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Komfort i bezpieczeństwo na rowerze
Inwestycje za ponad 11 mln

Podsumowanie
2017

Zapraszamy do zapoznania
się z najważniejszymi wydarzeniami oraz inwestycjami
minionego roku.

str. 10-18

Umorzenie
postępowania

wobec burmistrza Marka
Długozimy w sprawie stawu
przy ul. Leśnej w Trzebnicy.

str. 2

Nowe świetlice
rosną

str. 3
12,5 kilometra ścieżek rowerowych i 143 nowe miejsca parkingowe to inwestycje warte ponad 11 milionów złotych, które już
niebawem będą cieszyć mieszkańców Gminy Trzebnica. Ich powstanie jest możliwe dzięki dofinansowaniu w kwocie 7,5 mln
złotych, jakie pozyskał burmistrz Marek Długozima. 15 stycznia odbyło się otwarcie ofert na pierwsze dwie ścieżki prowadzące z Trzebnicy do Sulisławic i Będkowa. W kolejce czekają: ciąg pieszo-rowerowy prowadzący do Księginic, ścieżka rowerowa
trasą dawnej kolei wąskotorowej, a także parkingi przy ul. 3 Maja, ul. Kolejowej i ul. Wałowej oraz przy stacji w Brochocinie.
R

E

K

L

A

M

A

Rozpoczęły się prace
związane z budową nowej
świetlicy w Ligocie.
Bliźniaczy obiekt powstanie
także w Kuźniczysku,
natomiast w Księginicach
zamontowano
pokrycie dachu.
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Jak łatwo bezpodstawnie oskarżyć i jak trudno za to przeprosić

Mając na celu
zdyskredytowanie
mojej osoby, a tym
samym odzyskanie
utraconej władzy,
ówcześni radni opozycyjni Rady Miejskiej w Trzebnicy:
Jan Darowski, Adam
Gubernat, Wojciech
Wróbel, Paweł Czapla, Zenon Janiak,
Paweł Wolski oraz
Janusz Szydłowski
złożyli donosy do
Najwyższej Izby
Kontroli, Prokuratury
Okręgowej
we Wrocławiu oraz
Urzędu Zamówień
Publicznych.
Czy pamiętają jeszcze Państwo
głośny artykuł pod tytułem „Prokuratura postawi zarzuty karne
Markowi D., burmistrzowi Trzebnicy”, który ukazał się na pierwszej
stronie Nowej Gazety Trzebnickiej
przed poprzednimi wyborami samorządowymi? W artykule tym
redaktor Daniel Długosz, zasłaniając mi oczy czarną przepaską oraz
posługując się skrótem mojego
nazwiska próbował zasugerować
mieszkańcom Gminy Trzebnica,
że jestem winny zarzucanych mi
w artykule czynów przekroczenia
uprawnień i działania na szkodę
interesu publicznego. Tym samym
próbował zdyskredytować moją
osobę przed nadchodzącymi wówczas wyborami samorządowymi.
A czy redaktor Daniel Długosz poinformował mieszkańców Gminy
Trzebnica jak zakończyła się tak
obszernie opisywana przez niego
sprawa? Jeśli jesteście Państwo ciekawi, to proponuję przypomnieć
temat rzekomych nieprawidłowości przy remoncie stawu przy ul.
Leśnej w Trzebnicy.
Omawiana sprawa dotyczy inwestycji polegającej na budowie składowiska odpadów w Marcinowie.
Obejmując stanowisko Burmistrza Gminy Trzebnica w grudniu
2006 roku zastałem tę inwestycję
na końcowym etapie jej realizacji.
Jak się wkrótce okazało firma wykonująca składowisko odpadów

w Marcinowie nie dochowała zastrzeżonego w umowie terminu
wykonania inwestycji. Z tego tytułu firmie tej naliczone zostały
przewidziane w kontrakcie kary
umowne, które Gmina Trzebnica
wyceniła na około 2,2 miliona złotych. Gdyby jednak Gmina Trzebnica starała się wyegzekwować karę
na drodze postępowania sądowego
(jak pokazuje moje dotychczasowe
doświadczenie niezwykle trudno
byłoby wyegzekwować należne
środki), znaczącemu zmniejszeniu
uległaby wartość dofinansowania
budowy składowiska odpadów ze
środków unijnych. Mając zatem
przed sobą perspektywę egzekwowania kary umownej od wykonawcy inwestycji w drodze długotrwałego postępowania sądowego,
którego zakończenie wiązać mogłoby się z utratą znacznej części
dofinansowania, podjąłem decyzję
o wyegzekwowaniu naliczonych
kar poprzez zrekompensowanie
ich remontem stawu przy ul. Leśnej
w Trzebnicy. W tym celu Gmina
Trzebnica podpisała z wykonawcą składowiska odpadów w Marcinowie porozumienie, na mocy
którego wykonawca na podstawie
sporządzonych przez uprawnione
do tego osoby kosztorysów wykonał remont stawu przy ul. Leśnej
w Trzebnicy tytułem rozliczenia
kar umownych. Dzięki temu Gmina Trzebnica osiągnęła dwa cele:
nie straciła znaczącej części dofinansowania inwestycji ze środków unijnych oraz wyegzekwowała kary umowne za opóźnienie
przy budowie składowiska odpadów. Od początku byłem pewny,
że moje decyzje były niewątpliwie
korzystne dla Gminy Trzebnica.
Do takiego sposobu postępowania

Od początku
byłem pewny,
że moje decyzje
były niewątpliwie
korzystne
dla Gminy
Trzebnica.
zastrzeżeń nie miał znający całą
sprawę ówczesny wiceburmistrz
Gminy Trzebnica Pan Adam Gubernat oraz radni, którzy w ramach komisji rewizyjnej w 2008
roku przeprowadzili kontrolę omawianej inwestycji. W skład zespołu
kontrolującego tę inwestycję wchodzili m.in. radni Wojciech Wróbel, Paweł Czapla i Zenon Janiak.
Z zapisów protokołu z przeprowadzonej przez radnych kontroli
wynikało, że komisja rewizyjna
wiedziała i badała również kwestię rozliczenia naliczonych kar
umownych. Z kolei we wnioskach
komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli gminnej inwestycji

pod nazwą „Składowisko odpadów komunalnych w Marcinowie”
podpisanej przez radnego Pawła
Wolskiego czytamy: „Zespół kontrolujący stwierdza, że nadzór inwestora (Gmina Trzebnica) nad
budową składowiska był właściwy.
(…) Gmina Trzebnica zapewniła

Prokuratura
Rejonowa w Oleśnicy po kilkuletnim
i wnikliwym badaniu
sprawy umorzyła
prowadzone
śledztwa.

zatem, iż inwestycja ta była prowadzona rzetelnie i gospodarnie.”
Nie ulega więc wątpliwości, że radni badający omawianą inwestycję
wiedzieli o rozliczeniu kar umownych poprzez wykonanie remontu
stawu przy ul. Leśnej oraz nie kwestionowali zasadności takiego postępowania Gminy Trzebnica.
Takie przekonanie wymienieni
powyżej radni mieliby z pewnością do dziś, gdyby w 2010 roku
nie przeszli do zdecydowanej opozycji. Wówczas postanowili oni
wykorzystywać posiadaną wiedzę
do nieczystej walki politycznej,
mającej na celu zdyskredytowanie
mojej osoby, a tym samym odzyskanie utraconej władzy. Dlatego ówcześni radni opozycyjni Rady Miejskiej w Trzebnicy:
Jan Darowski, Adam Gubernat,
Wojciech Wróbel, Paweł Czapla, Zenon Janiak, Paweł Wolski
oraz Janusz Szydłowski złożyli
donosy do Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratury Okręgowej we
Wrocławiu oraz Urzędu Zamówień Publicznych. Kierując się
z pewnością chęcią zaszkodzenia
mi i nadszarpnięcia mojego wizerunku radni opozycyjni narazili
wówczas w tym celu interes Gminy Trzebnica oraz nadszarpnęli jej
dobry wizerunek. Sprawę remontu
stawu przy ul. Leśnej w Trzebnicy przejęła Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy. Na przesłuchania
w tej sprawie jeździłem nie tylko
ja i pracownicy Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy, ale przede wszystkim
zainteresowani oskarżeniem mojej
osoby wymienieni powyżej radni
opozycyjni poprzedniej kadencji
Rady Miejskiej. Przeciwko Gminie
Trzebnica i mojej osobie zeznawali nawet pracownicy Starostwa
Powiatowego w Trzebnicy, zarządzanego wówczas przez współpracującego z radnymi opozycyjnymi
starostę Roberta Adacha z Platformy Obywatelskiej. Postępowanie prowadzone w Prokuraturze
Rejonowej w Oleśnicy obszernie
relacjonowała NOWa Gazeta
Trzebnicka, niejednokrotnie na-

wet podczas mojego przesłuchania
prowadząca sprawę Pani prokurator musiała telefonicznie odpowiadać na pytania szukającego sensacji redaktora Daniela Długosza.
Rewelacje te właściciel NOWej
Gazety Trzebnickiej skwapliwie
publikował w kolejnych wydaniach swojej gazety, zamieszczając
zdjęcia mojej osoby z zasłoniętymi
oczami, co w powszechnym odbiorze społecznym utożsamiane jest
z popełnieniem przestępstwa. Tym
samym poczynione zostały realne
szkody nie tylko mojego wizerunku (z czym jako osoba publiczna
się liczę), ale przede wszystkim
podważone zostało dobre imię
Gminy Trzebnica. Radni opozycyjni poprzedniej kadencji, którzy
zgłosili sprawę organom ścigania
nie dawali za wygraną nawet wtedy, kiedy Prokuratura Rejonowa
w Oleśnicy po kilkuletnim i wnikliwym badaniu sprawy umorzyła prowadzone śledztwa z art.231
§ 1 i art. 296 §1 kodeksu karnego.
Wówczas panowie Adam Gubernat, Wojciech Wróbel, Jan Darowski, Zenon Janiak i Janusz Szydłowski wnieśli do sądu zażalenie
na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy o umorzeniu
śledztwa. Niezawisły sąd w swoim
postanowieniu z kwietnia 2017
roku postanowił utrzymać w mocy

„Na podstawie
tak zgromadzonego
materiału dowodowego Prokurator,
w ocenie Sądu,
prawidłowo ustalił,
iż brak jest podstaw do przyjęcia, iż
podejrzany Marek
Długozima dopuścił się popełnienia
przestępstwa z art.
296 § 1 kk albowiem
poprzez swoje decyzje podejrzany nie
działał na szkodę
Gminy. Prokurator
obszernie uzasadnił swoją decyzję
i Sąd w pełni z tym
uzasadnieniem się
zgadza.”
postanowienie Prokuratora Rejonowego w Oleśnicy o umorzeniu
śledztwa. W uzasadnieniu postanowienia sądu przeczytać możemy: „Na podstawie tak zgromadzonego materiału dowodowego
Prokurator, w ocenie Sądu, prawidłowo ustalił, iż brak jest podstaw do przyjęcia, iż podejrzany
Marek Długozima dopuścił się
popełnienia przestępstwa z art.
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Subiektywnym okiem burmistrza
Bieżący numer Panoramy Trzebnickiej podsumowuje obfity w wydarzenia i inwestycje rok 2017. Dla
mnie osobiście rok ten był istotny
jeszcze z jednego powodu – postępowanie, które toczyło się przeciwko mojej osobie zostało całkowicie
i ostatecznie umorzone.
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296 § 1 kk albowiem poprzez
swoje decyzje podejrzany nie
działał na szkodę Gminy. Prokurator obszernie uzasadnił swoją
decyzję i Sąd w pełni z tym uzasadnieniem się zgadza.” Szkoda,

Szkoda, że tak zainteresowana omawianą sprawą NOWa
Gazeta Trzebnicka
nie informowała
już tak obszernie
o niekorzystnym dla
redaktora Daniela
Długosza rozstrzygnięciu prokuratury
i sądu oraz oczyszczeniu mojej osoby
z bezpodstawnych
oskarżeń radnych
opozycyjnych.

że tak zainteresowana omawianą
sprawą NOWa Gazeta Trzebnicka
nie informowała już tak obszernie o niekorzystnym dla redaktora
Daniela Długosza rozstrzygnięciu
prokuratury i sądu oraz oczyszczeniu mojej osoby z bezpodstawnych
oskarżeń radnych opozycyjnych.
Nie usłyszałem niestety słowa
przepraszam za bezpodstawne
oskarżenia i wieloletnie ciąganie
po prokuraturze ani od Panów
Adama Gubernata, Jana Darowskiego, Wojciecha Wróbla, Pawła Czapli, Zenona Janiaka, Pawła
Wolskiego i Janusza Szydłowskiego, ani od tak przekonanego
o swojej rzetelności dziennikarskiej redaktora Daniela Długosza
z NOWej Gazety Trzebnickiej.
O ile mogę jeszcze zrozumieć postępowanie ówczesnych radnych
opozycyjnych Adama Gubernata,
Wojciecha Wróbla, Pawła Czapli,
Pawła Wolskiego oraz Janusza Szydłowskiego podyktowane względami konkurencji politycznej, o tyle
nie mogę zrozumieć zachowania
osób, z którymi się przyjaźniłem:
Jana Darowskiego (któremu najbardziej zależało na tym, żebym
został skazany) i szczególnie Zenona Janiaka. Ich zachowanie
było dla mnie bardzo bolesne, bo
nigdy nie spodziewałem się, że
taki „nóż w plecy” otrzymam od
osób, którym w życiu dużo pomogłem i byłem dla nich życzliwy.
Osobom tym dedykuje ulubione
słowa ich politycznego stronnika
Roberta Adacha: „na szyi krzyżyk, a w kieszeni amunicja”.
Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

Ciągi pieszo-rowerowe prowadzące z Trzebnicy
do Będkowa oraz z Trzebnicy do Sulisławic, będą
pierwszymi inwestycjami, jakie powstaną w ramach pozyskanego przez burmistrza Marka Długozimę 7,5-milionowego dofinansowania projektu pod
nazwą: „Budowa ścieżek rowerowych trasy dawnej
Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica”. Otwarcie
ofert na ich budowę odbyło się 15 stycznia.
W ramach wspomnianego dofinansowania powstanie również
ciąg pieszo-rowerowy prowadzący do Księginic oraz ścieżka
rowerowa trasą dawnej kolei wąskotorowej. Dodatkowo wybudowane będą parkingi przy ul.
Wałowej i ul. Oleśnickiej, a także
centra przesiadkowe w Trzebnicy
przy ul. Kolejowej oraz w Brochocinie przy stacji szynobusa.
Łącznie powstaną 143 nowe miejsca postojowe.
– Całość projektu to wartość
ponad 11 milionów złotych. Cieszę się, że moje skuteczne działania przyniosły efekt w postaci
pozyskanego
dofinansowania
w kwocie 7,5 miliona złotych.
Pozwoli to znacząco rozbudować
sieci połączeń pieszych i rowerowych, co z kolei wpłynie na
poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy
– powiedział burmistrz Marek
Długozima i dodał: – Dodatkowo dzięki pozyskanym funduszom powstaną cztery przestronne parkingi. Blisko 150 nowych
miejsc postojowych to odpowiedź na głosy mieszkańców.
Staram się na bieżąco reagować
na ich potrzeby i dostosowywać przestrzeń miasta i gminy
w taki sposób, by ułatwiać im życie i codzienne funkcjonowanie.
Powstanie wymienionych wyżej
inwestycji będzie kolejną ze zrealizowanych przeze mnie obietnic wyborczych, które na lepsze
zmieniają oblicze naszej gminy.
Warto zauważyć, że w ramach
projektu powstanie aż 12,5 kilometra ścieżek rowerowych, w tym
ta najdłuższa – trasą dawnej kolei
wąskotorowej. Poprowadzona zostanie ona w pasie chodników dróg
miejskich ulicami: Wrocławską,

▶ O t warc ie o fe r t na b u dowę ś c ie ż e k p ie s zo - r owe r ow yc h z Tr ze b nic y do B ę d kowa ora z Su -

Armii Krajowej, 3 Maja, Oleśnicką, Henryka Brodatego i ul. Prusicką, a poza granicami miasta
w pasie drogi powiatowej na trasie
Nowy Dwór-Brzyków.
[sh]

lis ł awic , na k tór yc h w y konanie p r ze z nac zono b lis ko 2 m ln z ł ot yc h . N a z dj ę c iu o d l ewej:
Je r z y Chom kowic z z w yd z ia ł u TI , b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a , nac ze lnik w yd z ia ł u TI Zb i g niew Z ar ze c z ny ora z p racow nic y : M onik a B ia ł as , M alwina Piase c k a - L as k a , Pawe ł J ę d r ze j ews k i i St anis ł aw Kos z a ł ko.

▶ W Ur z ę d z ie M ar s z a ł kows k im we Wr o c ł awiu b u rmist r z M a -

re k D ł u goz im a p o d p is a ł u m owę na do f inansowanie p r o j e k t u b u dow y ś c ie ż e k r owe r ow yc h w w yso koś c i 7, 5 m ln . z ł.
N a z dj . z s k arb nik ie m G miny Tr ze b nic a B arbarą K r o kows k ą
ora z p racow nik ie m Ur z ę du M ar s z a ł kows k ie go.

