Medycyna Estetyczna
•	Kosmetologia

Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11

tel. 601 773 229
www.parmed.eu

STOMATOLOG

LEKARZ DENTySTA

Dagmara Zięba

Trzebnica
ul. Koscielna 11 

w przychodni REH4U

tel. 603 403 202

STOMATOLOG

MediPerfect
lek. dent. Ana 

Vidiun-Kurasiewicz 
Stomatologia 

i medycyna estetyczna

TRZEBNICA
ul. Kościelna 11

tel. 515 874 799

DIETET yK 
K L I N I C Z N Y

Katarzyna Gediga
specjalistyczna opieka dietetyczna

•	 w jednostkach chorobowych
•	 w procesie redukcji masy ciała
•	 dietetyczne	wsparcie	przyszłych	mam
•	 praca	z dorosłymi, nastolatkami i dzieć-

mi.

Centrum Zdrowia EMVIT
ul. Głowackiego 7, Trzebnica
dietetyka.trzebnica@gmail.com

tel. 609 320 661

OKULISTA

Sebastian Floryn
zastępca ordynatora 

Oddziału Okulistycznego 
Szpitala Wojskowego 

we Wrocławiu
dobór okularów, diagnostyka, 

leczenie zaćmy, jaskry 
i chorób siatkówki

gabinet: Brzeg Dolny
ul. Kopernika 1

rejestracja tel. 730 10 10 60

INTERNISTA
KARDIOLOG

Gabinet Internistyczno-Kardiologiczny

Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób

wewnętrznych i kardiologii

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

NEO
CENTRUM SŁUCHU

•	BEZPŁATNE
 BADANIA SŁUCHU
•	APARATY	SŁUCHOWE

•	DYPLOMOWANY
 PROTETyK SŁUCHU
 Z 20 -LETNIM
 DOŚWIADCZENIEM

• Dobór aparatów słuchowych 
u dzieci i dorosłych

• Bezpłatne testowania 
i wypożyczenia

•	Konsultacje	profesorskie

•	Dofinansowania	NFZ,
PCPR, raty

ul. Wincentego Witosa 2
TRZEBNICA

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

tel. 71 740 50 12

ACS AUDIKA

•	 aPaRaTY	SŁUCHoWE
•	 profesjonalny	dobór
•	 bezpłatne	badanie	słuchu
•	 raty,	wypożyczenia
•	 baterie,	akcesoria

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h

Gabinet czynny
pn. 11-15 | czw. 10-16

tel. 789 218 803

PODOLOG

Gabinet Zdrowe Stopy
• 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

PSyCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a

Centrum Rozwoju i Wsparcia	
Psychologicznego

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

dzieci i młodzieży
•	 EEG	biofeedback
•	 terapeuci	ręki

Trzebnica ul. Polna 33
rejestracja tel. 503 901 757

www.pozy ty w-ka.pl

GABINET PSyCHIATRII
DZIECI I MŁODZIEŻy

lek. Natalia Kucharczyk
Trzebnica, ul. Prusicka 24a

I piętro, gabinet nr 3

tel. 796 462 913
www.subrosa.com.pl

PSyCHIATRA

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Przyjmuje we wtorki

w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna

tel. 665 38 38 58

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

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

PRACUJę GłÓWNIE 
Z OSOBAMI DOROSłyMI

tel. 731 644 123
Trzebnica

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

P S YC H E D E I 
PSyCHOLOG 

mgr Anita Warchlewska 
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 

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

G A B I N E T Y  L E K A R S K I E 

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

Godziny przyjęć:

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

TRZEBNICA 
ul. Obornicka 41e

koło	stadionu
REJESTRACJA

tel. 71 387 27 78
605 175 050

LOGOPEDA 
KLINICZNy

Neurologopeda kliniczny
Surdopedagog

•	terapia	aac	i c-eye
•	elektrostymulacja	obszaru	

ustno-twarzowego 
•	trening	słuchowy	johansena	
•	trening	słuchowo-głosowy	

przewodnictwa kostnego
•	kinesiotaping
•	masaż	Schantala
•	Monachijska	Funkcjonalna	

Diagnostyka
•	praca	z pacjentem z wadą 

genetyczną, uszkodzeniami 
neurologicznymi, niemowlę-
tami, korekcja wad wymowy

Agnieszka 
Franieczek-Madalińska

tel. 504 234 127
Trzebnica

ul. Daszyńskiego 67/11

GABINET 
OSTEOPATII 

Dawid Zgud D.O.
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
3 piętro, pokój 301

Pomoc w leczeniu:

•	dysfunkcji ortopedycznych  
i neurologicznych

•	zaburzeń	laryngologicznych	–	
szumy i piski uszne

•	zaburzeń	pracy	
 ukł. pokarmowego 

•	 zaburzeń	psychosomatycznych

•	problemów	
 uroginekologicznych

•	 terapii	kobiet	w ciąży 
 i po porodzie

•	 terapii	niemowląt	i dzieci

tel. 500 518 702 
www.holimed.com.pl
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od 15.00 do 16.00

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

P.T Dworce i przystanki Kurs 
1

Kurs 
2

Kurs 
3S

Kurs 
3H

Kurs 
4

Kurs 
5

Kurs 
6

Kurs 
7

Kurs 
8

Kurs 
9

1 Szczytkowice I 9:17 Brzyków 14:20 Brzyków
2 Szczytkowice II -
3 Księginice (3 domki) -
4 Jaszyce 07:08 10:26 Kobylice - 15:28
5 Księginice, ul. Sportowa 07:10 08:07 08:07 - - 15:30
6 Księginice II 07:12 08:09 08:09 10:28 - 15:32
7 Targ - 08:11 08:11 10:30 - -
8 Urząd Miejski 06:05 07:16 08:14 08:15 09:28 10:35 14:30 15:36
9 Świątniki 06:15 - - - -

10:38 Rynek
14:40

10 ul. Czereśniowa / Oleśnicka 06:20 07:20 08:18 08:19 09:31 -
11 ul. Czereśniowa Moniuszki 06:21 07:21 08:19 08:20 09:33

10:40 Stadion
-

12 ul. Czereśniowa Rotunda 06:22 07:22 08:20 08:21 9:34 -
13 ul. Polna 06:27 - - - - 10:42 

Intermarche
-

14 Szpital 06:32 07:27 - - - -
15 Urząd Miejski 06:36 07:30 08:24 08:25 09:38 09:55 10:44 BAR 

Gwiazdka
13:35 14:50

16 Rynek 06:39 07:33 - 08:28 - 09:57 13:37 -
17 Stadion 06:41 07:35 - 08:30 - 10:00 – Cmen-

tarz Obornicka
10:46 Poczta

Bochenka
13:40

Cmentarz Obornicka
-

18 ul. Chrobrego / Deleżak - - - 8:32 / 8:48 - -
19 Węgrzynów - - - 08:40 - - 10:50 