▶ W p l anac h je st t ak że m . in . b u dowa park ingu p r z y u l . Wa ł o wej , u l . 3 M aj a , u l . Ko l ej owej ora z p r z y dworcu ko l ej ow y m
w Bro c ho c inie.
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Ferie czasem rozwoju
W czasie ferii w Szkole Podstawowej nr 3 zachodzą
zmiany, które uczniowie odczują zaraz po powrocie
do niej. Zakończył się montaż tablic interaktywnych
z rządowego programu „Aktywna Tablica”, do którego Gmina Trzebnica przystąpiła dzięki staraniom
burmistrza Marka Długozimy. Trwa także wyposażanie w nowe meble klas zerowych, a już za chwilę
dostarczone zostaną nowe komputery pochodzące
z programu „Acer for Education”.
ne działania inwestycyjne takie,
jak budowa nowego żłobka wraz
z przedszkolem czy modernizacja

– Stale staram się poprawiać komfort nauki w każdej z gminnych
placówek oświatowych. Stąd licz-

5
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Squash, spinning i fitness

i rozbudowa szkoły w Kuźniczysku
oraz m.in. zakup nowych mebli do
Szkoły Podstawowej nr 3, co jest
spełnieniem obietnicy, jaką dałem rodzicom dzieci uczących się
w klasach zerowych. Meble oprócz
funkcjonalności, będą również pobudzały umysł dzieci do zabawy
i przyswajania wiedzy. Kolorowe
postacie rodem z lasu czy zoo umilą maluchom pierwsze lata w szkole. Dodatkowo, podjęte przeze
mnie starania związane z przystąpieniem do programu „Aktywna
Tablica” oraz „Acer for Education”
przynoszą wymierne korzyści

w postaci nowych narzędzi edukacyjnych w ręku nauczycieli
i uczniów – powiedział burmistrz,
wizytując budynek szkoły i dodał:
– Po wizytacji obiektu, podczas
której towarzyszyła mi dyrektor
placówki Pani Jadwiga Kalinowska, podjąłem również decyzję
o remoncie, który w wakacje obejmie sanitariaty, korytarze, klatkę
schodową oraz niektóre z klas.
Warto przypomnieć, że w Szkole Podstawowej nr 3 w ostatnim
czasie powstało boisko wielofunkcyjne, obejmujące dwa pełnowymiarowe boiska do gry w koszy-

kówkę, siatkówkę, tenisa i piłkę
ręczną, a także hala sportowa, stołówka z kuchnią oraz nowoczesny
i spełniający najwyższe wymogi
bezpieczeństwa nowy plac zabaw
dla dzieci. Do najważniejszych
udogodnień należy zaliczyć również windę, która objęła zasięgiem
wszystkie kondygnacje budynku,
usprawniając tym samym przemieszczanie się pomiędzy piętrami nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale również rodzicom
z dziećmi.
[sh]

Obiekt sportowo-rekreacyjny, który powstaje
w sąsiedztwie żłobka i przedszkola, nabiera ostatecznych kształtów. Trwają prace wykończeniowe, a cztery sale do squasha powoli zaczynają
przypominać te znane nam z wcześniejszych
wizualizacji oraz innych tego typu obiektów.
Przypomnijmy, że ma się tu
mieścić również sala fitness, spinning oraz dodatkowa siłownia,
a całość budynku będzie stanowić
uzupełnienie Strefy Aktywności

funkcjonującej przy Gminnym
Parku Wodnym TRZEBNICA
-ZDRÓJ.
– Wierzę, że już od momentu
otwarcia ta nowa inwestycja będzie

cieszyć się dużym zainteresowaniem mieszkańców tak naszej gminy, jak i okolicznych miejscowości.
Jest ona jedyną w swoim rodzaju
na terenie naszego powiatu. Podobnie zresztą, jak funkcjonująca
od lipca Gminna Strefa Aktywności, której rosnąca popularność jest
dowodem na słuszność podjętej
przeze mnie decyzji dotyczącej jej
uruchomienia – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał:
– Już w fazie projektowej basenu
zadbałem o to, by znalazło się tam
odpowiednie miejsce pod przyszłą

kręgielnię, siłownię i fitness. Teraz przyszedł czas na rozszerzenie
oferty strefy tak, by każdy mógł
znaleźć coś dla siebie.
Również mieszkańcy z zadowoleniem oczekują nowej inwestycji. – Na co dzień gram w tenisa,
ale cieszę się, że powstają korty
do squasha. Myślę, że pozwoli to
rozpropagować ten coraz popularniejszy sport. Sam korzystając
z bliskiej lokalizacji, na pewno
odwiedzę nowy obiekt zaraz po
otwarciu – mówi pan Piotr, a pani
Iga dodaje: – Spinning i duża sala

do fitnessu to argumenty, które do
mnie przemawiają. Już nie mogę
się doczekać zajęć zumby, a może
będą też trampoliny? Są coraz popularniejsze, więc czemu nie?
Prace prowadzi firma BERGER
BAU z Wrocławia. Obiekt ma być
gotowy w kwietniu tego roku. Co
ważne, w bliskim sąsiedztwie,
również przy ul. 3 Maja powstaje
także hala sportowo-widowiskowa, która uzupełni ofertę sportowo
-rekreacyjną.
[sh]

▶ S al e , w k tór yc h uc z ą s ię d z ie c i k l as ze row yc h , zost a ł y w y p os a żone w nowe ,

▶ Bu d y ne k Sz ko ł y Po d st awowej nr 3 w Tr ze b nic y wi z y towa ł b u rmist r z M are k

▶ Wi z u ali z acj a mu l t i fu nkc yj ne go ob ie k t u sp or towo - re k re ac yj ne go, w k tó -

▶ Te re n b u dow y wi z y towa ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a . N a z dj ę c iu w ra z ze

▶ W p racow ni inform at yc z nej z nal a z ł y s ię nowe k r ze s ł a , a ju ż wk r ótce p oj a -

▶ W ramach rządowego programu „ Ak t y wna Tablica” do szko ł y traf i ł y tablice

▶ Wi z u ali z acj a s ali do s p inningu , c z y li f ormy z aj ę ć g ru p ow yc h na r owe rac h

▶ Wi z u ali z acj a s ali do squ as ha . J u ż nie bawe m mi ł oś nic y tej ak t y w noś c i

ko l or owe i p ob u d z aj ące w yob ra ź nie m e b l e.

wi ą s ię t u nowe komp u te r y z p r o g ramu „ Ace r f or Educ at ion” i „ M ic r oso f t
d l a e du k acj i ”.
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D ł u goz im a . N a z dj ę c iu z d y re k tor Jadwig ą Kalinows k ą ora z nauc z yc ie lk ą
Ann ą Lew.

i monitor y interak t y wne oraz sprzęt multimedialny w postaci projek torów.

r y m b ę d ą mie ś c ić s ię c z te r y s al e do squ as ha , s i ł owania , s al a f it ne ss ora z
s al a do sp inningu .

st acjonarnyc h . D l a p o d nie s ie nia at rakc yj nośc i t re ningu w p omie s zc ze niu
z naj d z ie s ię e k ran , na k tór y m b ę d ą w yś wie t l ane p ię k ne t ras y r owe r owe.
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W starym budynku szkoły trwają
roboty związane z położeniem nowych stropów, termomodernizacją
oraz dostosowaniem starej kon-

wierzchnię o blisko 800 m2.. – To
wielki komfort zarówno dla dzieci,
jak i nauczycieli. Już od września
nauka odbywać się będzie w jednym, a nie dwóch budynkach, jak
miało to miejsce do tej pory. Wraz
z remontem w szkole pojawi się
także nowe wyposażenie, a finalny
efekt prac będzie spełnieniem marzeń dzieci i ich rodziców, którym
obiecałem nowoczesną i bezpieczną szkołę – powiedział burmistrz
Marek Długozima podczas wizy-

strukcji do nowoczesnych potrzeb
edukacyjnych. Dzięki temu, że
dobudowane zostanie nowe skrzydło, budynek zwiększy swoją po-

tacji obiektu i dodał: – Inwestując
w edukację, inwestujemy w przyszłość naszych dzieci i nas samych.
Dlatego staram się rozwijać oświatę
w naszej gminie na różnych płaszczyznach. Od inwestycji takich,
jak ta rozbudowa i remont, przez
nowoczesny żłobek wraz z przedszkolem, po dofinansowanie zajęć
dodatkowych m.in. z języków obcych i robotyki. Cieszę się również
z faktu, że to trzebnicka firma może
aktywnie uczestniczyć w procesie

modernizacji naszej gminy, budując
tak ważny dla lokalnej społeczności
obiekt. Warto zauważyć, że już za
chwilę w Kuźniczysku rozpoczną
się także prace związane z budową
nowej świetlicy, której ukończenie
zaplanowano na okres wakacyjny.
Mieszkańcom przyjdzie się więc
cieszyć z dwóch nowoczesnych
obiektów, które znacząco poprawią
ich życie.
[sh]

com do organizowania różnego rodzaju spotkań i wspólnej integracji.
– Miło patrzeć, jak kolejny imponujący obiekt powoli wyłania
się z ziemi, by już w sierpniu służyć mieszkańcom Ligoty. W miejscu, w którym powstaje świetlica,
znajdują się już nowoczesne boisko
wielofunkcyjne oraz plac zabaw.
Będzie więc ona doskonałym uzupełnieniem centrum rozrywki, in-

Fundamenty wylane, pierwsze ścianki stoją.
Prace na budowie świetlicy w Ligocie ruszyły
na dobre. W piątek 19 stycznia teren inwestycji
wizytował burmistrz Marek Długozima. Wykonawcą budynku, którego powierzchnia użytkowa wyniesie 218 m² jest konsorcjum DANMAR
-BUD z Poznania.
Wewnątrz świetlicy znajdą się:
kuchnia, sanitariaty i to, co najważ-

niejsze – przestronna sala (blisko
125m²), która posłuży mieszkań-

▶ Roz p o c zę ł y s ię p ie r ws ze p race z wiąz ane z b u dową nowo c ze snej ś wie t lic y
▶ E fe k t y dot yc hc z asow yc h p rac p r z y r oz b u dowie s z ko ł y w Ku ź nic z ys ku
s p rawd z a ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a . Towar z ys z y ł mu St anis ł aw Kos z a ł ko z w yd z ia ł u te c hnic z no - inwe st yc yj ne go.

▶ Daw na s z ko ł a p r ze c ho d z i inte ns y w n ą m o de rni z acj ę t ak , aby w p r z ys z ł oś c i
sp e ł niać najw y ż s ze st and ar d y.

w Ligo c ie. Te re n b u dow y wi z y towa ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a . N a z dj ę c iu z p racow nik ie m w yd z ia ł u TI St anis ł awe m Kos z a ł ko ora z k ie r ow nik ie m
b u dow y.
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R

E

K
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Nowe świetlice rosną

Z myślą o dzieciach
Budowa błyskawicznie postępuje tak, by już
od września nową szkołą podstawową mogły
cieszyć się dzieci z Kuźniczyska i okolic. Parter
nowego skrzydła już stoi, trwa zbrojenie stropu
pierwszego piętra. Prace prowadzi trzebnicka
firma „Kliwo”.

26.01.2018

A

M

A

E

K

L

tegracji oraz zabawy, z którego skorzystają zarówno młodzi, jak i starsi
mieszkańcy sołectwa – powiedział
burmistrz Marek Długozima i dodał: – Jest dla mnie ważne, by stale rozwijać zarówno miasto, jak
i sołectwa, stąd budowa kolejnych
inwestycji na ich terenie. Tak powstają nowe świetlice, place zabaw,
drogi, chodniki i oświetlenie.
Warto zauważyć, że bliźniacza

świetlica już niebawem powstanie
również w Kuźniczysku, gdzie trwa
także remont i rozbudowa szkoły
podstawowej. Z kolei na rozpoczętej, jeszcze w roku ubiegłym,
budowie świetlicy w Księginicach,
zamontowano już pokrycie dachu.
Trwają ostatnie roboty wykończeniowe.
[sh]

▶ Tr wa t ak ż e b u dowa ś wie t lic y w K s ię ginicac h , g d z ie p rowad zone s ą p race
w y końc ze niowe.
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Tablice interaktywne już w szkołach!

Robotyka dla uczniów

nauczycieli odbyły się szkolenia
z obsługi urządzeń interaktywnych
i audiowizualnych. – „Aktywna tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie rozwijania technologii
informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2017-2019, w którym zakup
interaktywnych pomocy dydaktycznych dla szkół z terenu Gminy Trzebnica: Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 3 w Trzebnicy i szkoły
w Ujeźdźcu Wielkim przeznaczo-

W ramach rządowego programu pn. „Aktywna
Tablica”, do którego przystąpiła Gmina Trzebnica,
cztery gminne placówki oświatowe – Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 3 w Trzebnicy oraz Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim – otrzymały interaktywne pomoce dydaktyczne. Sprzęt dostarczyła
firma Imagine Recording Solutions.

Już niebawem uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Trzebnicy będą rozwijać swoje umiejętności informatyczno-techniczne podczas zajęć z robotyki. Jak mówi burmistrz Marek Długozima,
który 3 stycznia podpisał umowę na wyposażenie pracowni, lekcje robotyki będą kształtować
twórcze myślenie i kreatywność uczniów, a także
pozwolą lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych. Potrzebny sprzęt dostarczą: Biuro Inżynieryjne „Martex” oraz firma Part-Ad.

Dzięki staraniom burmistrza
Marka Długozimy gminne szkoły
zostały wyposażone w nowoczesne

tablice i monitory interaktywne
oraz systemy nagłaśniające wraz
z projektorami. Dodatkowo dla

no łącznie 70 698,00 zł – powiedział burmistrz Marek Długozima
i dodał: – Dzięki temu, że Gmina
Trzebnica przystąpiła do programu „Aktywna Tablica” uczniowie
oraz nauczyciele wspomnianych
szkół już teraz mogą się cieszyć nowymi urządzeniami, które jeszcze
bardziej podniosą poziom nauczania w tych placówkach, a lekcje
staną się atrakcyjniejsze. Rozwój
dzieci i młodzieży stawiam na
pierwszym miejscu, dlatego konsekwentnie dążę do poprawy in-

frastruktury oświatowej w całej
gminie. Regularnie prowadzone
są też prace remontowe związane z poprawą warunków rozwoju
naszych pociech. To z tego powodu podjąłem decyzję o budowie
nowego żłobka i przedszkola oraz
remoncie Szkoły Podstawowej nr
1. Obecnie trwa także rozbudowa
i modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku, gdzie już za
kilka miesięcy powstanie nowoczesny obiekt edukacyjny.
[mc]

▶ Po d p is anie u m ow y na w y p os a ż e nie p racow ni r ob ot y k i. N a z dj ę c iu o d l ewej: M arc in Pu ź– Wraz z otwarciem nowej Jedynki, która w ubiegłym roku
ponownie została przekształcona
w Szkołę Podstawową nr 1, poszerzona została jej oferta edukacyjna. Tak jak zapowiadałem, wkrótce w szkole pojawi się blok zajęć
z robotyki dla klas 1-7. Warsztaty
konstruowania i programowania
robotów łączą w sobie naukę i zabawę. Młodzi konstruktorzy mają
szansę poznać niezwykły świat
robotyki i poszerzyć swoją wiedzę
– podkreśla burmistrz. – To nie
jedyne zmiany, jakie zaszły w tej
szkole. Remont i modernizacja pomieszczeń, a także budowa infrastruktury sportowej w obrębie
placówki, w tym boiska wielofunk-

niak z B iu ra I n ż y nie r yj ne go „ M ar te x ”, b u rmist r z M are k D ł u goz im a ora z p racow nik w yd z ia ł u te c hnic z no - inwe st yc yj ne go M alwina Piase c k a - L as k a .

cyjnego, spowodowała utworzenie
klas sportowych. Ponadto wprowadzono dodatkowe lekcje języka
angielskiego oraz nowe zajęcia –
z języka hiszpańskiego – dodaje.
Zadowolenia nie kryje także
dyrektor szkoły Elżbieta Nowak,
która podkreśla, że bogaty program warsztatów robotyki będzie
bardzo atrakcyjną formą edukacji
i pomoże lepiej zrozumieć zagadnienia z matematyki, informatyki
i techniki. – Charakter zajęć będzie
typowo praktyczny, ukierunkowany na rozwój zdolności manualnych, pamięciowych i twórczych.
Uczniowie, wykorzystując specjalne zestawy do konstrukcji robotów
firmy LEGO będą budować i pro-

gramować roboty. To także wpłynie na poprawę umiejętności pracy
w zespole – zauważa dyrektor.
To nie jedyne inwestycje, które
przyczynią się do zwiększa atrakcyjności lekcji w gminnych placówkach oświatowych. Niedawno,
w ramach rządowego programu
„Aktywna Tablica” do czterech
szkół z trenu Gminy Trzebnica
trafiły m.in. tablice i monitory interaktywne, a już wkrótce niektóre
z nich zostaną wyposażone w laptopy Acer i oprogramowanie Microsoft z zakresu edukacji.
[mc]

▶ Dz ię k i z aj ę c iom z r ob ot y k i , k tóre wk r ótce ru s z ą w Sz ko l e

Po d st awowej nr 1, uc z niowie z mie ni ą s ię w m a ł yc h kon st ru k torów i b ę d ą b u dować w ł asne m o de l e rob otów.

▶ N ow y s p r z ę t inte rak t y w ny i mu l t im e dialny je st ju ż w s z ko ł ac h i s ł u ż y
uc z niom ora z nauc z yc ie l om w p r owad ze niu at rakc yj nyc h z aj ę ć .
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Szanowni Państwo, Drodzy
Mieszkańcy Gminy Trzebnica,
Za nami kolejny rok intensywnych
zmian i rozwoju, którego miarą było szczęście malujące się na
twarzach dzieci rozpoczynających
naukę w gruntownie wyremontowanej, nowej Szkole Podstawowej
nr 1. Był to również uśmiech tych,
którzy wraz z przyjaciółmi spotkali
się w Gminnej Strefie Aktywności,
by zadbać o zdrowie i kondycję lub
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wiecień

maj

zagrać w kręgle, a także radość kierowców podróżujących szybko, bezpiecznie i bez korków nowo oddaną
drogą ekspresową S-5. Miniony rok
to również początek realizacji marzenia. Marzenia o nowoczesnym
żłobku i przedszkolu, będącym odpowiedzią na potrzeby wszystkich
małżeństw chcących założyć swoje
rodziny właśnie w Trzebnicy. Marzenia o hali widowiskowo-sportowej, gdzie talenty rozwijać będą

czerwiec

lipiec

młodzi sportowcy, a także marzenia
mieszkańców sołectw o nowoczesnych drogach i świetlicach. Był to
rok wyjątkowy również ze względu
na naszą patronkę – św. Jadwigę
Śląską i jej 750-lecie kanonizacji,
które wspólnie z nami postanowiło uczcić 13 tysięcy pielgrzymów.
Dbam o historię i tradycję św. Jadwigi, czerpiąc z niej inspirację do
działania w służbie mieszkańcom.
To z myślą o nich i w odpowiedzi

sierpień

wrzesień

pa ź d z iernik

na ich głosy już w tym roku planuję
szereg inwestycji, które ułatwią ich
życie. Powstaną m.in. nowe ronda,
ponad 12 km ścieżek rowerowych,
nowe parkingi, drogi oraz świetlice
w sołectwach, wyremontowana zostanie ul. Obornicka, rozpoczniemy
także prace związane powstaniem
Parku Kulturowego na Winnej „Kociej” Górze. A to tylko mały wycinek
z blisko 100 inwestycji, które co roku
realizujemy w Gminie Trzebnica.

l is t opa d

Poniżej przedstawiam Państwu
krótkie wspomnienie minionego
roku, zawierające najważniejsze
inwestycje oraz wydarzenia, jakie
miały miejsce w naszej gminie. Na
jego końcu znajdą Państwo tabelę
z wykazem zadań inwestycyjnych
na lata 2018/2019.
Zapraszam do lektury
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Podsumowanie inwestycji 2017
Luty

St yczeń

W lutym odbył się szereg konsultacji
dotyczących nowych projektów, które
jak się okazało, już niebawem zmieniły życie mieszkańców naszej gminy.
Odbyła się pierwsza wizja lokalna na
terenie Gimnazjum nr 1, które chwilę
później przeszło gruntowny remont,
zmieniając zupełnie swoje oblicze i zostając na nowo Szkołą Podstawową nr 1.
Burmistrz rozmawiał także o przyszłości Winnej Góry z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
mgr Barbarą Nowak-Obelindą.

30 stycznia burmistrz Marek Długozima otworzył pierwszy w naszym
powiecie Dzienny Dom Pobytu dla
Osób Starszych Senior „Wigor”. Przez
pięć dni w tygodniu jego podopieczni dbają o swoje zdrowie, a także
korzystają z bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej. W styczniu miał
również miejsce odbiór pierwszego
wyremontowanego odcinka drogi
z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego
pomiędzy zjazdem na Komorówko,
a zjazdem na Koczurki, który powstał
w partnerstwie pomiędzy Gminą
Trzebnica a Powiatem Trzebnickim.

Marzec

Marzec to remont dworca kolejowego, gdzie powstały parkingi, a teren
przed budynkiem został zrewitalizowany. Zbudowane zostało także
nowe połączenie drogowe pomiędzy ul. S. Piaskowskiego i ul. M. Konopnickiej, które w znaczący sposób zwiększyło bezpieczeństwo dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 3. Wyremontowano również
chodnik na ul. Kilińskiego. Wiadomością miesiąca było pozyskanie
przez burmistrza Marka Długozimę 7,5 mln zł. dofinansowania z projektu „Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej
oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica”.
Dzięki temu już w tym roku powstanie łącznie ponad 10 km dróg rowerowych i 143 miejsca postojowe.

Czerwiec

W czerwcu ruszyła budowa przedsięwzięcia wyjątkowego na skalę naszego i sąsiadujących z nami powiatów. Tężnie solankowe, bo o nich mowa, to konstrukcja z drewna, a jej wnętrze wypełniają wiązki gałązek
tarniny, po których spływa solanka. Powstały aerozol
wokół tężni bogaty jest w cenne mikroelementy m.in.
jod, brom, sód, potas, wapń, magnez i żelazo, które
mają istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie
organizmu. Miesiąc ten był też początkiem drugiego etapu remontu cmentarza na ul. Prusickiej, gdzie
wcześniej powstały nowe ciągi piesze, a także wyremontowano główną aleję.
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grudzień

Sierpień

Będzie drugą co do wielkości inwestycją w powojennych dziejach
Trzebnicy. Jej widownia pomieści do tysiąca osób. Odbywać się tu
będą wydarzenia sportowe i kulturalne, tak o zasięgu regionalnym,
jak i międzynarodowym. Ale przede wszystkim ma służyć dzieciom,
dla których bezpieczeństwa powstanie podziemny łącznik ze Szkołą
Podstawową nr 2. Mowa tu oczywiście o hali sportowo-widowiskowej,
na której budowę burmistrz Marek Długozima podpisał w sierpniu
umowę. Koszt inwestycji to ponad 20 mln. zł. Również w sierpniu na
stawach trzebnickich zagościły fontanny multimedialne. Gromadziły
one co wieczór szeroką publiczność, która relaksowała się, wpatrując
w kolorowe przedstawienia.