PSB Mrówka
- -

20 Intermarche 06:43 07:37 - - - - - -
21 Dworzec autobusowy 06:45 07:39 - - - - - -
22 ul. Wrocławska 06:47 07:41 - - - - - -
23 ul. Armii Krajowej 06:49 07:43 - - - - - -
24 Szkoła Podstwaowa Nr 2 06:51 07:45 - - - - - -
25 Obrońców Pokoju 06:53 07:47 - - - - - -
26 Rynek / Słoneczna 06:55 07:49 08:27 08:51 09:41 - - -
27 ul. Polna 06:57 07:51 08:29 08:53 09:43 - - 14:52
28 Szkoła Podstawowa nr3 06:59 07:53 08:31 08:55 09:45 - - 14:54
29 Netto - - 08:33 08:58 09:47 - - -
30 Szpital - 07:56 08:35 09:00 09:49 - - 14:57
31 Urząd Miejski - 08:00 08:39 09:04 09:52 10:16 13:50 15:01 / 15:15
32 ul. Piwniczna - 08:03 08:42 09:07 10:19 13:53 15:18
33 Księginice I 07:04 08:05 - - 10:21 - 15:20
34 Księginice, ul. Sportowa 07:06 08:07 - - 10:23 - 15:22
35 Jaszyce 07:08 - - 10:26 Kobylice - 15:25
36 Księginice (3 domki) 08:44 09:09 13:55
37 Szczytkowice II 08:46 09:11 13:57
38 Szczytkowice I 08:48 09:13 13:59
39 Brzyków 08:52 09:17 14:03

Rozkład SzynobuSów źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

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

PRZySTANKI
KURS

1
KURS

2
KURS

3
KURS

4
KURS

5
KURS

6

ważny od 09.11 .2020 r. POCZąTEK TRASy
1 Trzebnica przystanek nr. 23 6:08 7:15 10:05 15:57 17:09 18:07

2 Raszów skrzyżowanie 6:11 7:18 - 15:54 17:06 18:04

3 Raszów wieś - - 10:08 - - -

4 Taczów 6:14 7:21 10:12 15:51 17:03 18:01

5 Głuchów Górny 6:18 7:25 10:16 15:47 16:59 17:57

6 Skarszyn 6:22 7:29 10:20 15:43 16:55 17:53

7 Boleścin 6:25 7:32 10:23 15:40 16:52 17:50

8 Piersno 6:28 7:35 10:26 15:37 16:49 17:47

9 Boleścin 6:31 7:38 10:29 15:34 16:46 17:44

10 Skarszyn 6:34 7:41 10:32 15:31 16:43 17:41

11 Godzieszowa 6:37 7:44 10:35 15:28 16:40 17:38

12 Siedlec PKP 6:40 7:47 10:38 15:25 16:37 17:35
13 Godzieszowa 6:43 7:52 10:41 15:22 16:34 17:32

14 Skarszyn 6:46 7:55 10:44 15:19 16:31 17:29

15 Głuchów Górny 6:50 7:59 10:54 15:15 16:27 17:25

16 Taczów 6:54 8:03 10:52 15:11 16:23 17:21

17 Raszów skrzyżowanie - - 10:55 15:08 - 17:18

18 Raszów wieś 6:58 8:07 - - 16:19 -

19 Trzebnica nr 23 7:02 8:11 10:58 15:05 16:15 17:15

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

LINIA  D  Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica

P.T Przystanki Kurs 1 Kurs 2

Obowiązuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

1 Trzebnica nr 23 12:05 16:15

2 Księginice 1 12:08 16:17

3 Księginice 2 12:10 16:19

4 Ligota 12:13 16:20

5 Masłów 1 12:15 16:22

6 Masłów 2 12:17 16:24

7 Kałowice 12:19 16:26

8 Masłów 2 12:21 -

9 Masłów 1 12:23 -

10 Ligota 12:25 -

11 Księginice 2 12:27 -

12 Księginice 1 12:29 -

13 Trzebnica nr 18 (Urzad Miejski) 12:32 16:37

14 Marcinowo 12:41 (wt+pt) 16:44
15 Trzebnica ul . Żołnierzy Wrz – Intermarche 12:47 (wt+pt) 16:50

ważny od 01 .03 .2022 r. 

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

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

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

10 Wrocławska 6:26 7:18 7:56 8:36 9:24 10:20 11:45 12:35 13:27 14:08 14:50 15:32 16:20
11 Armii Krajowej 6:27 7:19 7:57 8:37 9:25 10:21 11:46 12:36 13:28 14:09 14:51 15:33 16:21
12 Aquapark N/Ż - - - - - - 11:47 12:37 13:29 14:10 14:52 15:34 16:22
13 Szkoła Podstawowa nr 2 6:28 7:20 7:58 8:38 9:26 10:22 11:48 12:38 13:30 14:11 14:53 15:35 16:23
14 Obrońców Pokoju 6:30 7:22 8:00 8:40 9:28 10:24 11:50 12:40 13:32 14:13 14:55 15:37 16:25
15 Rynek / Słoneczna 6:32 7:24 8:02 8:42 9:30 10:26 11:52 12:42 13:34 14:15 14:57 15:39 16:27
16 Polna 6:34 7:26 8:04 8:44 9:32 10:28 11:54 12:44 13:36 14:17 14:59 15:41 16:29
17 Szkoła Podstawowa Nr 3 6:36 7:28 8:06 8:46 9:34 10:30 11:56 12:46 13:38 14:19 15:01 15:43 16:31
18 Piwniczna / Targ 6:39 7:31 8:09 8:49 9:37 10:33 11:59 12:49 13:41 14:22 15:04 15:46 16:34
19 Biedronka (Kierunek Szpital) 6:41 7:33 8:11 8:51 9:39 10:35 12:01 12:51 13:43 14:24 15:06 15:48 16:36
20 Szpital (Kierunek Nowy Dwór) 6:43 7:34 8:13 8:53 9:41 10:37 12:03 12:53 13:45 14:26 15:08 15:50 16:38
21 Nowy Dwór 6:45 7:36 8:15 8:55 9:43 10:39 12:05 12:55 13:47 14:28 15:10 15:52 16:40

i n f o r M a c J e  o G ó L n e
KIERUNEK GODZINA ODJAZDU PRZySTANKI

Trzebnica – Boleścin– 
– Siedlec PKP – Trzebnica

6:08 / 7:15 / 10:05 / 
15:05 / 16:15 / 17:15

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

Trzebnica – Koniowo 12:00 / 15:35 Dworzec Autobusowy

Koniowo – Trzebnica 07:15 / 11:35 Koniowo

Trzebnica – Masłów –
– Kałowice – Trzebnica

12:05 / 16:15
Przystanek Nr 23 
ul. W. Witosa

Trzebnica – Marcinowo
12:32
kursuje wtorek i piątek

przystanek nr 18
– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.16:35 

Trzebnica – Ujeździec Mały 14:15 /  15:15 A Dworzec Autobusowy

Ujeździec Mały – Trzebnica 7:15

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
A – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdźca Wielkiego

ważny od 1 .03 .2022r.