Wrzesień

Wrzesień to ważny miesiąc na inwestycyjnej mapie Trzebnicy. To właśnie wtedy otwarta została pierwsza
fabryka w ponad 100-hektarowej
strefie inwestycyjnej. PerfandLed to
autorski projekt Andrzeja Trawińskiego, który ceniąc dobrą współpracę z burmistrzem, właśnie w naszym
mieście postanowił ulokować swoją
fabrykę oświetlenia. W tym samym
miesiącu oficjalnie otwarte zostało
boisko wielofunkcyjne przy Szkole
Podstawowej nr 2, zaczęły działać
trzebnickie tężnie oraz podpisano
umowę na budowę nowej świetlicy
w Księginicach.

Październik przyniósł oficjalne
otwarcie Szkoły Podstawowej nr 1,
która dzięki przeprowadzonemu
remontowi i modernizacji, zmianom w programie nauczania oraz
wykwalifikowanemu personelowi, stanęła w jednym szeregu ze
Szkołami Podstawowymi nr 2 i 3.
Radość dzieci była tym większa,
gdy zobaczyły w pełni nowoczesne i kolorowe sale, które od tego
dnia stały się ich drugim domem.
Zwieńczeniem otwarcia był niepowtarzalny koncert Zenona Martyniuka z zespołem Akcent na trzebnickim rynku. W tym miesiącu
odbyło się również otwarcie drogi
pomiędzy Brzykowem a Szczytkowicami, która była jedną z ważniejszych drogowych inwestycji
w roku 2017.

To, co najważniejsze dla rodziców, dzieci, spacerowiczów i zakochanych
nastąpiło w kwietniu. Burmistrz Marek Długozima podpisał umowy na
budowę nowoczesnego gminnego żłobka wraz z przedszkolem, obiektu sportowo-rekreacyjnego, rewitalizację nasypu kolei wąskotorowej
oraz budowę deptaka na ul. Solnej. Tym samym rodzice wraz z dziećmi otrzymają pięć oddziałów przedszkolnych, trzy oddziały żłobkowe,
edukacyjny plac zabaw i parking na blisko 60 miejsc postojowych. Spacerowicze już korzystają z nowego deptaka, by za chwilę relaksować się
przy szumie wody nowoczesnej fontanny z ziemi. Zakochani zaś mają
swoją aleję w sąsiedztwie Parku Solidarności, gdzie stoi ich pomnik,
a już niebawem zawisną pierwsze kłódki symbolizujące wieczną miłość. Oficjalne otwarcie nastąpi już 16 lutego.

Maj to przede wszystkim wielkie otwarcie nowego
placu zabaw w Małuszynie, który jest efektem wygranego rok wcześniej Budżetu Obywatelskiego 2016. Na
projekt „Junior i Senior w Małuszynie – rozwój, zabawa i dobra kondycja w każdym wieku” swój głos oddało 1588 mieszkańców Gminy Trzebnica. Znacząco
poprawiło się także bezpieczeństwo sołectw, dzięki
wozowi bojowemu zakupionemu dla OSP Skoroszów,
który właśnie w maju trafił do strażaków. W tym samym miesiącu burmistrz wspólnie z przedstawicielami 20 gmin podwrocławskich podpisał z Samorządem
Województwa Dolnośląskiego list intencyjny. Gwarantuje on m.in. dalszy rozwój infrastruktury i połączeń kolejowych w obrębie Aglomeracji Wrocławskiej,
w tym także tego prowadzącego do Trzebnicy.
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Otwarcie Gminnej Strefy Aktywności Sportowej i podpisanie umowy na
remont Gimnazjum nr 1 to dwa kluczowe punkty lipca. Mieszkańcy zyskali miejsce, gdzie mogą nie tylko pójść na basen czy do sauny, ale zadbać
również o swoją formę poprzez ćwiczenia w siłowni lub Cross Box. A to
wszystko przy wsparciu profesjonalnych instruktorów. Do tego kręgielnia, na którą Trzebnica czekała i która już chwilę po otwarciu cieszyła
się wielką sympatią tych, którzy sportową rywalizację chcieli połączyć
z przyjemnością spotkania znajomych w miejscu z dobrym klimatem.
Z myślą o dzieciach, które już za moment miały odnaleźć się w nowej
rzeczywistości bez gimnazjów, lecz z ośmioklasową podstawówką, burmistrz podjął decyzję o remoncie i modernizacji obecnej Szkoły Podstawowej nr 1. Lipiec to również czas dobrych wiadomości dla sołectw.
Podpisano wtedy umowę na powstanie drogi pomiędzy Brzykowem
i Szczytkowicami, które w linii prostej dzieli nieco ponad 2 km. Jednak
mieszkańcy, by się odwiedzić, musieli pokonywać drogę ponad pięć razy
dłuższą. Dzięki nowej inwestycji to miało się zmienić.

Listopad

Był to bardzo dobry miesiąc dla mieszkańców Kuźniczyska, bowiem
to właśnie w listopadzie burmistrz podpisał umowę na remont i rozbudowę Szkoły Podstawowej znajdującej się w sołectwie. W tym też miesiącu otwarto oferty na budowę nowoczesnych świetlic w Kuźniczysku
i Ligocie. W Trzebnicy wyremontowane zostało podwórko u zbiegu ul.
Kościelnej i Sienkiewicza – zburzono budynek grożący zawaleniem, powstały także nowe parkingi. Wcześniej zbudowany i oświetlony został
tu plac zabaw, który powstał w ramach pierwszego budżetu obywatelskiego. Kierowcy, dzięki dobrej współpracy powiatowej koalicji klubu
radnych Marka Długozimy Skuteczni dla Rozwoju i Prawa i Sprawiedliwości zyskali 3,5-kilometrowy odcinek drogi Trzebnica-Szczytkowice wraz ze ścieżką rowerową.

Grudzień

Grudzień to wyczekiwany przez kierowców z terenu naszego województwa miesiąc, w którym do użytku oddano drogę ekspresową S-5.
Teraz czas dojazdu z Trzebnicy do Wrocławia skrócił się do 10 minut,
a wszystko dzięki bliskiej lokalizacji „ekspresówki”, która częściowo
zastąpiła dawną obwodnicę naszego miasta. Od początku swojego
urzędowania o taki jej przebieg, jak i o powstanie węzła Trzebnica,
zabiegał burmistrz Marek Długozima. Również w grudniu burmistrz
podpisał list intencyjny w sprawie przystąpienia do rządowego programu Mieszkanie +. Trzebnica dołączy do niego jako jedyna gmina
w Powiecie Trzebnickim i jedna z dziewięciu gmin województwa dolnośląskiego. W związku z tym powstanie 30 nowych mieszkań. Ich
cena najmu i wykupu będzie preferencyjna w stosunku do krajowego
rynku nieruchomości.

▶ Nowa droga z Br z ykowa
do Szc z y tkowic
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Podsumowanie wydarzeń 2017
Marzec

O rsz ak T r zech K róli

S t ype ndia im . J ana Pawł a II
B urmistr z a G miny T r ze bnic a

6 stycznia trzebniczanie już po raz trzeci, podążając za
Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, wzięli udział w Orszaku Trzech Króli. Organizowany wspólnie przez Gminę
Trzebnica, parafię św. Bartłomieja i św. Jadwigi Śl., parafię pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Stowarzyszenie
Trzecie Skrzydło, zgromadził na Placu Pielgrzymkowym
tłumy mieszkańców, którzy w barwnych strojach podążali
na spotkanie ze Świętą Rodziną.

or a z

Z inicjatywy burmistrza od 11 lat w Gminie Trzebnica
funkcjonuje program stypendialny, dzięki któremu uzdolnieni uczniowie otrzymują pomoc finansową, pozwalającą
rozwijać ich pasje i zainteresowania. Dotychczas przyznano 129 stypendiów im. Jana Pawła II oraz Burmistrza
Gminy Trzebnica o łącznej wartości ponad 115 000 złotych. Podczas uroczystej gali, która miała miejsce 2 marca
w Gminnym Centrum Kultury, do tego grona dołączyło
kolejnych 12 uczniów.
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9 kwietnia trzebniczanie licznie wzięli udział w uroczystościach Niedzieli Palmowej zorganizowanych w ramach
Trzebnickiego Festiwalu Tradycji i Obrzędów. W kiermaszu uczestniczyło dwadzieścia sołectw Gminy Trzebnica.
Wśród nich znalazły się: Będkowo, Marcinowo, Domanowice, Jaźwiny, Komorówko, Koniowo, Małuszyn, Księginice, Nowy Dwór, Rzepotowice, Skarszyn, Szczytkowice,
Ujeździec Mały, Brzezie, Biedaszków Mały, Ligota, Brzyków, Masłowiec, Cerekiwca, Brochocin. Zachwyciła barwna parada przepięknych palm wielkanocnych, bogactwo
rękodzieł, a także występ lokalnych zespołów ludowych.

27 maja odbyła się trzecia edycja Trzebnickich Zawodów w Dogtrekkingu, w których wystartowało blisko 60
psów i ich 100 opiekunów. Zawodnicy wraz z czworonożnymi pupilami mieli do wyboru dwie trasy – 8 km i 16
km, prowadzące przez malownicze tereny Lasu Bukowego
i Wzgórz Trzebnickich. Organizatorami wydarzenia była
Gmina Trzebnica i Stowarzyszenie Trzebnicki Klub Psa.

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

O bchody D nia I nwalidy
i N ie pe łnospr awnego
17 maja Gmina Trzebnica wspólnie z Przedszkolem i Szkołą Integracyjną z Trzebnicy zorganizowała przemarsz
ulicami miasta, który był manifestacją przeciwko dyskryminacji osób niepełnosprawnych. To były już piętnaste Obchody Dnia Inwalidy i Niepełnosprawnego, które
w tym roku odbywały się pod hasłem „Nie ma kaleki – jest
człowiek”.

wrzesień
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Awans TSSR P olonia T r ze bnic a

2017 rok należał do piłkarzy Polonii Trzebnica. Biało-niebiescy pożegnali się z wrocławską klasą okręgową i z wielkim przytupem awansowali do IV ligi. Drużyna Polonii
przez cały sezon pozostawała niepokonana, wygrywając
dwadzieścia osiem z trzydziestu spotkań. Również drużyna młodzików miała powody do radości. Młodzi piłkarze
awansowali do Ligi Wojewódzkiej.

D ni R odziny

G audia

K once rt N oworoc zny

Rok 2017 rozpoczął wyjątkowy koncert noworoczny. Gala
Najpiękniejszych Arii Operetkowych i Operowych – pod
takim tytułem, 2 stycznia w Gminnym Centrum Kultury
odbyło się niezwykłe widowisko w wykonaniu artystów
z Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy. Tego dnia
zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać tradycyjnych pieśni narodowych Ukrainy oraz arii operetkowych i operowych. Solistom towarzyszyła orkiestra, chór
oraz tancerze. Łącznie na scenie zaprezentował się ponad
50-osobowy skład artystyczny.

O bchody D nia Pamięci Ż o łnie r z y
W yk lęt ych

1 marca podczas obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Trzebnicy przy Rondzie im. Żołnierzy Wyklętych odsłonięto pomnik upamiętniający partyzantów
i żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli przeciwko
okupacji radzieckiej.

r e ak t y wowana

29 kwietnia miała miejsce oficjalna inauguracja Gminnego Klubu Sportowego Gaudia Trzebnica-ZDRÓJ. Decyzję
o reaktywacji klubu podjął burmistrz Marek Długozima.
Liczba dzieci i młodzieży, która zgłosiła się podczas naboru,
potwierdziła słuszność i potrzebę tej inicjatywy. Obecnie
w Gaudii trenuje ponad 80 osób, co pozwoliło na utworzenie 6 grup szkoleniowych. Oprócz sekcji siatkówki dodatkowo oferta klubu została poszerzona o sekcje koszykówki.

B udżet O by wate lsk i

Do IV edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica
zgłoszono 11 projektów. Głosowanie mieszkańców trwało od 4 do 26 maja i po raz drugi odbywało się zarówno
w formie papierowej, jak i elektronicznej. Łącznie oddano
2265 głosów, w tym 2056 ważnych i 209 głosów nieważnych. Decyzją mieszkańców do realizacji wybrany został
projekt nr 3 pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego
w Domanowicach”, na który swój ważny głos oddało 1152
mieszkańców gminy.

z awody str e et wor kout
Po raz drugi Gmina Trzebnica i Trzebnicka Grupa Street Workout zorganizowała Ogólnopolskie Zawody This
is Street Workout 1 vs 1 o Nagrodę Burmistrza Gminy
Trzebnica Marka Długozimy. Zawody, które przyciągnęły
najlepszych sportowców z całej Polski, odbyły się 20 maja
w Trzebnickim Parku Solidarności.

W niedzielę 4 czerwca Plac Pielgrzymkowy przy bazylice
św. Jadwigi po raz czwarty zamienił się w wielki, rodzinny plac zabaw. Tego dnia mieszkańcy świętowali finał IV
Trzebnickich Dni Rodziny. Dmuchane zamki, zawody
sportowe, gry i zabawy, występy artystyczne czy wystawa owczarków niemieckich długowłosych to tylko część
atrakcji, jakie znalazły się w programie przygotowanym
specjalnie na tę okazję. Tradycyjnie obchody Dnia Dziecka
w Trzebnicy rozpoczął Marsz Rodzinny, w którym wzięły udział trzebnickie rodziny z dziećmi, maskotki z Super
Kotem na czele, a także zespół mażoretek, który zakończył
przemarsz wspaniałym pokazem tanecznym.

D ar D l a A le ppo

10 kwietnia w Wielki Poniedziałek w Kinie Polonia 3D odbył się specjalny pokaz filmu „Pasja” w reż. Mela Gibsona.
Całkowity dochód ze sprzedaży biletów został przeznaczony na odbudowę szpitala w syryjskim mieście Aleppo.

Luty

K onsultac je

z

R odzic ami

W dniach 8-9 lutego, na zaproszenie Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy w Gminnym Centrum
Kultury w Trzebnicy odbyły się konsultacje z rodzicami
uczniów trzebnickich szkół podstawowych. Podczas dyskusji, w której udział wzięli również dyrektorzy placówek,
omówiono szczegóły związane z nową siecią szkół, która
uwzględniała rządową reformę edukacji. Cenne uwagi pomogły stworzyć projekt, który zyskał pozytywną opinię
dolnośląskiego kuratora oświaty.

kwiecień
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Już od 11 lat Trzebnica jest miastem partnerskim jednego
z najważniejszych i najstarszych festiwali jazzowych w Polsce – Jazz nad Odrą. W ramach festiwalu, 28 kwietnia, po
raz kolejny lokalni miłośnicy jazzu mieli okazję wysłuchać
wspaniałych artystów na trzebnickiej scenie muzycznej.
Koncert, który był prawdziwą ucztą jazzową odbył się
w sali kinowo-widowiskowej. Ubiegłoroczna edycja Jazzu nad Odrą zakończyła się kilkugodzinnym jam session
w artKawairni.

8
z

B e atą M acie jewsk ą

Blisko 200 osób, 10-kilometrowa trasa i 5 godzin marszu
– tak wyglądał spacer po Trzebnicy zorganizowany przez
Gminę Trzebnica, Gazetę Wyborczą, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Koleje Dolnośląskie.
13 maja na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy
turystów po Trzebnicy oprowadzała wrocławska dziennikarka Beata Maciejewska. Zwieńczeniem spaceru było
zamieszczenie treści o Trzebnicy na łamach „Spacerownika Dolnośląskiego” – przewodnika po ośmiu miastach
Dolnego Śląska.

czerwiec
wspaniałych

11 maja w sali widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum
Kultury odbyła się gala, podczas której ośmiu wyjątkowych uczniów wyróżniono tytułem Wspaniałych Gminy
Trzebnica. Igor Dmytrowski, Angelika Pękalska, Tomasz
Styrna, Borys Dmytrowski, Weronika Walasek, Anna
Sychla, Nikola Muszkiewicz i Dominika Józefiak budują
świat na TAK!

70- lecie OSP S korosz wów
W sobotę 24 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Skoroszowie świętowała 70-lecie istnienia jednostki. Z tej okazji
odbyła się uroczystość, podczas której poświęcono nowy
wóz bojowy zakupiony przez Gminę Trzebnica oraz podziękowano druhom za dotychczasową służbę na rzecz
lokalnej społeczności.

I T r ze bnick i C ove r F estiwal

Trzebnica Cover Festiwal – pod takim hasłem rozbrzmiała pierwsza edycja trzebnickiego talent show, promującego
artystów wykonujących znane i lubiane przeboje największych gwiazd polskiej i zagranicznej muzyki popularnej.
Impreza została zorganizowana przez Gminę Trzebnica
w dniach 17-18 czerwca i miała na celu prezentację różnych
stylów muzycznych w obszarze muzyki rozrywkowej, ujętych w nowych aranżacjach przy akompaniamencie orkiestry dętej. Finaliści wyłonieni w czasie koncertu wystąpili
10 września z orkiestrą Dziubek Band podczas XXXVIII
Trzebnickiego Święta Sadów. Pierwszy Trzebnica Cover
Festiwal wygrało trio DSW.
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Igrzyska Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017
były największą imprezą sportową minionego roku. Głównym gospodarzem imprezy był Wrocław, jednak do udziału w tym międzynarodowym wydarzeniu zaproszono
również trzy miasta partnerskie, w tym Trzebnicę, która
oficjalnie stała się współorganizatorem jednej z 26 dyscyplin: biegu na orientację na dystansie średnim. 26 lipca
tereny Lasu Bukowego i Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ stały się areną zmagań dla 80 najlepszych
zawodników z 26 krajów z całego świata. Doskonała organizacja, wspaniała atmosfera i prawdziwe sportowe emocje – tak w kilku słowach można podsumować The World
Games w Trzebnicy.

Liczne, kolorowe kramiki, rękodzieła lokalnych artystów,
swojskie jadło i owoce z trzebnickich sadów. Do tego
koncerty i występy na scenie. Tak wyglądało XXXVIII
Trzebnickie Święto Sadów, które jest jedną z ważniejszych
i ciekawszych imprez w regionie. Tradycyjnie trzebnickie
świętowanie zaplanowano na dwa dni. Tym razem był to
weekend 8 i 9 września. Po raz kolejny wydarzeniu towarzyszył także wymiar charytatywny. Podczas Święta Sadów
prowadzona była zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację 6-letniej Leny Kmiecik. Impreza nie mogłaby istnieć
bez licznych koncertów. W ubiegłym roku na zaproszenie
burmistrza Marka Długozimy do Trzebnicy przyjechały
gwiazdy sceny muzycznej – zespół Lombard czy Mrozu.
Jedną z atrakcji był również koncert finalistów Trzebnica
Cover Festiwal, podczas którego to publiczność za pomocą
SMS-ów wybrała zwycięzców. Wszyscy uczestnicy wystąpili z akompaniamentem energetycznego zespołu Dziubek
Band.
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K onfe r e nc ja S amor z ądowa

Ponad dwieście pań przybyło do Gminnego Centrum
Kultury, aby wziąć udział w niecodziennym wydarzeniu
dedykowanym tylko kobietom. 12 października zainaugurowano cykl spotkań pod nazwą „Babski wieczór”. To
właśnie z myślą o mieszkankach gminy przygotowano szereg atrakcji m.in. porady dietetyka, eksperta modowego,
makijażystki, kosmetyczki, stylistki paznokci czy fryzjera.
Tego dnia odbyło się również losowanie atrakcyjnych nagród. Na zakończenie spotkania na uczestniczki czekała
projekcja polskiej komedii romantycznej „Porady na zdrady”.