OGŁOSZENIE BuRMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu:
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 i art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz uchwał: nr V/52/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy 
z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Marcinowo, zmienionej Uchwałą nr XXVIII/317/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy 
z dnia 31 maja 2017 r. i nr XXIII/256/21 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
w Trzebnicy w rejonie ulic: Ogrodowej, Chrobrego, Mostowej i Wrocławskiej, zawiadamiam o:
1. ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Marcinowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

2. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów w Trzebnicy w rejonie ulic: Ogrodowej, Chrobrego, Mostowej 
i Wrocławskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 lipca 2022 r. do 
16 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, 
Wydział Architektury i Urbanistyki pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz w postaci elektronicznej na 
stronie internetowej www.bip.trzebnica.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w formie elek-
tronicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

1. dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Trzebni-
cy w rejonie ulic: Ogrodowej, Chrobrego, Mostowej i Wrocławskiej – w dniu 11 sierpnia 2022 r. 
o godz. 11:00,
2. dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowo – w dniu 12 
sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 
Chęć udziału w dyskusji publicznej należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprze-
dzeniem na adres e mail: planowanie.przestrzenne@um.trzebnica.pl
Link do dyskusji publicznej zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w dniu dyskusji o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl) 
lub elektronicznej skrzynki podawczej (adres PUAP:/1y3nd3qd5d/SkrytkaESP).

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2022 poz. 1029 ze 

zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny od-
działywania na środowisko w/w projektów planów miejscowych wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z nimi w terminie od 25 lipca 
2022 r. do 16 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 
Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz w postaci elek-
tronicznej na stronie internetowej www.bip.trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko, zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie 
ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy 
Trzebnica. 
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środo-
wisko oraz z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone: 
1) w formie pisemnej; 
2) ustnie do protokołu; 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym

KLAUZULA INFORMACyJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1781) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 503) w związku z realizacja czynności, o których mowa w art. 17 pkt. 9 tejże ustawy, informuję, że: 
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane w Urzędzie Miej-
skim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl
3) dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani wniosku bądź uwagi,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

R E K L A M A
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OGłOsZENIA
DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

sPR ZE DAm

DZIAłKA(11) Duża, o powierzchni 0,5236 ha 
w Pęgowie, wraz z domem do remontu, na 
działce liczne nasadzenia, drzewa owocowe, 
sosny, tuż pod Wrocławiem, cena za metr kw. 
ok. 100 zł – do negocjacji, proszę o kontakt 
w godzinach popołudniowych , tel. 691 298 
380. 
mIEsZKANIE(11) w domu wielorodzinnym, 
osobne wejścia, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
strych do adaptacji, ogródek, garaż i zabudo-
wania gospodarcze, cicha i spokojna lokaliza-
cja (blisko las), Skarszyn – 9 km od Trzebnicy, 
15 km od Wrocławia, cena: 200 000 zł, tel. 692 
130 670.
DZIAłKA(10) Budowlana, PRUSICE 11a, 
mieszkalno-usługowa z pozwoleniem na 
budowę bliźniaka. Dostępne w sumie 4 są-
siednie działki na sprzedaż, tel 667362 909 / 
697 260 316.
DOm(10) bliźniak cały lub połowa. Parter 
i poddasze 2x82 mkw, działka 2x585 mkw. 
Stan surowy zamknięty, rok budowy 2015. 
Cena połówki 280 tys. całość 500 tys, tel 667 
362 909 / 697 260 316.
mIEsZKANIE(9) w centrum Trzebnicy, 
56 mkw, II piętro, stare budownictwo, budy-
nek ocieplony, własny piec gazowy, cena 270 
tys zł, tel. 693 431 531.
mIEsZKANIE(9) 44 mkw, własnościowe, 
atrakcyjna cena, lokalizacja blisko ZUS i Przed-
szkole Gminne, tel. 531 303 316
DOm(9) do remontu, dwukondygnacyj-
ny, położony na działce, o pow. 1667 mkw 
w miejscowości Malczów gm. Trzebnica, 
powierzchnia domu: 211 mkw (w tym ga-
raż 27 mkw), pow. strychu 54 mkw, cena 
390 000 zł, tel. 71 369 69 11.
DZIAłKI(9) inwestycyjne w Wiszni Małej (ko-
rzystna cena) od 3000 mkw do 5 ha, blisko 
S-5, cena od 100 zł / mkw do negocjacji, tel. 
501 139 185.
mIEsZKANIE(9) własnościowe dwupokojo-
we, używane, 47 mkw, czwarte piętro,w cen-
trum Trzebnicy, cena 270 tyś, tel. 693 790 106.
mIEsZKANIE(9) w centrum Trzebnicy, po 
generalnym remoncie, wyposażona kuch-
nia i łazienka, do wprowadzenia od zaraz, 47 
mkw plus piwnica, niski czynsz!!! Polecam!!! 
Cena 408 tyś, tel. 665 481 079.

LOKAL(7) użytkowy, w Obornikach Śląskich, 
przy Marii Skłodowskiej-Cuire o powierzch-
ni 158 mkw, Lokal z witryną oraz wejściem 
od drogi, doskonale nadaje się do prowa-
dzenia działalności usługowo-handlowej, 
medycznej, biuro, kancelaria, Cena 515.000 
zł, tel. 515 309 004.
GOsPODARsTwO(7) rolne, w Gminie Żmi-
gród, tel. 881 910 770.
mIEsZKANIE(7) atrakcyjne, 3-pokojowe 
mieszkanie o pow. ~55,5 mkw, usytuowa-
ne na 3 piętrze, w niskim trzypiętrowym 
budynku, dodatkowo do mieszkania przy-
należą: balkon, wejście z salonu, strona za-
chodnia z widokiem na stadion i wzgórza 
indywidualna komórka lokatorska (piwnica), 
w sumie ~66,5 mkw, Budynek oddany do 
użytku w 2001 r. Okna PCV, na podłogach 
płytki i panele. Ogrzewanie indywidualne, 
piecem gazowym 2-funkcyjnym. Do terenu 
wspólnoty przynależą dwa parkingi. Cena 
450 tyś zł, tel. 605 554 009 lub 605 260 237.
LOKAL(6) sprzedam lub wynajmę, handlo-
wo-usługowy w centrum Trzebnicy, w za-