Na zaproszenie Wicepremiera Jarosława Gowina, Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy oraz Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Piotra Dytko
w piątek 27 października w budynku Gminnego Centrum
Kultury w Trzebnicy odbyła się Dolnośląska Konferencja
Samorządowa.
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C rossfit

Wraz z otwarciem Gminnej Strefy Aktywności Sportowej ruszyły zajęcia typu cross. 30 listopada w sali Cross
Box odbył się pokazowy trening, który poprowadził jeden
z pierwszych trenerów CrossFit w Polsce – Marcin Kasperski. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się czym charakteryzuje się ta forma treningowa oraz jakie niesie za sobą
korzyści.

wrzesień
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B ieg S ylwestrow y

Nie bez powodu mówi się, że Trzebnicki Bieg Sylwestrowy
jest jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych roku.
Zawody przyciągają rzesze biegaczy, którzy doceniając atmosferę i profesjonalną organizację imprezy, żegnają stary
rok i wbiegają w nowy. Blisko 1400 zawodników stawiło
się na starcie 33. Ulicznego Biegu Sylwestrowego Trzebnica 2017. Również po raz szósty wydarzeniu towarzyszył
wymiar charytatywny. Część środków pochodząca z opłaty startowej została przekazana na leczenie i rehabilitację
mieszkańca gminy 25-letniego Piotra Marczaka. Dzięki
licznej frekwencji udało się zebrać aż 14 320 zł. Dodatkowo główny sponsor Bank PKO przekazał czek o wartości
10 000 zł.

Listopad

K art y D uże j R odziny

O r ie ntuj
G oście z włoch

S IER P IEŃ

W dniach 8-11 września w Trzebnicy przebywała delegacja
z zaprzyjaźnionego miasta Uri na Sardynii. Włosi zainteresowani są podjęciem współpracy i podpisaniem umowy
partnerskiej. Ich wizyta zbiegła się w czasie z XXXVIII
Trzebnickim Świętem Sadów, podczas którego zaprezentowali bogactwo swoich produktów lokalnych.

się w

A g lome r ac ji

30 listopada burmistrz Marek Długozima podpisał umowę o przystąpieniu Gminy Trzebnica do ogólnopolskiego
programu Karty Dużej Rodziny. KDR to system zniżek
i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, które obowiązują
zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.

18 października teren basenu zewnętrznego Gminnego
Parku Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ ponownie stał się
strefą kibica i metą, a okoliczny Las Bukowy areną rywalizacji dla zawodników II Mistrzostw Aglomeracji Wrocławskiej w Biegu na Orientację. Do rywalizacji stanęło 474
uczniów ze szkół podstawowych klas 4-7. Młodzi zawodnicy przyjechali: z Jelcza-Laskowic, Kryniczna, Masłowa,
Miłoszyc, Środy Śląskiej, Żmigrodu, Sobótki, Trzebnicy,
Oławy, Wrocławia, Ujeźdźca Wielkiego, Zawoni, Borowej
i Prusic. Był to finał projektu „Orientuj się w Aglomeracji”
i jeden z największych biegów na orientację w regionie.

B artłomie jk i

Grudzień

M iko ł a j

na

R ynku

Świąteczna zabawa prowadzona przez Fruktaki, spotkanie
ze Świętym Mikołajem i Super Kotem, prezenty i niespodzianki dla wszystkich dzieci oraz gorący barszcz i herbata – tak 10 grudnia świętowano Mikołajki na trzebnickim
Rynku. Do wspólnej zabawy najmłodszych mieszkańców
zaprosił burmistrz Marek Długozima. Dodatkową atrakcją była promocja książki pt. „Koty Trzebnickich Wzgórz”
autorstwa Pawła Orzechowskiego oraz trzebnickiej poetki
Danuty Kamińskiej oraz bezpłatny, świąteczny seans filmowy w Kinie Polonia 3D.

To nie jedyne wydarzenia minionego roku. Rok 2017 obfitował w liczne koncerty, występy, wystawy oraz spektakle,
zarówno dla młodszej, jak i starszej widowni. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się seanse dla seniorów, które
zapoczątkował burmistrz Marek Długozima oraz sztuki
wystawione przez wrocławski Teatr Komedia. Również
koncerty z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki zgromadziły
ogromną widownię. Ponadto w przestrzeniach Gminnego
Centrum Kultury odbyły się liczne wernisaże i spotkania
autorskie. Tradycyjnie w okresie ferii zimowych i wakacji
Gmina Trzebnica zadbała o najmłodszych mieszkańców,
organizując dla nich bezpłatne zajęcia, warsztaty i seanse
filmowe.

11 L istopada

W niedzielę 27 sierpnia z okazji święta parafialnego ku czci
św. Bartłomieja Apostoła – pierwszego patrona trzebnickiego sanktuarium odbył się XI Rodzinny Festyn Parafialny „Bartłomiejki”. Jak co roku, wspólne świętowanie miało miejsce na Placu Pielgrzymkowym, gdzie na parafian
czekało wiele atrakcji, w tym losowanie nagród. Całkowity
dochód z festynu przeznaczony został na remont posadzki
bazyliki św. Jadwigi.

11 listopada, na pamiątkę dnia, kiedy Polska po 123 latach
odzyskała wolność, w Trzebnicy uroczyście obchodziliśmy
Święto Niepodległości. Był to czas, w którym wspominaliśmy tych, którzy walczyli za nasz kraj, tych którzy ginęli.
Nie zabrakło refleksji i zadumy nad tym, co dla każdego
z nas znaczą słowa – ojczyzna i patriotyzm.

wrzesień

D oż ynk i

Dożynki to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku
organizowanych przez Gminę Trzebnica. W sobotę
2 września mieszkańcy gminy wspólnie dzielili się radością płynącą z zakończenia żniw. Tradycyjnie zachwyciły
kramiki bogate w lokalne produkty, piękne stroje ludowe,
pokaźne wieńce dożynkowe i wspaniałe bochny chleba,
które są symbolem zebranych plonów i rolniczego trudu.
Miejscem ubiegłorocznych Gminnych Dożynek było sołectwo Brzezie.

pa ździernik

O bchody J adwiż ańsk ie

W dniach od 14 do 16 października Trzebnica przywitała
przeszło 13 tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli, by pomodlić się przy grobie św. Jadwigi Śląskiej. Uroczystości
Jadwiżańskie w sposób symboliczny zakończyły przeżywany w trzech diecezjach Archidiecezji Wrocławskiej Rok
Jadwiżański, nawiązujący do 750. rocznicy kanonizacji św.
Jadwigi Śląskiej.

G al a J ubileusz y

T r ze bnick a H ydr a T r iumfuje

Sukcesy Gminnego Klubu Hokeja Podwodnego HYDRA
w minionym roku robią wrażenie. 8 października zawodnicy reprezentujący Gminę Trzebnica zdobyli tytuł wicemistrza Polski w hokeju podwodnym, natomiast 16 grudnia wzięli udział w międzynarodowym turnieju Ho Ho
Hokey 4x4 Turnament w Belgii, gdzie zajęli 4 miejsce na 20
startujących drużyn. Na co dzień hokeiści trenują na pływalni Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ.

I T r ze bnick i M ar aton F itness

Blisko 100 osób wzięło udział w I Trzebnickim Maratonie
Fitness pod patronatem burmistrza Marka Długozimy,
który odbył się 4 listopada w hali sportowej przy ulicy
Kościelnej. Co ważne, oprócz wymiaru sportowego wydarzeniu towarzyszył także cel charytatywny – pomoc dla
trzebniczanki Leny Kmiecik.

I nne W ydar ze nia

16 grudnia dziewięć par z Gminy Trzebnica, w świątecznej
atmosferze, uczciło swój jubileusz Złotych i Diamentowych
Godów. Z tej okazji jubilaci zostali odznaczeni medalami
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez burmistrza,
który wnioskował o ich przyznanie do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy.
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Nagrody i wyróżnienia 2017
M e dal P ro Partia
8 lutego podczas uroczystej jubileuszowej gali 10-lecia Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej
i Bohaterów Armii Krajowej wręczono odznaki okolicznościowe i medale „Pro Partia”. Za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość
Rzeczpospolitej Polskiej i pielęgnowanie wartości patriotycznych medalem „Pro Partia” został uhonorowany
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.

T r ze bnic a –

mie jscowość roku

W ubiegłym roku w plebiscycie zorganizowanym przez
Gazetę Wrocławską pn. „Wielkie Odkrywanie Dolnego
Śląska” Trzebnica została jednym z liderów rozwoju turystyki w regionie wrocławskim i otrzymała tytuł „Miejscowość Roku”. Wyróżnienie w kategorii Święto Miasta
i Gminy otrzymało także Trzebnickie Święto Sadów.
Dyplom oraz voucher na reklamę w Gazecie Wrocławskiej odebrał burmistrz Marek Długozima.

M ode r niz ac ja R oku 2016
Centrum Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ zostało zauważone i docenione przez kapitułę konkursu „Modernizacja Roku 2016”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie inwestycji budowlanych wyróżniających się
szczególnymi walorami. Przypomnijmy, że w 2016 roku
dzięki staraniom i zaangażowaniu burmistrza Marka
Długozimy trzebniczanie zyskali nowoczesną przychodnię zdrowia. Budynek, który przeszedł gruntowny
remont i znaczącą metamorfozę, stał się placówką na
miarę XXI wieku.

K lony 2017
13 czerwca Bank Ochrony Środowiska uhonorował specjalnym wyróżnieniem – „Klonem 2017” – firmy i przedsiębiorstwa z regionu dolnośląskiego i opolskiego, które
umiejętnie i skutecznie potrafią łączyć biznes z działalnością proekologiczną. Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej TRZEBNICA-ERGO jako jedyna gminna
spółka komunalna otrzymała nagrodę za uzyskanie znaczącego efektu ekologicznego inwestycji we współpracy
z BOŚ. Wyróżnienie oraz statuetkę odebrali Burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz prezes GZGK
TRZEBNICA-ERGO Maria Spalińska.

M e dale

św

J adwig i

Medale św. Jadwigi, ustanowione w Roku Jadwiżańskim,
nawiązującym do 750. rocznicy kanonizacji św. Jadwigi
Śląskiej to najwyższe odznaczenie w archidiecezji wrocławskiej. Po raz pierwszy został wręczony 14 października 2017 roku na zakończenie mszy św. w której wzięło
udział ok. 13 tys. pielgrzymów. Wśród uhonorowanych
znalazł się burmistrz Marek Długozima. Odznaczenia
wręczył Metropolita Wrocławski abp Józef Kupny.
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zadania inwestycyjne na 2018 / 2019 rok

grudzień

Lp.

Nazwa

Łączna kwota

18 383 946,20

1

Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy

2

Budowa rond na skrzyżowaniu ulic Prusickiej, Milickiej i Witosa oraz na skrzyżowaniu ulic Milickiej, Roosevelta i Brodatego

3

Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej

4

Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym

15 775,68

5

Zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej w Kuźniczysku

13 000,00

6

Stworzenie „Trzebnickiego Parku Kulturowego” na terenach Winnej „Kociej” Góry.

854 909,00

7

Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

500 000,00

8

Budowa galerii połączonej z gminnym punktem informacji turystycznej

1 200 000,00

9

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdzcu Wielkim)

1 000 000,00

10

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy oraz starego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku

2 297 621,50

11

Budowa nowego skrzydła budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku

6 657 199,00

13

Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-Zdrój wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku

5 861 703,48

14

Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy

6 406 343,00

15

Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków

16

Rewitalizacja Parku Miejskiego

17

Czyszczenie i porządkowanie stawu w Szczytkowicach

18

Zakup traktorka do koszenia terenu gminnego w Boleścinie

10 000,00

19

Zakup traktorka ogrodowego w Domanowicach

10 000,00

20

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica:
1. Budowa ciągów pieszo rowerowych z Trzebnicy do Księginic,
2. Budowa parkingu przy ul. Wałowej,
3. Budowa parkingu przy ul. Oleśnickiej,
4. Budowa Centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin,
5. Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej,
6. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej,
7. Budowa ciągów pieszo rowerowych z Trzebnicy do Będkowa,
8. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Sulisławic.

21

Montaż oświetlenia w Blizocinie

8 000,00

22

Projekt oświetlenia wjazdu do miejscowości Komorówko

5 000,00

23

Montaż oświetlenia przy remizie w Skoroszowie

5 800,00

24

Projekt oświetlenia dróg w Szczytkowicach

6 150,00

25

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim

7 700,00

26

Wykonanie przyłącza energetycznego na boisko w Ujeźdźcu Wielkim

4 300,00

27

Budowa świetlicy w Ksieginicach

785 000,00

28

Budowa świetlicy w Ligocie Trzebnickiej

565 000,00

29

Budowa świetlicy w Kuźniczysku

710 000,00

30

Budowa świetlicy w Nowym Dworze

322 812,00

31

Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Cerekwicy

8 500,00

32

Utwardzenie terenu przed świetlicą w Cerekwicy

6 053,24

33

Montaż klimatyzatorów oraz kamer na świetlicy w Księginicach

14 217,00

34

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głuchowie Górnym

7 000,00

35

Modernizacja części ogrodzenia terenu gminnego w Sulisławicach

8 000,00

36

Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego w Będkowie

6 300,00

37

Zakup materiałów do budowy wiaty

4 000,00

39

Strefa płatnego parkowania

40

Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych

41

Ogrodzenie boiska w Jaźwinach

4 700,00

42

Zakup siatki chroniącej boisko w Koczurkach

4 000,00

43

Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy – squash, spinning, fitness

44

Montaż kamer na placu zabaw w Kobylicach

4 000,00

45

Ogrodzenie placu zabaw w Małuszynie

3 600,00

46

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie siłowni plenerowej w Węgrzynowie

8 000,00

47

Zagospodarowanie działki nr 53 na teren sportowo – rekreacyjny w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów

15 000,00

48

Zagospodarowanie działki nr 76/2 oraz zakup urządzeń fitness w Komorowie

10 473,25

49

Zagospodarowanie terenu działki nr 71/2 poprzez budowę obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych w Masłowie

831 699,00
1 400 000,00

26 000,00
250 000,00
5 000,00

10 019 773,00

58 800,00
450 000,00

4 513 500,00

8 800,00

Ogółem: 63 297 675,35
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Jubileusz Państwa Woś
Państwo Waleria i Michał
Woś znali się od najmłodszych
lat, gdyż mieszkali w sąsiednich
miejscowościach, ale prawdziwa
miłość rozkwitła całkiem przypadkowo podczas wizyty tych
dwojga u wspólnych znajomych.
Ślub cywilny odbył się w Prusicach 05.11.1966 r., a dzień później
w miejscowości Koczurki, miał
miejsce ślub kościelny. Mimo wielu przeciwności losu, ich uczucie
przetrwało do dziś.
Pan Michał urodził się w 1944 r.
w niewielkiej miejscowości Terblecze, w regionie wielokulturowego
miasta Czerniowce na wschodzie.
W 1945 r. wraz z rodzicami i siostrą przemierzył długą, bo aż 6 tygodniową i bardzo wyczerpującą
podróż do Polski, gdzie tymczasowo zamieszkał w woj. lubuskim
u rodziny, a rok później osiedlili
się w miejscowości Biedaszków
Wielki. Dzieciństwo wspomina
jako niezwykle trudne, zważywszy na fakt, iż jako młody chłopak
pomagał ojcu w zawodzie kowala.
Po ukończeniu szkoły w Miliczu
i zdobyciu wykształcenia w zawodzie tokarz, został powołany do
służby wojskowej w Gliwicach,
gdzie spędził kolejne 2 lata. Czas

ten upłynął mu bardzo szybko
i często z uśmiechem na twarzy
wraca do tego okresu. Po odbyciu służby wojskowej Pan Michał
pracował jako tokarz w dawnym
WSK we Wrocławiu, a następnie
założył własną działalność gospodarczą w tej samej branży.
Pani Waleria w urodziła się
w Brzeziu w 1948 r., w miejscowości, w której dorastała, chodziła
do szkoły podstawowej, pomagała
rodzicom w gospodarstwie i mieszka do chwili obecnej. Po zdobyciu
wykształcenia gastronomicznego
we Wrocławiu, zamieszkała w tym
mieście i podjęła pracę w gastronomii. To tam nawiązała znajomości,
które pielęgnuje do dziś, realizowała się zawodowo i wspólnie z mężem rozpoczęła budowanie więzi
małżeńskiej.
Jubilaci postanowili wrócić z do
Brzezia z chwilą otrzymania od rodziców Pani Walerii gospodarstwa
rolnego. Działalność w rolnictwie
jakiej się podjęli Państwo Woś,
okazała się właściwym wyborem
na inwestowanie w przyszłość, poprzez nabywanie kolejnych gruntów, zmechanizowanie gospodarstwa, a nade wszystko wyznaczanie
wspólnych celów i osiąganie ich

swoją ciężką pracą.
Jubilaci doczekali się czworga
dzieci – syna i trzech córek oraz
ośmiorga wnucząt i jednego prawnuka, których darzą wielką miłością i są z nich bardzo dumni.
Zgodnie twierdzą, iż najważniejsza jest dla nich rodzina, zgoda
i optymistyczne podejście do życia. Dla jubilatów małżeństwo jest
wspólnym życiem, wspólną drogą
i wspólnym wyzwaniem, które
wymaga konieczności opanowania
umiejętności zawierania kompromisów. Podstawą udanego małżeństwa, będącego drogą prostą, choć
jednocześnie stromą, jest przede
wszystkim wzajemna miłość, szacunek, tolerancja, wsparcie, ale
i czasem wybaczanie.
– Z całego serca, w imieniu własnym oraz naszych bliskich pragniemy serdecznie podziękować
Panu Burmistrzowi Markowi Długozimie za wyjątkową uroczystość
jubileuszową i magiczny nastrój
podczas celebrowania 50. rocznicy
ślubu, która była dla nas dowodem
uznania dla trwałości małżeństwa
i rodziny oraz przykładem dla
młodszych pokoleń – podkreślają
jubilaci.
[mw]

▶ Podc zas uroc z ystej Gali Złot ych i Diamentow ych

Godów Państ wo Waleria i Michał Woś zostali od znac zeni prze z burmistrza Marka D ługozimę me dalami „ Za D ługoletnie Poż ycie Mał żeńskie” prz y znanymi prze z pre z ydenta RP Andrzeja Dudę.

Przyjaciel Niewidomego
W piątek 19 stycznia podczas spotkania w Urzędzie Miejskim, burmistrz Marek Długozima został
uhonorowany Odznaką „Przyjaciel Niewidomego”.
– Za życzliwość i wsparcie oraz
bezinteresowną pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym chciałybyśmy w ich imieniu podziękować
i uhonorować Pana symboliczną
odznaką i dyplomem – podziękowały prezes Zarządu Koła Trzebnica
Polskiego Związku Niewidomych,
reprezentująca Okręg Dolnośląski
Irena Kowalska wraz z Marią Półtorakiewicz – członkiem PZN.
– Ogromnie się cieszę, że Koło na
naszym terenie tak prężnie działa
od tylu lat, i że realizowanymi zadaniami potrafi skutecznie integro-

wać środowisko osób niewidomych
i słabowidzących oraz adaptować
dla nich przestrzeń publiczną – powiedział burmistrz. – Staram się
corocznie efektywnie pomagać im
i dotować zadania z zakresu pomocy
osobom niewidomym i słabowidzącym, zarówno finansowo – wspierając działalność Koła w zgłoszonych
projektach, jak również pomocą
rzeczową, okazyjnie w postaci materiałów promocyjnych, a także służąc pomocą w organizacji wyjazdów
i plenerów – wyjaśnił burmistrz.
Polski Związek Niewidomych

jest największym (około 55 tysięcy
członków) stowarzyszeniem środowiska osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Jest organizacją pożytku publicznego powołaną
przez samych niewidomych, działającą na ich rzecz i przez nich zarządzaną. Stowarzyszenie prowadzi
bardzo szeroką, wieloaspektową
działalność na rzecz ludzi, którzy
na skutek utraty widzenia ulegają
wykluczeniu społecznemu. Koło
Trzebnica Polskiego Związku Niewidomych zaprasza do współpracy,
a jego członkowie dostępni są w każdą środę w godzinach 12:00-15:00
w siedzibie koła w Obornikach Śląskich przy ulicy Trzebnickiej 1.
[at]

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a ot r z y m a ł z rąk p re ze s z ar z ądu Ko ł a Tr ze b ni c a Po ls k ie go Zwi ąz ku N iewidomyc h I re ny Kowals k iej o d z nakę „ Pr z yj ac ie l
N iewidom e go”.

▶ W spotkaniu uczestniczyli tak że sekretarz Daniel Buczak , naczelnik Wydziału Organizacyjnego Iwona Durbajło oraz Maria Pół torakiewicz z koła PZN.
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Orkiestra zagrała w Trzebnicy!
26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
przeszedł już do historii, ale echa tej wielkiej akcji
będą pobrzmiewały w Polsce jeszcze przez długi czas.
Trwa liczenie pieniędzy, a ostateczny wynik poznamy dopiero w marcu. Trzebnica również dołożyła
swoją cegiełkę, przekazując ponad 36 000 zł. Celem
tegorocznej zbiórki było pozyskanie środków „dla
wyrównania szans w leczeniu noworodków” .
Trzebnicki finał WOŚP rozpoczął się o godz. 15:30 w sali kinowo-widowiskowej Gminnego Centrum Kultury od licytacji. Wśród
wszystkich przedmiotów, które
tego dnia można było wylicytować, chyba największy entuzjazm
wzbudziła gitara z autografem
Jurka Owsiaka, którą podczas 20.
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wylicytował klub
motocyklowy DTR. W tym roku
jego członkowie postanowili oddać gitarę do ponownej licytacji,
a ich szlachetny gest spowodował
serię kolejnych. Podczas pierwszej
licytacji gitara została sprzedana
za 800 zł, ale została ponownie
przekazana przez zwycięzcę do ko-

lejnej sprzedaży, za drugim razem,
osiągając wartość 360 zł. Część
artystyczną rozpoczął występ chóru Cantores Minores pod batutą
Beaty Krzenciessy i przy akompaniamencie Justyny Maciejewskiej
z Gminnej Szkoły Muzycznej,
który przypomniał widowni o niedawno minionych Świętach Bożego Narodzenia. Po nich na scenie
pojawił się rockowy zespół NO
IDEA. Publiczności spodobał się
także występ bardzo licznej sekcji
tańca nowoczesnego, działającego
w GCKiS pod przewodnictwem
Justyny Łukasiewicz. Muzycznie
WOŚP uświetniły także występy
trzebnickich i związanych z Trzebnicą zespołów: Cran, Ktoś Gdzieś

Kiedyś Coś oraz Suchy Pion. Każdy
z nich zaserwował lokalnym fanom
energetyczną dawkę odpowiednio:
rocka, bluesa i punku. Pojawiła się
także bluesowa formacja Van Zan
1/2 Blues Power, która przypadła
do gustu szczególnie starszemu
pokoleniu trzebniczan. Występy
muzyczne przeplatane były licytacjami. Tego dnia można było stać
się właścicielem karnetów na basen
oraz e-kart do Strefy Aktywności
Sportowej przy Gminnym Parku
Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ,
które przekazał burmistrz Marek
Długozima. Ponadto do wylicytowania były m.in. walizki, koszulki WOŚP, kalendarz z rysunkami
Andrzeja Mleczki, vouchery do
Chicken World, płyty trzebnickich zespołów oraz flaga z podpisami skoczków biorących udział
w Noworocznym Turnieju Czterech Skoczni. Łączna kwota uzyskana z licytacji to 3837,77 zł. Tegoroczny wynik całkowity zbiórki
w Trzebnicy nie byłby jednak tak
wysoki, gdyby nie wolontariusze. Było ich wprawdzie mniej,
niż w ubiegłych latach, bo jedynie 37, ale nie przeszkodziło im

Zebraliśmy

36 422 zł.

nie ba , c z y li ws pania ł y p o k a z s z t uc z nyc h o g ni , k tór y r ówno go d z . 20. 0 0 r oz ś wie t li ł nie b o na Tr ze b nic ą.

to w uzbieraniu bardzo wysokiej
sumy. Mimo niesprzyjającej pogody chodzili po mieście już od godz.
10.00, a ostatnia puszka została oddana przed godz. 22.00. Dzięki ich
wytrwałości ostateczny wynik, razem z licytacjami, wyniósł 36 422
zł 66 groszy.
Organizatorzy z szefową sztabu Katarzyną Koćmą dziękują za
pomoc wszystkim, którzy bezinteresownie wsparli tegoroczny fi-

nał Orkiestry: Panu Burmistrzowi Gminy Trzebnica Markowi
Długozimie, który od początku
wspiera działania WOŚP i pomaga
w organizacji zbiórki, Restauracji
Palermo, Sadom Celmerów, harcerzom, firmom: Energy Fitness
Club, Chicken World, Biuro Pracy
Good Morning, Radiu Wawa i Panoramie Trzebnickiej.
Patrycja Król

– Co roku w okolicy 10 grudnia,
kiedy to przypada Międzynarodowy Dzień Obrony Praw Człowieka
ludzie na całym świecie mobilizują
się i walczą z niesprawiedliwością.
W tym roku organizacja Amnesty
International wybrała kolejne 10
osób, których prawa człowieka
zostały drastycznie naruszone –
mówi koordynatorka MPL Joanna
Plichta i dodaje: – To aktywiści

i działacze, pochodzący z takich
krajów jak: Jamajka, Honduras,
Czad, Madagaskar, Finlandia,
Turcja, Chiny, Bangladesz, Izrael
i Egipt, którzy odważnie protestowali z powodu łamania praw
człowieka, a teraz sami stali się
więźniami bądź ofiarami nękania i prześladowań. Pisanie listów
i apele do władz: prezydentów, premierów, ministrów krajów, z któ-

rych pochodzą bohaterowie mają
pomóc w walce o ich prawa.
– W tym roku najbardziej poruszyła mnie historia Xulhaz
Mannan z Bangladeszu, założyciela jedynego bangladeskiego
magazynu LGBTIQ, poświęconego związkom osób tej samej płci,
które w tym kraju są nielegalne.
W kwietniu 2016 roku Xulhaz
Mannan wraz z kolegą został brunatnie zamordowany maczetą we
własnym mieszkaniu na oczach
75-letniej matki. Sprawa jest jeszcze bardziej wstrząsająca, ponieważ mimo twardych dowodów tj.
nagrania z monitoringu, sprawcy
nadal pozostają na wolności – powiedziała Lila Krupa, uczennica
klasy 3C G. – Po raz trzeci uczestniczę w Maratonie Pisania Listów
i wierzę, że dzięki tej akcji uda się
zmienić świat na lepsze, a napisane
listy przyniosą zamierzony skutek,

natork ą akcj i Joanną Plic ht ą.

oby wate li ic h k raju , k tór z y s ą p r ze ś l adowani i nie s ł u s z nie wię z ie ni.
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▶ Trad yc yj nie nie z ab rak ł o e ne r ge t yc z nyc h konce r tów ora z w ystę p ów.

▶ Je d ny m z p u nk tów p r o g ramu t r ze b nic k iej Wie lk iej O rk ie st r y Świ ąte c z nej

▶ Zb iórk a nie by ł aby m oż liwa , g d y by nie p om o c wo l ont ariu s z y.

Pom o c y by ł y lic z ne lic y t acj e.
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w tym wypadku postawienie przed
sądem morderców Xulhaza – dodaje.
Jak podkreśla koordynatorka
MPL Joanna Plichta, tegoroczna
edycja trzebnickiego Maratonu
Pisania Listów również przebiegła pomyślnie. – Łącznie napisano
648 listów. Pisali m.in. uczniowie
szkół: PZS nr 1, SP 1 i SP 3, rodziny uczniów, nauczyciele i mieszkańcy. Najwięcej, bo aż 118 listów,
napisano do władz Chin w sprawie o zaprzestanie prześladowań
obrończyni praw lokatorskich Ni
Yulan. Teraz pozostaje je wysłać
i czekać na dobre wieści. Dziękujemy panu burmistrzowi Markowi
Długozimie za pomoc w przeprowadzeniu akcji i udostępnienie
sali Gminnego Centrum Kultury.
Podziękowania składamy także wszystkim współorganizatorom m.in. pani Danucie Domino

i Annie Kępce, współpracownikom oraz piszącym listy za to, że
dołożyli swoją cegiełkę w budowaniu lepszego świata – podsumowuje.
Maraton Pisania Listów to międzynarodowa inicjatywa, którą
w 2001 roku zapoczątkowali aktywiści i aktywistki z warszawskiej
grupy Amnesty International.
Akcja z każdym kolejnym rokiem
cieszy się coraz większą popularnością. W ubiegłym roku w ponad
200 krajach napisano blisko 4,6
mln listów. O tym, co listy mogą
zdziałać świadczą kolejne dobre
wiadomości płynące z całego świata. Przykładem jest m.in. sprawa
Yorm Bhopa z Kambodży, która w obronie swojej społeczności
została niesłusznie aresztowana,
a dzięki globalnej presji wyszła na
wolność.
[mc]

▶ Uc ze st nic y M aratonu Pis ania Listów Amne st y I nte rnat ional w ra z z ko or d y-

▶ Po dc z as m aratonu p is ano list y do w ł ad z z p r oś b ą o p r z yj r ze nie s ię s y t u acj i

▶ S al a widowis kowa G minne go Ce nt ru m Ku l t u r y był a w y p e ł niona p o b r ze gi.
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Pisali listy w słusznej sprawie
W sobotę 9 grudnia mieszkańcy Trzebnicy i okolic
mieli okazję, aby napisać list solidarnościowy i tym
samym przeciwstawić się niesprawiedliwości, jaka
spotkała obrońców i obrończynie praw człowieka
z 10 państw. Szkolna Grupa Amnesty International
nr 108 przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy wraz z klasami 3C G i 3D G i koordynatorkami:
Moniką Komisarczyk i Joanną Plichtą po raz kolejny,
włączając się w międzynarodową akcję, zorganizowała Maraton Pisania Listów.

▶ Pu nk te m ku lminac yj ny m f ina ł u WOŚP był o ś wiate ł ko do
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D r M onik a G ru s zc z y ńs k a
– nauc z yc ie lk a ś p iew u
w Gminnej Szkole Muzycznej
w Tr ze b nic y i op ie ku nk a
Tr ze b nic k ic h K aj d as ze k .

Kajdaszki znów triumfują
Zespół Trzebnickie Kajdaszki, działający przy
Gminnej Szkole Muzycznej im. prof. Edmunda
Kajdasza w Trzebnicy, po raz kolejny pokazał swój
wielki talent. 7 stycznia podczas I Milickiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek zdobył I miejsce w kategorii zespoły wokalno-instrumentalne. Sukces
odniosła także jedna z uczennic – Hanna Pluta,
której jury przyznało nagrodę Grand Prix.
W konkursie wzięło udział blisko 500 młodych artystów, którzy zaprezentowali się w dziesięciu różnych kategoriach. Zespół
„Trzebnickie Kajdaszki” pod opieką nauczycielki śpiewu, solistki
Operetki Wrocławskiej dr Moniki
Gruszczyńskiej zdobył I miejsce
w kategorii zespoły wokalno-instrumentalne i powtórzył sukces
z ubiegłego roku, kiedy zwyciężył
w konkursie kolęd w Sułowie.
Ogromnymi
zdolnościami
wokalnymi popisała się również
uczennica Hanna Pluta, która po
raz pierwszy wystartowała w kategorii solowej. Za wykonanie pastorałki „Mario, czy Ty wiesz”
otrzymała najważniejszą nagrodę
konkursu Grand Prix. Wszystkie
prezentacje artystów zakończono
wręczeniem pucharów i dyplomów.
Burmistrz Marek Długozima,
który cztery lata temu podjął decyzję o utworzeniu Szkoły Muzycznej

I stopnia w Trzebnicy, dziś nie ma
wątpliwości, że postąpił właściwie.
– Od początku powstania tej placówki obserwuję, jak duże postępy
robią jej uczniowie. W ubiegłym
roku w listopadzie uczestniczyłem
w koncercie patriotycznym, a przed
Świętami Bożego Narodzenia wysłuchałem wzruszającego koncertu
kolęd i muszę przyznać, że jestem
pod ogromnym wrażeniem ich
talentu, profesjonalizmu i determinacji w dążeniu do muzycznej
perfekcji – podkreśla burmistrz.
– Serdecznie gratuluję Trzebnickim Kajdaszkom oraz Hannie
Plucie, która już teraz zachwyca
nas swoim talentem. Wierzę, że
pod czujnym okiem pani dr Moniki Gruszczyńskiej, której również
z całego serca gratuluję i składam
wyrazy uznania za zaangażowanie
i wkład wniesiony w przygotowanie uczniów, nadal będą szlifować
muzyczne pasje i zdobywać prestiżowe nagrody – zakończył.
R

E
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Wigilijna opowieść
11 stycznia w sali widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum Kultury odbyły się jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. Występ dedykowany był babciom i dziadkom
z okazji ich święta. Do udziału w wydarzeniu
wszystkich mieszkańców zaprosił Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica, który zapoczątkował ideę gminnych jasełek.
Na początek przybyłych gości
przywitał burmistrz Marek Długozima oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Jadwiga Kalinowska.
– Tradycją stało się, że na początku
nowego roku uczniowie pod opieką nauczycieli z trzebnickich pla-

cówek oświatowych przygotowują
jasełka, które są podziękowaniem
za troskę i miłość babć i dziadków.
Na ręce pani dyrektor Jadwigi Kalinowskiej składam serdeczne podziękowania za to, że Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy przyjęła

na siebie trud organizacyjny tegorocznych jasełek – mówił burmistrz, który jest pomysłodawcą
wydarzenia. Następnie obecnym
na sali babciom i dziadkom złożył
życzenia.
Przedstawienie składało się
z dwóch części. Podczas pierwszej
z nich widzowie mogli obejrzeć
spektakl, którego scenariusz powstał na podstawie powieści Karola Dickensa „Opowieść wigilijna”.
Głównym bohaterem był tu Hipolit Skąpiec – człowiek skąpy, zimny egoista, bogacz, który nie widzi
sensu w obchodzeniu Bożego Narodzenia i nie dostrzega w drugim człowieku swojego bliźniego.
Za sprawą nieżyjącego przyjaciela

i duchów Hipolit przechodzi przemianę i wreszcie zaczyna zauważać
innych. Zmienia swoje zachowanie, staje się dobrym i życzliwym
człowiekiem, który pomaga potrzebującym i nikim nie gardzi.
W części drugiej młodsi uczniowie wdzięcznie przybliżyli historię
narodzenia Jezusa sprzed ponad
2000 lat, przenosząc publiczność
do Betlejem. Ich występ pełen był
magii, radości i tańca. Oprócz
głównych bohaterów – Maryi i Józefa, wystąpili także Pastuszkowie
oraz Trzej Królowie. Elementami
scalającymi poszczególne fragmenty obydwu części były przepiękne kolędy oraz muzyka instrumentalna.

Przedstawienie można było
obejrzeć dzięki zaangażowaniu
chóru szkolnego pod dyrekcją pani
Justyny Curyło. Oprawę instrumentalną przygotowali uczniowie
SP nr 3 uczęszczający do Gminnej
Szkoły Muzycznej. Fantastycznymi aktorami okazali się uczniowie
z klasy VII a i IV c, nad którymi
czuwały: pani Ewa Pasek i pani
Agnieszka Drohomirecka oraz
trzecioklasiści z oddziału d i e pod
opieką pani Małgorzaty Zagórnej
i pani Agaty Zych. Dekorację przygotowały szkolne artystki: pani Jowita Jezioro-Wolska, pani Magdalena Pyczak i pani Joanna Sobota.
AD/MW

▶ W I M ilic k im Fe st iwalu Ko l ę d i Pastora ł e k w k a te gorii ze sp o ł y wo k alno - inst ru m e nt alne z w yc ię ż ył y Tr ze b nic k ie K aj d as z k i.

Trzebnickie Kajdaszki: Alicja
Wojtkowska, Patrycja Budzyń,
Karolina Budzyń, Tomasz Styrna,
Sara Chmielewska, Hanna Pluta (laureatka Grand Prix), Brajan
Radzio, Hanna Warszewska, Nikodem Czarnik, Kosma Czarnik,
Kalina Krzemianowska, Bartosz
Kropielnicki, Natalia Dudek, Jagoda Jaszczyk, Martyna Obarska,
Wiktoria Pieścik, Julian Garlińska,
Zuzanna Garlińska, Agata Błesznowska, Berenika Studenna.
K
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Na akordeonach
w duecie wystąpili
Nikodem i Kosma
Czarnikowie.
Uczniów przygotowali: dr Monika Gruszczyńska
– śpiew, mgr Agata
Grudzień – akompaniament,
mgr
Paweł Czochara –
akordeon.
▶ H anna Plu t a ot r z y m a ł a nag r o d ę G rand
[mc]
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▶ W t y m ro ku g minne j ase ł k a p r z ygotowa ł a sp o ł e c z noś ć uc z niows k a Sz ko ł y

▶ Pr ze d st awie nie p r ze p l at ane był o p ię k ny mi u t worami w w y konaniu s z ko l -
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▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a , k tór y je st p omys ł o d awc ą g minnyc h j ase ł e k

Po d st awowej nr 3 w Tr ze b nic y. Uc z niowie z ap re ze ntowali s p e k t ak l opar t y
na „O p owie śc i wigilij nej ” ora z historię naro d ze nia Je z u s a .

ś wię t a .

ne go c hóru .

p o d z ię kowa ł d y re k tor Jadwid ze Kalinows k iej z a zor g ani zowanie te go
wspania ł e go w yd ar ze nia .
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Gmina Trzebnica przyjazna rodzinie
KATALOG ULG I PREFERENCJI OFEROWANYCH PRZEZ
REALIZATORÓW PROGRAMU DLA „TRZEBNICKIEJ RODZINY 3+”
Lp

REALIZATOR PROGRAMU

1

Gminny Park Wodny Trzebnica-Zdrój ul. Leśna , 55-100 Trzebnica, tel 71/312 14 38
• 50% zniżki na zakup biletu wstępu na pływalnię.

2

3

15

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Trzebnicy ul. 1-go Maja 6, 55-100 Trzebnica
Przedszkole Nr 2 w Trzebnicy ul Wojska Polskiego 6, 55-100 Trzebnica
• przyznanie 20. dodatkowych punktów przy rekrutacji do gminnych przedszkoli.
Komunikacja miejska w Trzebnicy
• bezpłatna komunikacja miejska na trasie Trzebnica – miasto
• 50% zniżki w komunikacji miejskiej do: Szczytkowic, Księginic, Świątnik, Węgrzynowa, Jaszyc,
Skarszyna, Piersna, Boleścina, Głuchowa Górnego, Raszowa, Ligoty, Masłowa i Marcinowa.

4

Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul Prusicka 12, 55-100 Trzebnica, tel 71/312 09 47
• 50% zniżki przy zakupie biletu wstępu na seanse filmowe, miejskie lodowisko oraz inne imprezy
kulturalne i sportowe organizowane przez G.C.K.i S w Trzebnicy,
• w okresie zimowym(od 1 października do 31 marca) możliwość bezpłatnego korzystania z hali
sportowej przy ul. Kościelnej 9 przez 2 godziny w tygodniu

5

Przyznanie 50% ulgi za opłaty szczepień dzieci przeciw:
• meningokokom od 12 m. ż. do 2-ch lat przy zastosowaniu 1-ej iniekcji. Tel. 71/312 05 10

6

PROLINE Bartosz Bakalarczyk – SKLEP ul. Polna 31, 55-100 Trzebnica , tel. 71/387 14 52
• 30% zniżki na naprawę sprzętu komputerowego(dotyczy tylko robocizny).