Ogłoszenia drobne są bezpłatne.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy: 

osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie

tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com
Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje 

lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru

należy dostarczyć do 23.08.2022 r.

budowlanych – Firma budowlano-energe-
tyczna zatrudni od zaraz; praca w okolicach 
Trzebnicy, zapewniony dojazd i powrót z pra-
cy, mile widziane prawo jazdy tel. 884 300 208.
LEKTOR jęZYKA ANGIELsKIEGO(10) 
nowo powstające studio Helen Doron English 
w Trzebnicy szuka lektora języka angielskiego. 
Praca z dziećmi w wieku 3-11 lat, grupy do 8 
osób, praca 3-4 popołudnia w tygodniu. Płat-
ne 65-100 zł/h brutto, zapraszam do kontaktu. 
Może szukamy właśnie Ciebie?! E-mail: trzeb-
nica@ helendoron.pl, tel.881 181 381.
ZBIóR ŚLIwEK(9) zatrudnię do zbioru śli-
wek, Nowy Dwór, zapewniam transport, wy-
nagrodzenie dzienne, tel. 690 949 293.
DO ZBIORU wIŚNI(11) przyjmę do zbioru 
wiśni, Brzyków 19, tel. 661 851 943.
DO ZBIORU cZEREŚNI(9) wynajmę ludzi 
do zrywania czereśni, tel. 726 265 222.
POmOcNIK BUDOwLANY(9) zatrudnię 
pomocnika budowlanego od zaraz, tel. 667 
362 909.
PRAcA PRZY PRZEPROwADZKAch(8) 

przyjmę do pracy w Niemczech, zapewniony 
kwaterunek, 8 Euro / h netto, tel. 724 007 515.
PRAcA PRZY wYKOńcZENIAch(8)

przyjme do pracy przy wykończeniach tj: 
malowanie, gładzie, regipsy, podłogi, z moż-
liwością przyuczenia do wykonywania pra-
cy, tel. 724 007 515.
ZBIORY TRUsKAwEK(7) Zatrudnię osoby 
do zbiorów truskawek oraz sprzedaży, tel. 
661 556 464, 535 091 637
врожаю полуниці(7) Наймаю людей 
для збору врожаю полуниці. tel. 661 556 
464, 535 091 637
mEchANIK sAmOchODOwY(6) zatrud-
nimy, praca w Trzebnicy, doskonałe warunki 
pracy i płacy, tel. 601 899 294.

SZUKAM PRACy

POmOc w DOmU(10) opieka nad psem, po-
mogę przy przeprowadzce, w domu, w ogro-
dzie, zaopiekuje się psem – wyprowadzę na 
spacer, itp., Trzebnica, tel. 730 777 907.
PRAcA w OGRODZIE(9) wykonam prace 
w ogrodzie, tel. 694 001 878.
KIEROwcA(6) z wieloletnim stażem – kat C, 
poszukuje pracy, tel. 601 764 531.
DO sPRZąTANIA(10) do kuchni, do ogrodu, 
poszukuję pracy, Nina – mówię w języku ro-
syjskim lub ukraińskim, tel. 789 855 193.

KOREPETyCJE

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

ANGIELsKI / NIEmIEcKI(9) udzielę kore-
petycji dla dzieci w wieku szkolnym z angiel-
skiego i niemieckiego, mam duże doświad-
czenie w nauczaniu języków, tel. 723 631 364.
mATEmATYKA(8) przygotowanie do egza-
minów, Magister z kilkuletnim doświadcze-
niem dydaktycznym, posiadający upraw-
nienia (kurs pedagogiczny), zapewniam 
indywidualne podejście, wspólne ustalanie 
celów pracy, konsekwencję i cierpliwość, 
specjalność: nadrabianie zaległości z cza-
sów nauki zdalnej! Korepetycje w centrum 
Trzebnicy, tel. 731 645 077.
chEmIA / mATEmATYKA(7) Korepetycje 
na poziomie szkoły podstawowej i szkoły 
średniej tel. 510 096 731.

MOTORyZACJA / rolnicze

sPR ZE DAm

AUTO(11) 3,5 t Renault Master, cena 25000 zł 
do negocjacji, tel. 506 953 406.

mOTOcYKL(10) sportowo-turystyczny, 
HONDA X11 CBR 1100 cc 11.135K, rok 1999, 
przebieg 55 tyś, stan bardzo dobry, cena 7700 
zł, do negocjacji, Trzebnica tel. 509 942 768.
Bmw(9) czarne, rok 2003, Diesel, gmina Wisz-
nia Mała, w bardzo dobrym stanie, tel. 792 
409 540.

KAsK(11) biało-czarny rower, moto, enduro, 
używane, rozmiar L, daszek jest ułamany, 
używany był do Cross, cena 60 zł, Trzebnica
-Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.

budowie szeregowej, 35 mkw, z możliwością 
rozbudowy, klimatyzacja, wszelkie media, na 
działce własnościowej o pow. 65 mkw, 20 m 
od UM i parkingiem na 100 miejsc parkingo-
wych, tel. 798 267 177.
mIEsZKANIE(6) 40 mkw, 2 pokoje prze-
chodnie, łazienka , kuchnia , położone w ka-
mienicy, I p, do remontu, cena 199 000 tysię-
cy, Trzebnica, tel.693 280 851.
DZIAłKA(7) rolna, siedliskowa, 9 tyś mkw, 
tel. 601 304 371.
DZIAłKA(7) rolna, 10 tyś mkw, 12 km od 
Trzebnicy, tel. 601 304 371.
ODsTąPIę DZIAłKę(3) na ROD Tulipan, 
ul. Węgrzynowska; 8a; drzewa owocowe, 
tel. 664 725 289.

Z AmIE NIę

mIEsZKANIE(9) 63 mkw, 3 pokoje w cen-
trum Trzebnicy na mniejsze mieszkanie do 40 
mkw w centrum Trzebnicy, tel. 723 396 335.
KAwALERKę(7) 2 piętro – na mieszkanie 2 
pokojowe, Trzebnica lub okolice (na 1 pię-
trze) z dopłatą, tel. 605 736 772.
mIEsZKANIE(5) lokatorsko-własnościowe 
48,7 mkw, 2 pokoje, duży balkon, na wyso-
kim parterze w Prusicach – na podobne lub 
mniejsze w Trzebnicy, te. 71 371 99 66.