7

Doradztwo Żywieniowe & Dietetyka Katarzyna Gediga
ul. H. Pobożnego 24 A, 55-100 Trzebnica, tel. 609 320 661
• 40% zniżki w indywidualnej diagnozie sposobu odżywiania całej rodziny.

8

Nauka Jazdy Tomasz Grzegorzewski ul. Słoneczna 1/12, 55-100 Trzebnica, tel. 501 709 315
• 10% zniżki na kurs prawa jazdy kat. B, A, A1, A2, AM.

9

STEPMED Paweł Stelmaszczyk ul. Ogrodowa 23/6, 55-100 Trzebnica
Usługa w Przychodni PROVITA, ul. Św. Jadwigi 27 A-B, 55-100 Trzebnica
• 50% zniżki w opłacie za pakiet 10 zabiegów terapii (manualna, indywidualna, masaż, kinesiotaping).

10

piTERN ul Serdeczna 8 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, tel. 506 032-848
• 15% zniżki na zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych,
• 5% zniżki na zakup i montaż zestawu fotowoltaicznego,
• 10% zniżki na zakup i montaż kotła co.,
• 10% zniżki na zakup i montaż pompy ciepła,
• 7% zniżki na zakup i montaż pompy ciepła.

11

Gminne Centrum Medyczne Trzebnica-ZDRÓJ ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica. Tel. 71/312 03 20
50% zniżki na niżej wymienione zabiegi:
• masaż leczniczy kręgosłupa – 50 min. (cena ze zniżką – 25,00zł),
• masaż rozluźniający karku – 20 min.(cena ze zniżką – 15,00zł),
• masaż relaksacyjny całego ciała – 60 min.(cena ze zniżką – 40,00zł),
• masaż stóp z elementami masażu tajskiego – 50 min.(cena ze zniżką – 25,00zł),
• masaż wspomagający odchudzanie(brzuch,uda,pośladki)–50 min.(cena ze zniżką–35,00zł),

20

13

Klub „FIL” Piotr Grabowski, pl. Nankiera 15, 50-139 Wrocław
z siedzibą w ALIOR BANK PARTNER ul. Kościelna 25 C, 55-100 Trzebnica
• każda osoba posiadająca kartę „Trzebnickiej Rodziny 3+” otrzyma upominek za skorzystanie
z produktów Banku.

K
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Salon Fryzjerski „QUEST” ul. św. Jadwigi 6A, 55-100 Trzebnica, tel. 535 335 120
• 50% zniżki na usługę strzyżenia.
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„Koniczynka” Punkt Przedszkolny, Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka – Joanna Mszyca
z siedzibą w Trzebnicy ul. Prusicka 24a, Tel.605 138 519
• 40 % zniżki w opłacie dla dzieci żłobkowych i przedszkolnych
AM-GROUP prawo dla każdego, PW UNIWERS, MAR 43-400 Cieszyn, ul. Mostowa 4
• 20% zniżki po odliczeniu należnej prowizji za obsługę dla Kancelarii przy usłudze – szkody
osobowe i rzeczowe
• 15% zniżki po odliczeniu należnej prowizji za obsługę dla Kancelarii przy usłudze – pomoc
osobom zadłużonym
• 10% zniżki po odliczeniu należnej prowizji za obsługę dla Kancelarii przy – pozostałych usługach
Ulgi będą dokonywane w jego placówce w Trzebnicy ul. Jana Pawła II nr 1, 55-100 Trzebnica.
Kontakt: Adam Matera tel. 603 25 10 28.
„POZYTYW-Ka” Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego Bartłomiej Trzepizur
ul. Diamentowa 9, 52-215 Wrocław tel. 503 901 757
• 20% zniżki w opłacie dla dzieci, młodzieży i dorosłych w konsultacjach i terapii psychologicznych
• 10% zniżki w opłacie dzieci i młodzieży w konsult. i terapii neurologopedycznej, konsultacji
psychiatrycznej oraz grupa rozwojowa dzieci i młodzieży,
• 20% zniżki przy diagnostyce i stymulacji niemowląt.
Usługa wykonywana będzie na ul. Rynek 13/6, 55-100 Trzebnica
Kamilnotebook – Selltech ul. Drobnera 34, 50-257 Wrocław. Tel. 601 72 11 30
• 10% zniżki na zakupy laptopów, komputerów PC;
• 10% zniżki na usługi serwisowe laptopów i komputerów PC;
• 5% zniżki na zakup traktorków japońskich
Usługa punktów nr 1-2 będzie wykonywana we Wrocławiu ul. Drobnera 34, a punktu nr 3
w miejscowości Małuszyn nr 9 a, 55-100 Trzebnica
„ALEX” Aleksandra Grodzińska, ul. Kościelna 10, 55-100 Trzebnica
• 5% zniżki na zakupy całego asortymentu firmy z wyłączeniem artykułów będących w danej
chwili w cenach promocyjnych,
• dodatek w postaci drobnego upominku po dokonaniu zakupu w okresie sierpień-wrzesień
Rabat obowiązuje przy płatnościach gotówkowych.
Ulgi będą dokonywane pod adresem ul. Kościelna 10. 55-100 Trzebnica.
Kontakt: Aleksandra Grodzińska tel. 603 069 118, sklep tel. 71/ 387 16 00
MYDELNICZKA naturalnie z klimatem, Paweł Stelmaszczyk
• 10% zniżki na zakupy całego asortymentu posiadanych artykułów.
Ulgi będą dokonywane na ul. Daszyńskiego nr 40, 55-100 Trzebnica.
Kontakt: Paweł Stelmaszczyk tel. 507 033 543.
„AVIVA” Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie z siedzibą w Warszawie ul. Inflandzka 4b, 00-189
Warszawa, Oddział we Wrocławiu ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław.
• bezpłatne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) „Grono”,
• 20 % zniżki pakietu medycznego „Bądź Zdrów”(wersja rodzinna) – szczegóły na stronie: Aviva
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Osoba do kontaktów: Nina Węgrzyńska, tel.694-327-466,
mail: wegrzynska.nina@aviva.com.pl
Hotel „MILENA”, Wiesław Białożyt, ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka (Beskid Śląski)
• 34 % zniżki w opłacie za 7 noclegów z wyżywieniem(śniadania i obiadokolacje) – cena bez zniżki
910,00 zł., cena ze zniżką 600,00 zł. za cały pobyt. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 lub 4 osobowych
z dwoma oddzielnymi sypialniami. Warunki skorzystania ze zniżki: przyjazd w 2, 3 lub 4 osoby –
pobyt rozpoczyna się i kończy w sobotę – w celu potwierdzenia rezerwacji hotel wymaga wpłaty
ustalonej zaliczki.
W sezonie letnim i zimowym organizujemy 7 – dniowe turnusy wypoczynkowe połączone
z programem fakultatywno – rozrywkowym, na który składają się m. innymi dancingi, wycieczki
i spotkania z ciekawymi ludźmi.
Rezerwacje pod numerem telefonu: 33 8637 383, 502 292 497.
Osoba do kontaktu: Sylwia Czulak tel. 508 292 942, e-mail sylwia.czulak@milena.com.pl
Viltis Medica Specjalistyczna Praktyka Medyczna, lek. med. Agata Kot (choroby płuc)
ul. Wrocławska 8D, 55-100 Trzebnica
• 20 % zniżki w opłacie za wszystkie usługi prowadzone przez firmę.
Osoba do kontaktu: Michał Kot tel. 505 686 165, www.viltismedica.pl,
rejestracja: rejestracja@viltismedica.pl
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IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE

w kameralnej atmosferze

od 1995 roku

ŚNIADANIA, OBIADY, KOLACJE
chrzciny, komunie, stypy, itp.
Nowy Dwór 60 Trzebnica
przy obwodnicy

tel. 71 387 02 01
www.zajazdpodlwem.pl
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla działek
nr 92, 93, 144/1, 159, 1/6, 1/4, 143/1 AM-1 obręb wsi Będkowo.
Na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały nr
XXXVII/427/13 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla
działek nr 92 i nr 93 AM-1 obręb wsi Będkowo, uchwały nr XLVII/570/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/427/13 z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 92 i nr 93 AM-1 obręb wsi Będkowo
oraz uchwały nr XII/139/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/427/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2013
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla działek nr 92, 93, 144/1,
159, 1/6, 1/4, 143/1 AM-1 obręb wsi Będkowo,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05.02.2018 r. do 27.02.2018 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz
na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami,
odbędzie się w dniu 21.02.2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego,
pok. nr 48.
Zgodnie z art. 11 pkt 8, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2018 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 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się w terminie od
05.02.2018 r. do 27.02.2018 r. w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi
i wnioski do projektów planów w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do
rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi. Uwagi należy składać
na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do 21.03.2018 r. Zgodnie z art. 40 ustawy uwagi mogą
być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica
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Przedwojenna Trzebnica i okolica
Hotele przedwojennej Trzebnicy
Poruszony w poprzednim wydaniu
Panoramy Trzebnickiej temat funkcjonujących w przedwojennej Trzeb-

▶ H ote l S c hl e s isc he r H o f
(Śląski D wór).

nicy hoteli nie został wyczerpany
i wymaga uzupełnienia. Jednym
z największych hoteli w przedwojennej Trzebnicy był „Hotel Jägerhof”
(Dwór Myśliwego). Znajdował się on
przy ówczesnej ulicy Schützenstrasse 13 (ul. Strzelecka) na zachodnich
obrzeżach miasta, pomiędzy dzisiejszą ul. Spokojną a boiskiem treningowym na Stadionem Miejskim.
Właścicielem obiektu był Richard
Salomon, a następnie hotelarz Fritz
Schirmer. Hotel ten dysponował
trzydziestoma pokojami gościnnymi, dużą salą bankietową, restauracją oferującą pełne wyżywienie oraz
piwo z popularnego browaru Sacrau
(Zakrzów), przeszkloną werandą
oraz pięknym ogrodem wyposażonym m.in. w podest do tańczenia.
Obiekt ten nie przetrwał niestety
II Wojny Światowej. O jego istnieniu oprócz kilku zdjęć, pozostałości firmowej porcelany i wybitego

▶ H ote l Jäge rho f D wór Myśliwego.

w 1925 roku medalu pamiątkowego,
przypomina już tylko stara strzelnica za Stadionem Miejskim. Więcej szczęścia miał obiekt o nazwie
Konzerthaus (Dom Koncertowy)
– obecna siedziba Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Budynek ten
postawił Emil Rösner – właściciel
zlokalizowanego po sąsiedzku browaru. W latach późniejszych lokal
ten nabył miejscowy gospodarz Fritz
Scholz. Trzebnicki „Konzerthaus”
służył przede wszystkim organizacji wydarzeń okolicznościowych,
zarówno rodzinnych, jak i inicjowanych przez liczne wówczas związki
i zrzeszenia. Obiekt ten oferował
również pokoje gościnne, restaurację, stajnie dla podróżujących konno
(w miejscu dzisiejszej Art Kawiarni), garaże samochodowe, dużą salę
bankietową ze sceną (obecna sala
kinowa), małą salę bankietową,
kręgielnię, bilard oraz zacieniony
ogród. W miesiącach zimowych
jedną z atrakcji był również tor sa-

▶ Kon ze r t hau s D om Koncer tow y.

neczkowy przebiegający od wejścia
do ówczesnego parku miejskiego
wzdłuż obecnej ulicy M. Konopnickiej. Do naszych czasów dotrwał
również budynek przy ul. Ks. Bochenka 14, w którym przed wojną
funkcjonował „Hotel Schlesischer
Hof” (Śląski Dwór). Właścicielem
hotelu był Carl Nitschke. Obiekt ten
dysponował restauracją w przyziemiu budynku, salą bankietową i pokojami gościnnymi na piętrach, do
dyspozycji gości był również urządzony ogród. Obecnie budynek ten
pełni funkcje mieszkalne i usługowe
na parterze. Kolejny hotel w przedwojennej Trzebnicy „Hotel goldene
Krone” (Złota Korona) znajdował się
na początku dzisiejszej ul. Daszyńskiego przy jej skrzyżowaniu z ul.
Ks. Bochenka. Oferował on pokoje
gościnne, restaurację (z dużym wyborem win i piwem z berlińskiego
browaru Schultheiss), przeszkloną
werandę, salę bilardową i zewnętrzną kolumnadę. Hotel ten nie wytrzy-

▶ H ote l Jäge rho f D wór Myśliwego.

6 stycznia, w dniu obchodów święta Trzech Króli,
w kościele filialnym pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Masłowie odbyło się
uroczyste poświęcenie czterech witraży okiennych przedstawiających wizerunki św. Jadwigi
Śląskiej, św. Siostry Faustyny, św. Jana Pawła II
i Matki Bożej.
Pawłem II oraz mieszkańcom Jaszyc i Kałowic za ofiarowanie witrażu z Matką Boską.
– Pochodzący z XVII wieku
kościół w Masłowie zasługuje na
to, aby jego wnętrze zdobiły tak
wspaniałe witraże okienne. Cieszę
się, że wspólnie z mieszkańcami
na czele z sołtys Masłowa Jolantą
Kot możemy troszczyć się o ten
kościół, który jest zabytkiem architektonicznym i posiada bogatą
historię. W ostatnim czasie udało
się wyremontować jego dach oraz
pomalować elewację, a dziś możemy podziwiać te wyjątkowe witraże. Gratuluję także ks. Jackowi Olszewskiemu, który był inicjatorem
tego szlachetnego przedsięwzięcia
– mówił podczas uroczystości burmistrz.
Na zakończenie wykonawca witraży podarował wszystkim darczyńcom miniatury witraży, tych
które zdobią kościół w Masłowie.
Jak zapewnia sołtys Ligoty Tadeusz Jakubowski replika witrażu

▶ Poś wię ce nie wit ra ż y o k ie nnyc h w koś c ie l e w M as ł owie. N a

z dj ę c iu o d l ewej: k s . Jace k O ls zews k i , so ł t ys Ligot y Tade u s z Jaku b ows k i , so ł t ys M as ł owa Jo l ant a Kot , b u rmist r z
M are k D ł u goz im a , k s . d z ie k an Je r z y O ls zówk a SDS , so ł t ys
K a ł owic Wie s ł aw S ę d kows k i ora z w y konawc a wit ra ż y Zb i g niew Jawor s k i.

z wizerunkiem św. Jana Pawła II
będzie widniała w nowo budowanej świetlicy.
[mc]

sekretarz Gminy Trzebnica,
radny Rady Powiatu Trzebnickiego,
członek Zarządu Powiatu,
prywatnie pasjonat historii
przedwojennej Trzebnicy,
którą chce się z Państwem
podzielić na łamach tej rubryki.

mał zapewne konkurencji znajdującego się po sąsiedzku hotelu „Pod
żółtymi lwami” i zakończył swoją
działalność. W jego murach swoją
siedzibę znalazła następnie Miejska
Kasa Oszczędnościowa, która spłonęła w 1945 roku.
Więcej archiwalnych zdjęć
i artykułów znajdziecie Państwo
na profilu facebookowym:
Przedwojenna Trzebnica i okolica.

▶ H ote l go l de ne K rone Złota Korona.

Poświęcenie witraży

W wydarzeniu wzięli udział
m.in. Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima, ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS z parafii pw. św.
Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi
Śląskiej w Trzebnicy, ks. proboszcz
Jacek Olszewski z parafii pw. św.
Wawrzyńca w Cerekwicy, sołtys
Masłowa Jolanta Kot, sołtys Ligoty Tadeusz Jakubowski, sołtys Kałowic Wiesław Sędkowski, sołtys
Jaszyc Marta Nowak, członkowie
Rad Parafialnych oraz parafianie.
Podczas uroczystej mszy św. sołtys
Ligoty Tadeusz Jakubowski złożył
wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowania: – W imieniu
Rady Parafialnej i całej lokalnej
społeczności dziękuję Panu Burmistrzowi Markowi Długozimie
za ufundowanie jednego z witraży,
który przestawia postać księżnej
św. Jadwigi Śląskiej. Dziękuję także
mieszkańcom Masłowa za sfinansowanie witrażu z wizerunkiem
św. Siostry Faustyny, mieszkańcom Ligoty za witraż ze św. Janem

Daniel Buczak

▶ Witraż z wizerunkiem

św. Jadwigi Śl. został ufundowany przez burmistrza
Marka Długozimę.

26.01.2018
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Krecik, który poznaje Polskę zagościł w Trzebnicy
W dniach 19-25 stycznia dzieci z Przedszkola Niepublicznego
Koniczynka w Trzebnicy, w ramach ogólnopolskiego programu
edukacyjnego „Krecik
poznaje Polskę”, gościły u siebie sympatycznego bohatera bajek
animowanych.
Krecik swoją podróż po Polsce
rozpoczął na początku września
ubiegłego roku, by wraz z zabranym ze sobą bagażem, tydzień po
tygodniu odwiedzać i poznawać
kolejne miejscowości naszego kraju. Na zaproszenie przedszkolaków
i ich opiekunów Krecik dotarł również do Trzebnicy. Podczas swojej
wizyty uczestniczył w codziennym
życiu przedszkola. Towarzyszył
dzieciom w trakcie zajęć, posiłków,
odpoczynku czy spacerów. Dzięki

▶ Pami ąt kowe z dj ę c ie b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy z p r ze d s z ko l ak ami i op ie ku nami z N ie p u b lic z ne go Pr ze d s z ko l a Koni c z y nk a w Tr ze b nic y.

bagażowi Krecika, wyposażonego
w pamiątki z innych miejscowości, niezwykły gość opowiedział
o swoich przygodach. Chcąc się
odwdzięczyć, dzieci z Koniczynki
zabrały Krecika na wycieczkę po

Trzebnicy i pokazały mu najpiękniejsze miejsca w mieście: Bazylikę Św. Jadwigi, trzebnicki deptak
i Rynek, zabytkowe kamienice oraz
Urząd Miasta i Gminy, w którym
doszło do spotkania Krecika z burmistrzem Markiem Długozimą,

który bardzo ucieszył się z odwiedzin przedszkolaków. Na zakończenie wizyty Krecika w Trzebnicy
dzieci wraz z opiekunami uzupełniły „Pamiętnik podróży Krecika”
oraz podarowały mu kilka pamiątek, przypominających o mieście,

które odwiedził. Następnie spakowały jego walizkę i wysłały do następnego przedszkola, tym razem
do Szczecina.
[at]
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Bezpłatny wstęp na mecze rundy wiosennej
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima
podjął decyzję, że wstęp na mecze IV ligi rozgrywane w rundzie wiosennej na Stadionie Fair Play
Arena w Trzebnicy będzie nadal darmowy.
– Wiadomo, że na biletach moglibyśmy zarabiać, ale mając na uwadze społeczny aspekt istnienia drużyny seniorów w naszym mieście
i fakt, że naszym głównym sponsorem jest Gmina Trzebnica – w porozumieniu z panem burmistrzem
Markiem Długozimą – postanowiliśmy zrobić ukłon w stronę kibiców
i zdecydowaliśmy, że wstęp na mecze Polonii grane u siebie na wio-

snę będzie dalej bezpłatny. Chcemy promować piłkę nożną wśród
mieszkańców i dajemy im w związku z tym możliwość darmowego
oglądania zespołu, w którym grają
zawodnicy o dużych nazwiskach.
Takich jak legenda Śląska Wrocław
Krzysztof Ulatowski czy Krzysztof
Ostrowski, były piłkarz Legii, Śląska
i Widzewa – wyjaśnia prezes TSSR
Polonia Kamil Kwaśniak.