DO wYNAjęcIA

mIEjscE POsTOjOwE(10) w garażu pod-
ziemnym ul. Obrońców Pokoju – "Stara Mle-
czarnia", cena do uzgodnienia, tel. 601 753 590.
KAwALERKA(10) w Trzebnicy, od zaraz, tel. 
669 526 136.
LOKAL(9) użytkowy, o pow. 32,88 mkw 
w Trzebnicy, tel. 601 204 002.
GABINET LEKARsKI(9) w Przychodni Der-
matologicznej DERMED w Trzebnicy na par-
terze budynku mieszkalnego, do dyspozycji: 
– gabinet lekarski; – gabinet zabiegowy; – po-
mieszczenie socjalne; – toaleta; – poczekalnia, 
preferowane godziny wynajmu od godziny 
14.00, kwota wynajmu – do indywidualnego 
ustalenia z Najemcą w zależności od ilości dni 
lub godzin najmu, tel. 783 821 007.
POKój(8) z aneksem kuchennym i dostę-
pem do łazienki, cena 1000 zł / os, Księgini-
ce, tel. 796 671 055.
LOKAL(7) o pow. 49 mkw, w Szczytkowi-
cach, tel. 781 778 307.
POKój(7) szukam pokoju do wynajęcia lub 
niedrogiej kawalerki w Trzebnicy lub okoli-
cy, tel. 603 719 748.
LOKAL(6) użytkowy, 13 mkw, przy ul. Da-
szyńskiego – Rynek, na usługi – handel, 
obecnie jest tam kiosk z gazetami, od zaraz, 
tel. 697 406 606.
POwIERZchNIA UsłUGOwA(9) po skle-
pie, razem z wyposażeniem, SKARSZYN, bu-
dynek wolnostojący 50 mkw, cena 6zł / 1mkw, 
tel. 667 362 909 , 697 260 316.
POwIERZchNIE BIUROwE(9) usługowe, 
w centrum Trzebnicy, przy ul. Solnej 6, w bez-
pośrednim sąsiedztwie deptaka, w budynku 
znajdują się lokale o pow. 10 – 40 mkw, teren 
biurowca jest ogrodzony i posiada własny par-
king, tel. 663 844 847.

KUPIę

GRUNT(11) rolny od 1 – 5 ha, tel. 698 629 424.
mIEsZKANIE(10) w centrum Trzebnicy do 
35 mkw, po kapitalnym remoncie lub nowe, 
na parterze a jeżeli jest winda to nie ma zna-
czenia, tel. 504 740 170.

DAM PRACę
DO ZRYwANIA wIŚNI(11) przyjmę w Brzy-
kowie, tel. 661 851 943.
DO sPRZąTANIA(11) oraz innych prac po-
rządkowych na obiekcie w Trzebnicy dwa 
razy w tygodniu, zatrudnię osobę z Trzebnicy 
na emeryturze, proszę dzwonić w ponie-
działki i środy w godzinach 12:00-18:00, tel. 
607 723 072.
OPERATOR KOPARKI(10) – operator ma-
szyn budowlanych, – brukarz, – pracowników 

Biuro
nierucHoMości

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

tel. 602 756 346

MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI

ul. Daszyńskiego 42 trzebnica

PRACA
FREZER 
TOKARZ
MONTER
Stała umowa o pracę

atrakcyjne warunki pracy.

tel. 601 746 630
sendex@sendex.com.pl

OPRYsKIwAcZ(8) 12 litrów (12 M), tel. 881 
910 770. 
UchwYT sAmOchODOwY(11) marki 
SAMSUNG, na szybę, do telefonów, o szero-
kości 67 mm – 80 mm, tEL. 534 666 552.

ROBOT(9) kuchenny, nieużywany, nowy , 
LIDL, cena 550 zł, tel. 668 123 380.

PAmIęć DO KOmPUTERA(9) Trzebnica, 
tel. 730 777 907.

chODZIK sENIORA(9) 4 kołowy, składany, 
sprzedam bardzo tanio, tel.605 365 312.
PIEc(8) z podajnikiem na ekogroszek, 17kw, 
podajnik prawy lub lewy, super stan, tel. 609 
936 972.

wIEżA(7) Technics, w bardzo dobrym sta-
nie, tel. 531 303 316.

LAmPA (9) ogrodowa, Trzebnica, tel. 661 
747 292.

KINKIET(9) ścienny, Trzebnica, tel. 661 747 292.

OKUcIA(9) do okiennic, Trzebnica, tel. 661 
747 292.

DEsKA(9) ogrodzeniowa, dł. 98 cm, szer 12 
cm, grubość 2 cm, 100 sztuk, Trzebnica, tel. 
661 747 292.

mEBLE

sPR ZE DAm

KwIETNIK(11) stalowy z epoki PRL, odno-
wiony. Wysokość 98 cm, szerokość 56, Kolor 
miedziany, Trzebnica-Oborniki Śląskie, cena 
300 zł, tel. 732 244 683.

hUŚTAwKA(11) ogrodowa, dziecięca, cena 
55 zł, do lekkiej negocjacji, tel. 502 433 986.

KRZEsłO(11) białe, Hoker, stan dobry, cena 
55 zł, do lekkiej negocjacji, tel. 502 433 986.

LEżAK(11) plażowy, ogrodowy, z daszkiem, 
cena do uzgodnienia, tel. 502 244 871.

łAwA(11) na wysoki połysk, cena 120 zł, 
Trzebnica, tel. 603 283 075.

KAsK(11) niebieski na rower, moto, enduro, 
używane, rozmiar M, brakuje szybki, używa-
ny był do Cross, cena za sztukę 60 zł, Trzebni-
ca-Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.

KOłA(9) dwa, 14" z oponą, cena 100 zł, tel. 
518 981 037.
cZęŚcI DO RENAULT ThALIA(9) skrzynia 
biegów, tarcze hamulcowe, sprzedam bar-
dzo tanio, tel.605 365 312.
cZęŚcI DO FIATA 126P(8) – tanio, skrzy-
nia biegów, tarcze hamulcowe oraz cho-
dzik dla seniora składany, 4-kołowy, tel. 605 
365 312.