▶ D ru ż y na Po l onii Tr ze b nic a w ra z z b u rmist r ze m M ark ie m D ł u goz im a , p re ze se m Kamil e m
Kwaś niak ie m ora z k ad rą t re ne r s k ą

Władze Polonii Trzebnica weszły w nowy rok mocnym akcentem, transferując dwóch piłkarzy. Do klubu wrócił jeden z jego najlepszych wychowanków w historii – Krystian Jajko, który przeszedł prosto z drugoligowej
Legionovii Legionowo, a także inny doskonale znany trzebnickim kibicom
zawodnik – Kacper Belica.
jest tu teraz mocna drużyna, sytuacja klubu jest stabilna i cieszę
się, że wracam do swojego piłkarskiego domu. Myślę, że razem możemy sporo osiągnąć – powiedział
Krystian Jajko.
– Jestem bardzo zadowolony,
że udało nam się dojść do porozumienia z Krystianem. Jest on
przykładem tego, że szkolenie
w naszym klubie bardzo dobrze
funkcjonuje, gdyż swoich umiejętności nabywał u nas od najmłodszych lat, a potem z powodzeniem
radził sobie nawet w drugiej lidze.
Jego transfer świetnie wpisuje się
także w to, o czym podczas grudniowego spotkania z trenerem
Ireneuszem Mamrotem mówił
pan burmistrz Marek Długozima,
który chce aby wychowankowie
stanowili o sile naszej drużyny –
skomentował prezes TSSR Polonia
Kamil Kwaśniak.

Z transferu zawodnika cieszy się
także trener. – Nie ma co ukrywać,
że to dla nas duże wzmocnienie.
Pokładam w Krystianie spore nadzieje. Jego ogromną zaletą jest
wszechstronność. Może występować na różnych pozycjach i jestem
przekonany, że wniesie do zespołu sporo jakości – mówi Paweł Tronina.
Chciał kontynuować współpracę z trenerem Troniną
Drugi ze sprowadzonych zawodników – Kacper Belica – niedawno skończył 24 lata. Jest wychowankiem BKS Bolesławiec
skąd później trafił do Chrobrego
Głogów, w barwach którego występował nawet w II lidze. W 2014
roku przeszedł do Polonii Trzebnica i w trzebnickim klubie grał aż do
lata ubiegłego roku, zdobywając
po drodze sporo bramek – wywalczył awans do IV ligi, kiedy to bia-

▶ K ac p e r B e lic a

▶ K r yst ian Jaj ko

ło-niebiescy zdeklasowali okręgówkę, nie przegrywając żadnego
meczu w sezonie. Po zakończeniu
rozgrywek pomocnik przeniósł
się do MKP Wołów – tam spotkał
naszego obecnego szkoleniowca
Pawła Troninę, który teraz chciał
go mieć w swoim zespole, a zarząd Polonii, znając dobrze tego
gracza, przystał na tę propozycję
i w poniedziałek została podpisana
umowa transferu definitywnego.
– Bardzo dobrze pracowało mi się
z trenerem Troniną w Wołowie
i chciałbym teraz kontynuować
tę współpracę. Mam nadzieję, że
będę wzmocnieniem drużyny,
a nie tylko uzupełnieniem składu.
Cieszę się, że mogę wrócić i być
znowu częścią Polonii Trzebnica –

powiedział Kacper Belica.
– Również cenię sobie współpracę z Kacprem i uważam go
za bardzo dobrego zawodnika,
który z pewnością będzie dla nas
przydatny. Jeśli sumiennie podejdzie do treningów i dobrze przepracuje okres przygotowawczy
– a zamierzam dopilnować, żeby
tak było – to będziemy mieć z niego sporo pożytku – skomentował
trener Paweł Tronina.
Polonia przygotowania do
nowego sezonu rozpoczęła 22
stycznia. Pierwszy mecz kontrolny trzebniccy piłkarze rozegrają
natomiast 27 stycznia na trzebnickiej Fair Play Arenie. Rywalem
będzie Rawia Rawicz.

Trener Gałkowski jest absolwentem wrocławskiej Akademii
Wychowania Fizycznego. Jego
specjalizacją jest przygotowanie
motoryczne. Doświadczenie zdobywał pracując we wrocławskich
klubach: Forzie, Polonii i Wratislavii. Był także koordynatorem
w szkółce piłkarskiej Spartan.
Obecnie trenuje też młodzików
w Śląsku Wrocław.
– Dzięki wsparciu pana burmistrza Marka Długozimy nasza akademia dobrze funkcjonuje, jest
u nas bardzo dobra infrastruktura
i wielu trenerów chciałoby u nas
pracować. Tego szkoleniowca

wybraliśmy spośród kilku kandydatów. Juniorzy są bezpośrednim
zapleczem pierwszej drużyny,
więc nie mógł ich prowadzić ktoś
przypadkowy. Trener Gałkowski
ma odpowiednie wykształcenie
i doświadczenie. Poza tym przekonał nas swoją wizją całościowego prowadzenia tych dwóch grup
– juniorów starszych i młodszych.
Nie bez znaczenia był też jego pomysł na współpracę z trenerem
seniorów – opowiada prezes TSSR
Polonia Kamil Kwaśniak.
– Jestem bardzo zadowolony, że
wybrano moją kandydaturę i postawiono na mnie. Do aplikowania

na to stanowisko skłoniła mnie
głównie renoma akademii Polonii
Trzebnica i możliwość współpracy
z trenerem pierwszego zespołu
Pawłem Troniną. Odbyłem pierwszy trening z juniorami i widzę
potencjał w tej drużynie. Także jestem pełen optymizmu i myślę, że
uda nam się wspólnie zrealizować
nasze cele – powiedział Bartosz
Gałkowski.
Z kolei nowy opiekun młodzików
– Piotr Stadnik – zastąpił na tym
stanowisku Marcina Waliszczaka, który zrezygnował pod koniec ubiegłego roku z przyczyn
osobistych. – Skończyłem studia
i podjąłem czasochłonną pracę
we Wrocławiu przez co nie mógłbym się w pełni angażować w treningi z młodzieżą, a jestem taki,
że jak coś robię, to chcę to robić
na sto procent i w związku z tym

– Już po raz szósty organizujemy
El Clásico – turniej, który na stałe
wpisał się w wydarzenia sportowe
w Trzebnicy – powiedział Krzysztof Stangenberg, pomysłodawca
i współorganizator zawodów. –
Ogromne podziękowania należą
się Panu Burmistrzowi Markowi
Długozimie za wsparcie, umożliwienie rozegrania turnieju w Hali
Sportowej oraz ufundowanie pucharu i medali. Cieszę się, gdyż ten
turniej to nie tylko niepowtarzalna
szansa na sportową rywalizację,
ale również wielkie święto koszykówki integrujące nasze lokalne
środowisko – miłośników tej dyscypliny sportowej – dodał.
Zawody rozpoczęły się rywa-

lizacją w fazie grupowej, w której w sumie rozegrano 10, bardzo
zaciętych, energetycznych spotkań, w systemie każdy z każdym.
Tuż przed fazą play-off odbył się
Rodzinny Konkurs – swoisty tor
przeszkód, sprawdzający umiejętności koszykarskie i współpracę
dorosłych z dziećmi. Triumfował
Grzegorz Krzysztofik z synem Maciejem i koleżanką Anną Bartosik.
Nagrodę rzeczową w tej konkurencji ufundował sponsor firma Bricomarche.
W meczu o III miejsce spotkały
się drużyna ze Żmigrodu z Zadymkami z Trzebnicy. W bardzo wyrównanym pojedynku ostatecznie
zwyciężyła drużyna z Trzebnicy,
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pokonując Żmigród 35 : 33.
Tuż przed finałem odbył się konkurs rzutu z połowy boiska. Każdy
mógł spróbować swoich sił i pokazać swoje umiejętności – aż 32
osoby stanęły do tej próby. Dwóch
śmiałków: Karol Bielecki i Wojciech
Rozlazły oddało celny rzut i po
dogrywce ze zwycięstwa cieszył
się pan Wojciech. Nagrodę czek
o wartości 300 zł ufundowała firma
Robot.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

wolałem przekazać grupę komuś
innemu. Znam Piotra Stadnika
i wiem, że przekazuję drużynę
w dobre ręce. Jest on związany
z piłką od dziecka. W zespole jest
sporo perspektywicznych zawodników i pod jego opieką będą mogli dalej się rozwijać – wyjaśnia
Waliszczak, który w dalszym ciągu
będzie grał w drużynie seniorów
Polonii.
Piotr Stadnik odbywał staż
w naszej akademii i zauważyliśmy
w nim potencjał. Dał się poznać

z dobrej strony jako człowiek zaangażowany i ambitny. Postanowiliśmy więc dać mu szansę
– mówi koordynator grup młodzieżowych Przemysław Migdał.
– Jestem bardzo zadowolony,
że mogę pracować z młodzieżą
w akademii Polonii, która ma dobrą markę w regionie. To dla mnie
idealne miejsce na rozwój – skomentował Piotr Stadnik.
Nowy trener młodzików posiada
licencję UEFA C. Jego asystentem
będzie Sławomir Kuczek.

Robot Trzebnica –
Promilki Trzebnica
Zadymki Trzebnica –
Ditroit Flinstons
Promilki Trzebnica –
Zadymki Trzebnica
Żmigród –
Robot Trzebnica
Zadymki Trzebnica –
Żmigórd
Ditroit Flinstons –
Promilki Trzebnica
Żmigród –
Ditroit Flinstons
Robot Trzebnica –
Zadymki Trzebnica
Ditroit Flinstons –
Robot Trzebnica
Promilki Trzebnica –
Żmigród

27 : 13
17 : 25
11 : 19
22 : 33
34 : 29
38 : 22
27 : 39
24 : 16
31 : 31
15 : 27

Mecz o III miejsce
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SP 3
▶ Tre ne r Piot r St ad nik

właśnie sędziowie.
Dzięki licznie przybyłym kibicom – głównie rodzinom i znajomym koszykarzy, zawodom towarzyszyła bardzo przyjemna,
przyjacielska atmosfera. Nie zabrakło kapitalnej gry, dobrej zabawy, gorącego dopingu, radosnych
okrzyków i wspólnych zdjęć na zakończenie zawodów.
[at]

1.
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Sukcesy koszykarek i koszykarzy
▶ Tre ne r B ar tos z G a ł kows k i

W meczu finałowym zagrały:
drużyna Robot Trzebnica z drużyną Ditroit Flinstons i to ta pierwsza,
cieszyła się ze zwycięstwa w całym turnieju El Clásico , pokonując
swych rywali 53 : 44. Wszystkie
mecze prowadzone były przez Sędziów Dolnośląskiego Związku Koszykówki. Statuetkę MVP (Najbardziej Wartościowy Gracz) otrzymał
Bartłomiej Konopacki, do którego
to wyróżnienia wskazali gracza

Wyniki fazy grupowej

ś c i b u rmist r z a M arak D ł u goz imy, mia ł o miej sce l osowanie
g ru p 6 . e d ycj i E l Cl as ico. N a z dj ę c iu: nac ze lnik W yd z ia ł u
Pr om o cj i Jaku b Sz u rk aws k i , p racow nik WP Ewa M ie d z wie ck a , p omys ł o d awc a t u rnieju K r z ys z to f St ange nb e r g ora z
p r ze d st awic ie l je d nej z d ru ż y n B ar tos z Wal c z ak .

Nowi trenerzy w akademii w Polonii
W akademii Polonii Trzebnica pracę rozpoczęło
dwóch nowy trenerów. Szkoleniowcem juniorów
został Bartosz Gałkowski, a młodzików z Ligi
Okręgowej Piotr Stadnik.

El Clásico
W sobotę 20 stycznia odbyła się 6. edycja Trzebnickiego Turnieju El Clásico o Puchar Burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimy. Areną koszykarskich zmagań jak zwykle była Gminna Hala
Sportowa przy ulicy Kościelnej, a udział w nich
wzięły drużyny: Robot Trzebnica, DiTRoit Flinstons, Promilki Trzebnica, Zadymki Trzebnica
oraz drużyna ze Żmigrodu.

Głośne powroty do Trzebnicy

Krystian Jajko to piłkarz już
doświadczony, ale wciąż jeszcze
młody – ma 23 lata. Jest wychowankiem Polonii, z której w 2012
roku przeszedł do Miedzi Legnica.
Tam spędził półtora sezonu i wrócił do Trzebnicy, reprezentując
biało-niebieskie barwy na poziomie III ligi. Następnie przeniósł się
do Piasta Żmigród, gdzie radził sobie na tyle dobrze, że latem ubiegłego roku zaowocowało to transferem do drugoligowej Legionovii
Legionowo, w której jesienią wystąpił w dwunastu meczach. Teraz
podjął decyzję o powrocie w rodzinne strony i na miejsce dalszej
gry wybrał Polonię.
– Kiedy postanowiłem wrócić
na Dolny Śląsk, zainteresowało się
mną sporo klubów, ale to władze
Polonii były najbardziej konkretne
w rozmowie i przekonały mnie do
przejścia do Trzebnicy. Wiem, że
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Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 3 na Mistrzostwach Powiatu
w Mini Koszykówce w Zawoni
odnieśli wielki sukces. Dziewczynki wraz z opiekunem panem Andrzejem Durbajło pokonały wszystkich przeciwników
i zdobyły pierwsze miejsce.
Chłopcy niestety przez rażącą
nieskuteczność w meczu półfinałowym musieli zadowolić się
walką o brązowy medal, który
ostatecznie udało im się zdobyć.
Opiekunem chłopców był pan
Paweł Wolski.
[dw]

1.

Żmigród –
Zadymki Trzebica

33 : 35

Finał:
1.

Robot Trzebnica –
Ditroit Flinstons

53 : 44
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Jasełka Bożonarodzeniowe
Domanowice
Od trzech lat w Domanowicach,
cyklicznie odbywają się spotkania bożonarodzeniowe. W dniu
7 stycznia, do świetlicy wiejskiej
zaproszono mieszkańców sołectwa
na spotkanie jasełkowe oraz kolędowanie, zorganizowane przez
miejscowe dzieci oraz kobiety. Zaproszenie na przedstawienie otrzymali wszyscy mieszkańcy sołec-

twa, którzy odpowiedzieli na nie
licznym przybyciem. Swoją obecnością zaszczycił nas; ks. Krzysztof
Dorna – proboszcz Parafii w Koczurkach. Uczestnicy obejrzeli Jasełka w wykonaniu naszych najmłodszych mieszkańców, którzy
przygotowali barwne widowisko.
Następnie Panie zaśpiewały kolędy, a w trakcie ich wykonywania
występ był przerywany gromkimi
brawami. Spotkanie było dobrą
formą integrowania mieszkań-

Bezpieczne ferie
SP 2
11 stycznia pedagog szkolny zorganizował dla uczniów klas I zajęcia
profilaktyczne pt. „Bezpieczne ferie
zimowe”. Zajęcia te zostały przeprowadzone przez przedstawiciela
Straży Miejskiej w Trzebnicy panią
Annę Cisak. Dzieci podczas zajęć
dowiedziały się, jak bezpiecznie
bawić się podczas przerwy zimowej
oraz jak zachowywać się w przypadku, kiedy spotkają nieznajomą
osobę i jak należy się zachowywać,

kiedy zostają same w domu. Funkcjonariuszka zwróciła szczególną
uwagę na konsekwencje wynikające
z nieodpowiedniego zachowania
podczas uprawiania sportów zimowych w mieście, na wsi, w górach,
jak i nad zbiornikami wodnymi –
obowiązuje zakaz ślizgania się na
zamarzniętych rzekach i jeziorach.
Uczniowie zostali zapoznani z odpowiednimi miejscami do zabaw
zimowych. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały opowiadań oraz aktywnie uczestniczyły
w zajęciach, czego dowodem były

Ferie – dbając o bezpieczeństwo
SP Boleścin
Dbając o bezpieczeństwo naszych
dzieci w czasie wolnym od zajęć
dydaktycznych 9 stycznia odbyło
się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne z udziałem przedstawicieli Policji z Komendy Powiatowej
w Trzebnicy – mł. asp. Darią Szydłowską oraz st. asp. Przemysła-

wem Łagowskim. Funkcjonariusze przypomnieli o zagrożeniach
czyhających na dzieci w trakcie
ferii zimowych. Omówili zasady
bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na
świeżym powietrzu. Przestrzegali
przed ślizganiem się na skutych lodem jeziorach, stawach i rzekach,
a także przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ruchli-

Odrobina egzotyki przed feriami
SP 2
12 stycznia klasy 2 d i 3 e udały się na
wycieczkę do Papugarni „Kubuś &
Endriu” w Obornikach Śląskich. Jest
to największa papugarnia na Dolnym
Śląsku, gdzie można oglądać około
100 papug przeróżnych gatunków:
ary, amazonki, kakadu, żako, nimfy
i wiele innych. Przed wejściem do sali
z papugami musieliśmy umyć ręce
płynem antybakteryjnym i przejść
po macie dezynfekcyjnej, aby nie
wnosić zarazków. W sali byli animatorzy, którzy dbają o bezpieczeństwo

gości i papug. Kilka chwil po wejściu
ptaki weszły nam dosłownie na głowę, kolorowe papugi obsiadły całe
nasze towarzystwo. Niczym w amazońskiej dżungli. Małe i duże. Żółte,
niebieskie, zielone, czerwone, a nawet białe papugi spoglądały na nas
z lin i konarów drzew. Mieszkanki
Papugarni nie siedziały grzecznie
zamknięte w klatkach, ale latały
nad naszymi głowami. Co więcej,
siadały na naszych rękach, plecach
i głowach. Ptaki są oswojone i przyzwyczajone do obecności ludzi. Lubią się przytulać, domagają pieszczot

Dla Babci i Dziadka
SP 3
Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci z oddziałów przedszkolnych
0 a i 0 c pod opieką pań Doroty Surowiec i Anny Lew ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy zaprosiły swoich
najbliższych na spotkania jasełkowe.
Zaproszeni goście wysłuchali wier-

szy i piosenek o babciach i dziadkach
oraz obejrzeli jasełka w wykonaniu
najmłodszych. Dzieci obdarowały
swoich ukochanych czerwonymi serduszkami z papieru i laurkami. Spotkania upłynęły w miłej atmosferze
przy śpiewie kolęd. Dzieci z wychowawczyniami dziękują za przybycie
na tę uroczystość i wspólne świętowanie. Anna Lew

Zagrała Wielka Orkiestra
SP Kuźniczysko

ców, którym podziękował sołtys.
Podziękował również dzieciom za
udział w przedstawieniu, a ich roliczne pytania. Prowadząca zachęciła do czynnego wypoczynku na
świeżym powietrzu i przestrzegała
przed siedzeniem całymi dniami
przed komputerem, a szczególnie
zwróciła uwagę na to, by nie podawać swoich danych osobom poznanym w Internecie. Pani Anna Cisak
podkreśliła też, że zimowe spacery
mają wiele uroku i są ważnym elementem zapobiegania chorobom,
ale należy pamiętać o właściwym
ubiorze i noszeniu odblasków.
Przekazaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pomogła dzieciom
utrwalić prezentacja multimedialna, która zobrazowała uczniom jakie niebezpieczeństwa czyhają na
nich podczas wypoczynku zimowych ulic. Uczniowie otrzymali
wskazówki jak bezpiecznie bawić
się na śniegu. Bardzo ważnym
zagadnieniem, o którym mówili
stróże prawa było także uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z nawiązywaniem kontaktów z osobami nieznajomymi, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na
kontakty w Internecie. Policjanci
przypomnieli uczniom o noszeniu
odblasków. Na zakończenie funkcjonariusze życzyli dzieciom przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku.