NOżYcE sPALINOwE(10), amerykańskie, 
super lekkie. Używałem od nowości, obecnie 
nie mogę ich naprawić (kompletne). Opis: 
SABRE ths 43, długość cięcia 43 cm. Cena 50 
zł. Tel. 607 770 873.
BELKI POPRZEcZNE(10) na dach samo-
chodu, dwie sztuki, tel. 663 951 072.
cIąGNIK(10) Władimirec z osprzętem, tel. 
669 526 136.
mIóD(9) z własnej Pasieki, Trzebnica, tel. 690 
949 293.
PsZcZOłY(9) z ulami lub bez uli, Trzebnica, 
tel. 690 949 293.
KOmBAjN(9) do ziemniaków BOLEK, tel. 889 
052 800.
sIEwNIK(9) do zboża, szerokość, 3 m, 
tel. 889 052 800.
PRZYcZEPA(9) 3,5 tony, tel. 889 052 800.
OPRYsKIwAcZ(9) rolniczy, 400 L, stan do-
bry, tel. 889 052 800.
DmUchAwA(9) do zboża i siana, silnik 11KW 
+ rury i kolanka, tel. 792 409 540.
OBsYPNIK(9) do ziemniaków, 5 rzędowy, 
tel. tel. 792 409 540.
cIąGNIKI(7) rolnicze: MTZ 82 i C 330, tel. 
881 910 770.
młOcKARNIE (7) starego typu, tel. 665 
825 279.

TALERZówKA(10) tel. 723 270 982.
PRZYcZEPA(10) D-46, sztywna, tel. 723 
270 982.
ROZsIEwAcZ(10) nawozu, lejek plastikowy, 
z turbo, stan bardzo dobry, tel. 723 270 982.
ROZsIEwAcZ(10) nawozu, oliaden, kosz 
zasypowy 600 kg, z wałkiem przekaźnika, tel. 
723 270 982.
sADZARKA(10) czeska, oraz obsypnik; brony 
piątki; kopaczka lewatonowa; ciągnik URSUS 
C – 355 stan dobry; kosiarka rotacyjna pro-
dukcji niemieckiej KRONE szer.-robocza 1,60 
m; dmuchawa do zboża produkcji niemiec-
kiej, tel. 723 270 982.
cIąGNIK(6) ZETOR 7211, MAJOR, części do 
ciągnika (nowe i używane), narzędzia, przy-
czepa skrzyniowa, tokarki do metalu, części 
do tokarek i frezarek , dwa wiertła, noże tokar-
skie, tel. 500 326 862.
KURcZAKI(9) chowu ekologicznego na ro-
sół, tel 797 450 275.
PłUG(10) dwuskibowy i trzyskibowy, tel. 693 
602 615, 723 270 982.
KULTYwATOR(10) z wałkiem produkcji nie-
mieckiej, szerokość robocza 2,50 m, tel. 693 602 
615, 723 270 982.
sIEwNIK(10) zbożowy produkcji niemiec-
kiej marki NODET, szerokość robocza 3 m, 
tel. 693 602 615, 723 270 982.

BUDOWLANE / AGD / RTV

sPR ZE DAm

RADIO sAmOchODOwE(11) Działa, Nie 
wiem do jakiego samochodu, ale Jest napi-
sane Hundaj, może to jest trop, cena 100 zł, 
Trzebnica-Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.

APARAT(11) cyfrowy Canon eos 1100 D, lu-
strzanka, mało używany, w bardzo dobrym 
stanie, bardzo zadbany. Do tego ładowarka 
karta 2 sztuki oraz filtry, cena 500 zł, Trzebnica
-Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.
. 

sTół BEZcIENIOwY(11) Stół 50x50 cm, 
Plus tył / oparcie 50 cm, Blat / pleksa mleczna 
50x120, Stół użyty kilka razy. Jest jeszcze lam-
pa do tego stołu, do przypięcia pod spodem 
– jest tam poprzeczka do tego służąca – tylko 
nie mogę, ale znajdę – lampa jest gratis do 
stołu. Do tego blenda biało – złota, okrągła 
58 cm średnica Oraz ekran / materiał jako ele-
ment odbijający biel. Cena 200 zł, Trzebnica
-Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.

sOFTBOx(11) 50x70 cm 2x, lampy swiatło bły-
skowe i ciągłe 2x, statyw 2x, stan bardzo do-
bry, mało używane. Cena 500 zł, Trzebnica
-Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.

sOKOwIRówKA(11) w bardzo dobrym sta-
nie technicznym i wizualnym, marki PHILIPS 
HR1922/20, tel. 534 666 552.

BLAchA I OKNA(11) brama trapezowa, 
nowa 9 mkw, okna plastikowe używane 3 
szt, dwudzielne o wymiarach 206 x 115 cm, 
Prusice, tel. 530 430 767.
PIEKARNIK(11) nowy, pod zabudowę, firmy 
BECO, cena do uzgodnienia, tel. 603 554 719.
DRZwI(9) wejściowe dębowe, z futryną, do-
bra jakość 90 x 210, 1500 zł , tel. 697 607 049.
GENERATOR(9) "Honda" MH 2500, certyfikat: 
GB1067/5613/15, cena 1300 zł, tel. 518 981 037.
ZAmRAżARKA(9) 400L, kolor biały, otwie-
rana od góry, wy. 89 x 59 cm, stan dobry, cena 
550 zł, tel. 668 123 380.
PIłA(8) KRAJZEGA, w dobrym stanie, tel. 
690 622 348.
PIANINO(8) cyfrowe, KORG, model SP
-170DX, razem z pianinem: potrójne pedały, 
drewniane nogi, futerał oraz książka nauki 
gry na pianinie dla początkujących, cena 
1998 zł, odbiór Trzebnica, tel. 661 240 886.
APARAT słUchOwY(8) na gwarancji, 
w bardzo dobrym stanie, tel. 713 107 514.
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łAwA(11) stolik IKEA. Jedna para nóżek jest 
na kółkach co ułatwia przemieszczanie me-
bla, rozmiar stolika to 70 x 120 cm, wysokość 
45 cm, cena 120 zł, Trzebnica, tel. 603 28 3 075.

TABORET(9) pod prysznic, nowy, cena do 
uzgodnienia, tel. 697 607 049.
FOTELE(9) 2 sztuki, cena 40 zł / sztukę, Trzeb-
nica, tel.724 423 151. 

– Profesjonalne wykonawstwo
– Bezpłatna wycena prac
– Największe doświadczenie na Dolnym Śląsku 
– Wykonawstwo wyłącznie na najlepszym anhydrycie firmy KNAUF
– Fachowe doradztwo i nadzór nad pracami przygotowawczymi

POSADZKI ANHYDRYTOWE 
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ NA LATA

Napisz: 
posadzki@anhydryt.com.pl 
Sprawdź: 
www.anhydryt.com.pl

Zadzwoń: 795 465 080

DrZEWnI SErWISanCI
– wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów
– usuwanie i frezowanie pni
– oczyszczanie terenu (karczowanie)
– zrębkowanie gałęzi

tel. 731 930 990 / 694 002 445
mail: drzewniserwisanci@gmail.com

BIURO RACHUNKOWE 
♦ usługi księgowe dla twojej firmy
♦ Pomoc we wnioskach o dotację na 
 działalności gospodarcze

Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności 
dotyczących rozpoczęcia działalności, 
przy podpisaniu umowy współpracy-GRATiS!

NK PRO tel. 531 795 826

BIURO RACHUNKOWE
• obsługa księgowo-kadrowa firm
• pomoc w zakładaniu działalności
• wnioski o dotacje z PuP
• pierwszy miesiąc rabat

tel. 518 223 656

R E K L A M A

wAżNE TELEFONY
URZąD MIEJSKI W TRZEBNICy

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

w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę

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

miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00

PRZEWODNICZąCy RADy MIEJSKIEJ
dyżur w każdą środę w godz. 13:00 – 

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

WyDZIAŁy URZęDU MIEJSKIEGO

WyDZIAł TECHNICZNO – INWESTyCyJNy
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281
WyDZIAł GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254
WyDZIAł ARCHITEKTURy I URBANISTyKI
71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251
WyDZIAł ORGANIZACyJNy
71 388 81 42 wew 242 lub 243
WyDZIAł ROLNICTWA
I OCHRONy ŚRODOWISKA
71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277
WYDZiaŁ	FiNaNSoWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255
DZIAłALNOŚĆ GOSPODARCZA
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286

WyDZIAł PROMOCJI
71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402

WyDZIAł EGZEKUCJI I WINDyKACJI
71 388 81 79, 71 388 81 06
wew. 279 i 406
WyDZIAł SPRAW OByWATELSKICH
URZąD STANU CyWILNEGO
71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86
ZAKłAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
71 387 15 92
OŚRODEK POMOCy SPOłECZNEJ
71 312 05 27
GMINNy ZGK TRZEBNICA ERGO
71 310 99 56, 71 310 99 92
STRAŻ MIEJSKA W TRZEBNICy
71 388 81 14
GMINNE CENTRUM KULTURy I 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

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. 2022 poz. 503) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy:
•	 Uchwały	Nr	XXXIX/404/22	z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla 
części terenu wsi Jaszyce,
•	 Uchwały	Nr	XXXIX/406/22	z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla 
części terenu wsi Marcinowo.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium. 
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska albo 
nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek do-
tyczy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2022 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podaw-
czej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów reali-
zujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1087):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) opatrzone podpisem zaufanym albo
3) opatrzone podpisem osobistym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Trzebnica.

KLAUZULA INFORMACyJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1781) oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U. z 2022 r., poz. 503), w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 11 pkt 1 tejże ustawy, informuję, że: 
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim 
w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl
3) dane osobowe osób, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających 
z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503),
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani wniosku bądź uwagi,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 
503), Burmistrz Gminy Trzebnica informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzy-
skanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych 
osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa 
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTę-
PU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

OGŁOSZENIE BuRMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

OGŁOSZENIE BuRMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. 2022 poz. 503) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwały nr XXXIX/405/22 
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany planu.
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska albo 
nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek do-
tyczy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2022 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1087):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) opatrzone podpisem zaufanym albo
3) opatrzone podpisem osobistym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Trzebnica.

KLAUZULA INFORMACyJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1781) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U. z 2022 r., poz. 503), w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 pkt 1 tejże ustawy, informuję, że: 
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim 
w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl
3) dane osobowe osób, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani wniosku bądź uwagi,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 
503) Burmistrz Gminy Trzebnica informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzy-
skanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych 
osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa 
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTę-
PU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

English Tea 
Zajęcia grupowe z języka angielskiego 
> dla dzieci w wieku 4-5 lat (30 min. – 25 zł raz w tygodniu)
> dla dzieci z klas 0, 1, 2, 3 (45 min. – 30 zł raz w tygodniu)
> dla uczniów z klas 4, 5, 6 (60 min. – 40 zł raz w tygodniu)
> dla uczniów z klas 7, 8 przygotowanie do egzaminu
 (60 min. – 40 zł dwa razy w tygodniu)

Skontaktuj się z nami:
> facebook @english.tea.k.k
> tel. 733 777 317 – Katarzyna Kowalczyk
> zapisz się: englishtea.nakiedy.pl 

TAXI 3
Józef Domagała

• przewóz osób

• zakupy na telefon

tel. 601 586 739

tłumacZenia 
prZySięgłe

LEGO DUPLO(11) używane: Kolejka na ba-
terie z dźwiękiem (2 wagony, 1 lokomotywa, 
42 sztuki tory), – sklep warzywny z samocho-
dem, – zamek księżniczki z karocą, – pudło 
kloców zielone, – samolot. w tym: 12 ludzi-
ków, 1 wózek dla bobasa, 4 zwierzęta: 1 koń 
do karocy, 3 trzoda, płyta konstrukcyjna do 
lego duplo duża | zielona, Razem bez torów 
i ludzików to: 266 klocki z elementami: kwiat-
ki, krzesła, samochody itp. w plastikowym 
pudełku Ikea 57x30x40 cm plus pudełko od 
klocków zielone. Nowe klocki kosztują: 249 zł 
6153 – kareta, 219 zł warzywniak-5683, 230 zł 
Pociąg-5608, 110 zł Pudło XL-5506, 70 zł Zie-
lona Płyta budowlana 2304 i wiele dodatko-
wych pojedynczo dokupowanych klocków/
zabawek. Nie ma książeczek ani pudełek kar-
tonowych. Dodatkowe zdjęcia mogę wysłać 
na telefon. Cena 350 zł, Trzebnica-Oborniki 
Śląskie, tel. 732 244 683.

FOTELIKI DZIEcIęcE(10) samochodowe, 2 
x, do 36 kg, tel. 663 951 072.
jEźDZIK DZIEcIęcY(9) cena 100 zł; koc 
dziecięcy, tanio; rowerek dziecięcy, cena 300 
zł; tel. 697 607 049.

sKRZYNIA(11) na zabawki znanej firmy Me-
blik, wymiary skrzyni 40 x 70 cm, wysokość 42 
cm, cena 250 zł, odbiór osobisty w Trzebnicy. 
Tel. 603 283 075. 

wYPOsAżENIE DOmU(9) łózko, ława 
rowery dla dorosłych; atrakcyjne ceny, do 
uzgodnienia, Trzebnica, tel. 661 747 292.

DLA DZIECI / RóŻNE

sPR ZE DAm

sZTALUGA PLENEROwA(11) profesjonal-
na. Dwie sztuki. Obydwie sztalugi są spraw-
ne, cena 50 i 35 zł, Trzebnica-Oborniki Śląskie, 
tel. 732 244 683.

TEcZKA(11) na rysunki B1 100x70 cm, Uży-
wana, – teczka z czarnego polipropylenu – 
klipsy zamykające – wygodna rączka – pasek 
do noszenia teczki na ramieniu – stan bardzo 
dobry. cena 60 zł, Trzebnica-Oborniki Śląskie, 
tel. 732 244 683.

TEcZKA(11) na rysunki B1 100x70 cm, Używa-
na, – teczka z szarego polipropylenu – klipsy 
zamykające – wygodna rączka – pasek do 
noszenia teczki na ramieniu – stan bardzo 
dobry. cena 60 zł, Trzebnica-Oborniki Śląskie, 
tel. 732 244 683.

sUKNIA ŚLUBNA(11) roz. 44-46, szyta na 
miarę,cena 550 zł, Trzebnica, tel. 603 283 075.

ODDAm

KUPIę ImADłA(9) kowadła i motoredukto-
ry. Tel: 692 466 363.
PRZYjmę sPRZęT AGD(9) nieodpłatnie: 
pralkę, gazówkę, nie mogę osobiście ode-
brać ze względu, że jeżdżę na wózku – bar-
dzo proszę o dowiezienie, tel. 782 488 263.
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Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

– DYWANÓW
– WYKŁADZIN
– TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
– MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523

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

Firma	świadczy	usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZąTANIE, DOCZySZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien
CZySZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZyWANIE wykładzin i chodników
PIELęGNACJA, SPRZąTANIE NAGROBKóW usługa całoroczna i jednorazowa
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji
CZySZCZENIE PANELI FOTOWOLTAICZNyCH
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych – pielęgnacja terenów zielonych

Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARchER

Firma
BIURO

RACHUNKOWE
• Pełna obsługa firm
• Możliwość odbioru 

dokumentów od klienta 
oraz współpraca zdalna

•	gwarantujemy terminowość, 
profesjonalizm i dyskrecję

tel. 713 870 274
502 749 540
602 571 613

TYLKO U NAS
SZYBKO

TANIO
I SOLIDNIE

Wycena usługi bezpłatna
także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

zAprASzAMy Do wSpółprACy

Jakub
FHuSKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWyCH MAKULATURy WyWóZ GRUZU BUDOWLANEGO

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

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

poDSTAwIAMy kontenery | transport grATIS | nAjwyżSzE CEny w MIEśCIE

Paweł Miklas
693 749 567

pmserwis90@gmail.com

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

naprawa
SKrZyń biegów
automatycZnych i manualnych

Poszukuję
gospodarstw – gruntów

domów – działek
Chcesz sprzedać zadzwoń: 883 377 617

Mogę dojechać do Ciebie

w I ę ź BY 
DAchOwE
tel. 731 200 005

PELLET 
TRZEBNICA / BęDKÓW

tel. 602 523 956
71 388 91 91

PRANIE 
DYwANów 
NA WSKROŚ W PRALNI

21zł/m2
tel. 603 232 261
www.czyszczeniedywanow.pl

schODY
100 % DREwNIANE

produkcja i montaż
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

oczyszczalnia
Ścieków

BEzPŁaTna
wycEna

ProfEsjonalnE
doradzTwo

Zbiorniki
na desZcZówkę

piwnicZki betonowe
odwodnienia

i drenaż

paweł madaliński
skarszyn 48 trZebnica

szamBa
betonowe
605 331 903

Gwarancja
na zBiornik

i monTaż

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

Świat chemii service
Szczytkowice 70, 55-100 Trzebnica
tel. +48 693 476 703
email: swiatchemii@wp.pl
Facebook: Świat Chemii

REmONT Y
I WyKOńCZENIA WNęTRZ
–	płytki,	panele
– malowanie, 
–	gładź	i	zabudowa	GK
– tapetowanie
–	montaż	drzwi
– docieplenie poddaszy

FACHOWE DORADZTWO

tel. 781 953 010

MINI
KOPARKA

uSŁuGI 
WynajEM

tel. 883 388 601

APARATy 
TLENOWE 

dla osób chorych
wynajem, sprzedaż, 

serwis
tel. 728 945 874

www.tlenoterapia-domowa.pl
Biedaszków Wielki 

ul. Pogodna 7

– Chemia gospodarcza z całej Europy
– Zaopatrzenie firm, instytucji, hoteli oraz 

gastronomii w środki utrzymania czystości
– Sprzątanie/doczyszczanie budynków, wspólnot 

mieszkaniowych, pomieszczeń biurowych, 
mieszkań

– Utrzymanie terenów zielonych

Brukarstwo

MARBRUK
Mariusz Kwak

Trzebnica
tel. 792 457 967

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

KoSTKA / orzECh / EKogroSzEK 
DrEwno rozpAłKowE, pEllET

LuzeM	Lub	w	worKach

TRZEBNIcA ul. chrobrego 26
dawny ARAJ

tel. 609 514 915 / 697 011 953

wyroBy Betonowe imitujące drewno 
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
tel. 697 011 953
609 514 915

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

WęGIEL
EKOGROSZEK

DREWNO KOMINKOWE 
I OPAłOWE

PoLSKI	oPaŁ
Głuchów Górny 1
TARTAK przy krzyżówce

tel. 695 934 148 
663 693 820

Spawanie-ŚluSarStwo
TOLL-SPAW 
Krzysztof Kawecki 

tel. 883 485 324
trZebnica
ul. prusicka 39

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

■ metaloplaStyKa

Auto
D E T A I L I N G

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

czanie lakieru / odświeżanie  
i zabezpieczanie plastików / po-

lerowanie reflektorów / czyszcze-
nie aut do sprzedaży / usuwanie 

naklejek reklamowych  
/ pranie tapicerki samochodowej

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

SERWIS KLIMATYZACJI 
SAMOCHODOWEJ już od 249zł

szczytkowice 91 tel. 785 233 408

GODZINY PRACY: 

poniedziałek – piątek 8 – 17
sobota 8 – 14

w tym 
odgrzybianie 
układu 

za0zł!!! 

ZAsILANIE 
AwARYjNE

dla POMP
KOMPUTERóW
OŚWIETLENIA
LODóWEK...

tel. 513 986 986

!

USłUgi 
KrawiecKie

ekspresowe
Poniedziałek – Piątek 12:00-16:00

tel. 505 942 445
ul. Sienkiewicza 3A

na rogu ul. Daszyńskiego
poprzednio przy ul. Milickiej

PELLET
tel. 731 200 005 

Złota rączka 
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

Usługi Ogrodnicze 
• Koszenie kosą oraz kosiarką

• Cięcie pielęgnacyjne roślin ozdobnych 

• Nasadzenia m.in. rabat, żywopłotów 

• Prace porządkowe w ogrodzie

• Stała współpraca 

tel. 663 051 385

Zajmujemy sie kompleksowo obsługą 
dużych i małych firm oraz instytucji
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