i są bardzo ciekawskie! Zaglądały do
torby na aparat, za kołnierz, do ucha,
przeczesywały włosy. Papugi bardzo
skupiały się na różnych świecących
błyskotkach: kolczykach, zegarkach.
Zainteresowaniem ptaków cieszyły
się również sznurówki. Karmiliśmy
papugi ziarnem, które wcześniej kupiliśmy w recepcji. Dowiedzieliśmy
się, że ara zdecydowanie woli, kiedy
wysypuje się jej ziarenka na rękę, bo
jej duży dziób nie mieści się w kubku.
Papugi były bardzo przyjacielskie,
chociaż dostojne ary pokazywały, kto
tu jest szefem. Wizyta w Papugarni
dostarczyła dzieciom wiele radości
i emocji. Przybliżyła także świat egzotycznych, pięknych ptaków.
Małgorzata Strzykalska
Halina Grocholska

dzicom za zaangażowanie i pomoc
w jego przygotowaniu. Po przedstawieniu wszyscy zostali zapro-

szeni na kawę, herbatę i ciasto.
Atmosfera spotkania była typowo
rodzinna. ZM

Rekordową sumą zebraną podczas
26 finału WOŚP może pochwalić
się sztab utworzony przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku,
gdyż efekt tegorocznej zbiórki to
18 954,71 zł. Kwota ulegnie niewielkiemu zwiększeniu, ponieważ
w puszkach znajdowała się również
waluta obca, którą przekazuje się
bez przeliczania. Z powodu problemów lokalowych nie organizowa-

liśmy tego dnia imprezy w szkole,
ale wiele osób przed tradycyjnym
„Światełkiem do nieba” obejrzało Jasełka, które uczniowie naszej
szkoły wykonali w kościele. Po tym
pięknym przedstawieniu wszyscy
udali się na plac szkolny, gdzie rozbłysnęło ponad 100 ogromnych
zimnych ogni. Efekt tego widowiska był niesamowity. Zrezygnowaliśmy z fajerwerków ze względu
na zwierzęta. Na wynik tegorocznej zbiórki miała wpływ loteria

konkursu „Jestem Polakiem i Europejczykiem” są Maciej Korzystka
i Wojciech Gajski z klasy 6c oraz
Wiktoria Szatanik z klasy 6a. Wyniki eliminacji do konkursu „Polska Naszą Ojczyzną” przedstawiają
się następująco: Oliwier Czarnik
z 4b, Michał Piotrowski z 5c oraz
Wiktor Jaremko z 5b. Dodatkowo,
grupa dzieci podjęła się wyzwania
uczestniczenia w eliminacjach do
Ogólnopolskiego Konkursu Nauk

Przyrodniczych Świetlik. Do etapu
ogólnopolskiego zakwalifikowali się: Aleksandra Chabińska – 4e,
Jakub Świderski – 4b, Michał Piotrowski – 5c, Iga Wójcicka – 4a,
Wiktoria Pieścik – 5e i Malwina
Nowaczyk – 4d. Aktualnie również
stworzone zostały trzy ekozespoły
(z klas 5c, 5e i 6a), które przygotowują się do ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Mistrz recyklingu – Maks porządkuje odpady,
w ramach którego stworzą prace
konkursowe i będą grać w gry edukacyjne.
Aleksandra Warchulska

przedstawiła dzieciom prezentację,
z której dowiedziały się, jak bezpiecznie bawić się na śniegu, jak zachowywać się na stoku narciarskim
i lodowisku. Dzięki rozmowie z zaproszonym gościem przedszkolaki
wiedzą, gdzie i w jaki sposób mogą
wziąć udział w zimowych kuligu
oraz co zrobić, kiedy zobaczą lodo-

we sople. Funkcjonariuszka Straży
Miejskiej przestrzegała też dzieci
przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne, rozmowami z nieznajomymi i kontaktami
z dzikimi i bezpańskimi zwierzętami. Na zakończenie spotkania
przedszkolaki obejrzały bajkę o zimowych zabawach Bolka i Lolka.
Wszystkim dzieciom życzymy, żeby
po feriach wróciły do szkoły zdrowe, zadowolone i uśmiechnięte.
B. Wyszyńska-Borys

Nauki przyrodnicze
SP 2

wego. Na zakończenie spotkania
przedstawicielka Straży Miejskiej
i pedagog szkolny życzyli uczniom
udanych i bezpiecznych ferii. Warto
pamiętać, że zabawy i sporty zimo-

we będą źródłem radości tylko wtedy, gdy ich uczestnicy zachowają
zasady bezpieczeństwa.
Koordynator:
pedagog szkolny Jolanta Rainczuk

W ostatnim czasie sporo dzieje się
w Szkole Podstawowej nr 2 jeśli
chodzi o rozwijanie i propagowanie
wśród uczniów szeroko pojętych
nauk przyrodniczych. Uczniowie
naszej szkoły przygotowywali się
i wzięli udział w eliminacjach szkolnych do dwóch konkursów powiatowych. Zwycięzcami eliminacji do

Bezpieczne ferie
SP Ujeździec Wlk.
W piątek 12 stycznia przedszkolaki
spotkały się ze starszym inspektorem Straży Miejskiej w Trzebnicy
panią Anną Cisak, aby wspólnie
ustalić zasady bezpiecznych zabaw
w czasie ferii zimowych. Pani Ania

Babciu i dziadku – kochamy was!
SP Boleścin
Mimo, iż styczeń jest zimowym
miesiącem, pełnym chłodnych
dni, są takie dwa dni, jedyne dwa
dni w roku, kiedy każdemu robi
się cieplej na sercu, bo przecież jest
to święto kochanych babć i dziadków. Dnia 12 stycznia w Szkole

Podstawowej w Boleścinie odbyła
się uroczystość z tej okazji. Zaproszeni goście licznie zjawili się, by
wziąć udział w obchodach. Uczniowie, pod kierunkiem swoich wychowawców w pięknie udekorowanej sali, przedstawili program
artystyczny. Były to wzruszające
wiersze, piosenki okolicznościowe, scenki teatralne oraz pokazy

Dobre wychowanie jest w modzie!
SP 2
Co to jest savoir-vivre? To wiedza
o tym, jak właściwie zachować się
w różnych sytuacjach. Nie tak łatwo jednak zostać dobrze wychowanym małym dżentelmenem lub
też dobrze wychowaną małą damą.
Okazję taką mieli uczniowie klas
2b i 3c ze Szkoły Podstawowej nr 2,
którzy 5 stycznia obejrzeli w GCKiS
spektaklu pt. „Kuba i Buba, czyli
savoir-vivre dla dzieci” na podstawie tekstów Grzegorza Kasdepke.

fantowa oraz sprzedaż ciasta po
Mszach Świętych w Skoroszowie
i Kuźniczysku. Ciasto oczywiście
zostało upieczone przez niezawodnych, jak zawsze, rodziców naszych uczniów. Wolontariusze od
wczesnych godzin rannych kwestowali w najbliższej okolicy oraz
w Trzebnicy, Wrocławiu i innych
miastach. To właśnie wytrwałość
ich oraz bardzo zaangażowanych
w to piękne przedsięwzięcie – rodziców , mimo niesprzyjającej pogody, doprowadziła do tej rekordowej kwoty. Na każdego zdającego
puszkę kwestarską i jego opiekuna
czekała szklanka gorącej herbaty
i słodkości. Dziękujemy i gratulu-

Bohaterowie przedstawienia, para
bliźniaków Kuba i Buba, poznają
podstawowe pojęcia i zasady obco
brzmiącego savoir-vivre’u. Trzeba
jednak wiedzieć, że rodzeństwo
potrafi nieźle narozrabiać, a jego
temperament przyprawia niektórych, zwłaszcza dorosłych, o zawrót
głowy. Oj, wiele utrapienia ma z tą
dwójką babcia Joasia, która, będąc
po raz kolejny świadkiem kłótni
niesfornych wnucząt, postanawia
nauczyć ich dobrych manier. Co
jednak zdarzy się, gdy nowy zna-
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jemy Wam! Dziękujemy również
Pani Janinie Polak – wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej oraz
Pani Natalii Wysota właścicielce sklepu „Natalia”, które zawsze
o nas pamiętają i dokładają swoją
cegiełkę. Nie można pominąć też
osób z komisji oraz tych, którzy
pomagali liczyć zebrane pieniądze,
bo w tym roku przez kilka godzin
mieli pełne ręce roboty. Wszystkim zaangażowanym w 26 finał
WOŚP w Kuźniczysku – uczniom
i ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły – jeszcze
raz pięknie dziękuję –
Szef sztabu Bożena Pieniądz

taneczne. Podczas spotkania babcie i dziadkowie mogli podziwiać
swoje pociechy w różnych formach
artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe
słowa, kierowane pod ich adresem.
Frekwencja, jak co roku dopisała.
Mili goście zostali podjęci słodkim
poczęstunkiem, przygotowanym
przez mamy uczniów. Atmosfera
uroczystości była wspaniała, a wieczorne spotkanie upłynęło w miłej
i serdecznej atmosferze.
Anna Leszczyńska-Janik
jomy babci – Pan Waldemar – odkryje przed Kubą i Bubą tajemnice swojej ukrytej pracowni? Czy
najnowszy wynalazek szalonego
naukowca robot Bon Ton pomoże
okiełznać bliźniaki? Przedstawienie
Teatru Współczesnego w Krakowie w humorystyczny sposób uczy
trudnej sztuki dobrego zachowania.
Wraz z sympatycznymi bohaterami
uczniowie dowiedzieli się zatem czy
młodszy powinien wyciągać rękę
do starszego i czy zamiast kłótni
nie lepiej skorzystać z magicznych
słów – dziękuję, przepraszam i proszę. Zgrabne, sympatyczne i dowcipne sytuacje z życia codziennego
zostały zapamiętane i utrwalone
dzięki lekkiej muzycznej formule

spektaklu, a samo przedstawienie,
wzbogacone o wyjątkowe efekty
świetlne i specjalne, stało się świetnym wstępem do rozmów z dzieć-

mi na temat zachowania własnego
i bohaterów, a także podstawowych
pojęć etykiety.
Joanna Sztyma
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Zabawa karnawałowa
SP Ujeździec Wlk.
11 lutego przedszkolaki i uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej
w Ujeźdźcu Wielkim wspaniale

bawili się na balu karnawałowym.
Zabawy i konkursy prowadziły dwa
wesołe pingwinki. Dzieci, w pięknym, kolorowych przebraniach,
chętnie tańczyły przy znanych
przebojach i piosenkach dziecię-

Wolontariat znowu w akcji
PZS nr 2
Po zakończonej niedawno akcji
pomocy „Dzieciom z Afryki” wolontariusze z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy zaangażowali się w kolejną kampanię na
rzecz ludzi bezdomnych zatytułowaną: „Plecak – mój dom”. Po
przeprowadzeniu rozeznania przez

NR 2 {131}
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panie prowadzące wolontariat
w szkole okazało się, że na terenie
powiatu jest co najmniej kilkunastu
bezdomnych, którym szczególnie
w okresie zimowym potrzebna jest
pomoc. Wolontariat niezwłocznie
nawiązał kontakt z siostrą Lorettą, pomagającą i wspierającą bezdomnych z trzebnickiego powiatu.
Przez ponad trzy tygodnie trwała
na terenie szkoły zbiórka plecaków

Informator

cych, robiły węże, kółeczka i pociągi, tańczyły z balonami. Dużo radości sprawiło im tańczenie kaczuch,
czekolady i makareny. Pingwiny
przygotowały też dla dzieci bajkowe
zagadki i cukierki. Tańcom i zabawom chętnie przyglądali się rodzice, część z nich również świetnie
bawiła się na parkiecie.
B. Wyszyńska-Borys

Gminnego Centrum Kultury i Sportu

KULTURA

SP 3
Po serii zwycięstw eliminacyjnych
drużyna meczowa po raz kolejny
awansowała do półfinałów Dolnośląskich Meczów Matematycznych.
Uczniowie po pasjonujących meczach ze szkołami: SP 1 Trzebnicy,
Cieszkowa i Obornik Śl. ostatecznie

zajęli 1 miejsce w grupie, zdobywając przy okazji najwięcej punktów
ze wszystkich szkół dolnośląskich.
Udział w półfinałach jest już dużym wyróżnieniem i kolejnym
wyzwaniem. Jest to długi i wyczerpujący konkurs. Rozgrywki trwają
od listopada aż do końca kwietnia.
W tym roku biorą udział 44 szkoły
z województwa dolnośląskiego. Do

Poznaj swój kraj
SP 3
W listopadzie informowaliśmy
o spotkaniu uczniów klas siódmych
z Redaktorem Naczelnym „Poznaj

swój kraj”, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.
Pan Paweł Cukrowski zaprezentował etapy tworzenia miesięcznika,
omówił sposób pozyskiwania ma-

i niezbędnych rzeczy. Uzbierano
kilkanaście plecaków, które zostały
wyposażone w środki czystości, ciepłe ubrania, koce, ręczniki, a także
żywność o długim terminie przydatności do spożycia. Po zakończeniu akcji młodzież wraz z paniami
Izabelą Janicką oraz Dagmarą Wolską przekazała dary siostrze Lorettcie oraz jej podopiecznym. Radości
i podziękowaniom nie było końca.
Wszyscy byli bardzo szczęśliwi,
a przede wszystkim wdzięczni za
okazaną pomoc.
IJ

MALARSTWO

Galeria Parter

K.Belska / wystawa w ramach Trzebnickiego Festiwalu Tradycji i Obrzędów

ArtBombki

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

Elwira Teski

MALARSTWO

Z serca miast

Galeria Klatka

uczestnicy projektu „Cytryna.
Wyciśnij soki z kultury”

Zima

MALARSTWO

Nauka i sztuka

MALARSTWO

Szczęście w kratkę

MALARSTWO

dzieci z Pracowni Malarstwa GCKiS

Sala 216
Galeria Poddasze

studenci ASP

Galeria Parter

Pracownia Malarstwa GCKiS

Piórkiem malowane

SP 3
Wieloletniej tradycji stało się zadość. Trzy pierwsze dni ferii zimowych upłynęły Odyseuszom
z trzebnickiej Trójki pod znakiem
wytężonych przygotowań do Eliminacji Regionalnych. Pracę nad
wymyślaniem i konstruowaniem
różnorodnych rekwizytów, dekoracji i kostiumów przeplatało
„polerowanie” scenariuszy i próby

przedstawień. Nie zabrakło czasu
na wspólne rozmowy przy pizzy
i herbacie. Jeszcze nim ferie rozpoczęły się na dobre, Odyseuszki
ze starszych drużyn pod opieką
trenerki zaprezentowały Odyseję
Umysłu uczestnikom balu karnawałowego, organizowanego przez
trzebnicki oddział Banku Zachodniego. Oprócz przedstawienia prezentacji multimedialnej, ukazującej
ideę, metody i efekty tego progra-

IMPRESJE ARTYSTYCZNE

Krystyna Zalewska

WYDARZENIA KULTURALNE
Wernisaż wystawy impresji graficznych
/18:00 „Piórkiem
malowane” Krystyny Zalewskiej

26 stycznia

Noworoczna Gala Operetkowa
„Trzech Tenorów i Ona”

1 lutego

/ 18:00 / bilet 40 zł /
Sala Widowiskowa

2 lutego

/ 18:00

Wernisaż wystawy fotograficznej
„Rok w Arktyce” Sabiny Kucięby
Spektakl Boeing Boeing

Teatr Komedia
/ 19:00 Wrocławski
bilety wyprzedane
Sala Widowiskowa

7 lutego

/ 18:00 Koncert Walentynkowy w Art Kawiarni

16 lutego

artKawiarnia

teriałów, ich redagowania, edycji
i korekty. Teraz możemy o tym wydarzeniu przeczytać w najnowszym
numerze tego czasopisma. Cieszy
nas, że w ten sposób przyczyniamy
się do promowania naszej miejscowości wśród zainteresowanych
turystyką i krajoznawstwem czytelników.
A. Ciba

szczegóły: 724 574 580

KINO

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 12 43 (dział kina i widowisk)
pon. – pt. 7:30 – 15:30

Polonia 3D

71 312 09 47 (kasy kina) wew. 221
pt. – wt. 14:00 – 20:00 (zamykamy 15 minut
po rozpoczęciu ostatniego seansu)

Kasy Kina

okienko
z wierszem
Przemija postać świata...
Jeśli coś ocaleje, to tylko
w naszej pamięci. Wszystko,
co przestało istnieć dalej trwa
w nas. Oto przesłanie wiersza
Danuty Tylus, słuchaczki
UTW Tęcza, bardzo aktywnej uczestniczki Warsztatów
Literackich, na których z powodzeniem szlifuje
poetycką formę..
Rubryka redagowana przez
Stefana Jurkowskiego i Annę
Marię Musz. Osoby zainteresowane literaturą, a także
pisaniem i publikowaniem
własnych utworów zapraszamy na Warsztaty literackie do
Gminnego Centrum Kultury.

GCKiS ul. Prusicka 12
pon. - czw. 12:00 – 20:00 / pt. – niedz. 12:00 – 22:00
organizujemy urodziny dla dzieci

Miejsce dla Ciebie!

bieżący tydzień na plakacie

REPERTUAR

Ferie pracowite dla Odyseuszy

pon. – pt. 7:30-15:30

Boże Narodzenie
w Trzebnicy

Galeria Parter

półfinałów awansuje 12 z nich, a do
finału wejdą 3. Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3, którzy tworzą
wspaniały zespół Młodych Matematyków to: Szymon Hupa, Paweł
Solecki, Oliwier Hupa, Zuzanna
Mrozińska, Jakub Michalak, Wiktor Kawa, Maja Okuniewicz, Weronika Franczak, Patrycja Budzyń,
Mateusz Orleański, Magdalena
Wojtkowiak, Maciej Pilip, Łukasz
Jędrzejewski, Tomasz Gliszczyński.
Opiekunowie drużyny:
Anna Otfinowska i Dariusz Bocian.

mu edukacyjnego oraz jego historię
w trzebnickiej Trójce, uczennice zaprosiły obecnych do zabawy. Każdy
gość balu mógł spróbować swoich
sił w rozwiązywaniu manualnych
zadań spontanicznych: „Łańcuch”
i „Monety na moście”. Ich zaangażowanie i chęć zwycięstwa zrobiły
duże wrażenie na młodych animatorkach zabawy. Obecni nagrodzili
Odyseuszki nie tylko brawami, ale
i wsparciem finansowym, za które
serdecznie dziękujemy. Dziękujemy
również panu dyrektorowi Piotrowi
Kurantowiczowi za umożliwienie
nam tej prezentacji.
Anna Ciba

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47

WYSTAWY

Galeria Parter

Dolnośląskie Mecze Matematyczne
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kolejny na stronie gckis.trzebnica.pl

14 lutego / 18:00 i 20:00

Walentynki filmowe

seans „Podatek od miłości”
Hala Sportowa
tel. 71 312 11 71

SPORT

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

WYDARZENIA SPORTOWE
11 lutego

Gminy Trzebnica w Tenisie
/ od 10:00 Mistrzostwa
Stołowym / Hala Sportowa
6. Cross Trzebnicki

DANUTA TYLUS

17 lutego

Dworzec

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

stary dworzec jak spróchniały pień

Stadion Miejski FAIR
PLAY ARENA i bieżnia
dla biegaczy na Stadionie

poniedziałek – piątek / 8.00-20.00
sobota / 12:00-18:00
niedziela / nieczynny poza godzinami meczy

w jego zakamarkach

Kompleks Boisk Orlik

poniedziałek - piątek / 13:30-20:00
sobota – niedziela / 12:00-18:00

słowa pożegnania
obietnice powrotów
krople łez

ul. Oleśnicka

poniedziałek – piątek 14:00 – 21:00
ostatnie wejście na lodowisko 19:30
sobota – niedziela 13:00 – 20:00
ostatnie wejście na lodowisko 18:30
bilety: ulgowy 3zł, normalny 6zł;
wypożyczenie łyżew: ulgowy 3zł, normalny 6zł

Lodowisko
miejskie
ul. Oleśnicka

małe dworce kiedyś żyły
dziś idą w zapomnienie
ich obraz przez zaszklone oczy
zawsze taki sam

BIBLIOTEKA

Rynek Ratusz, parter
tel. 669 767 871
pon. 10:00 – 17:00 / wt. 9:00 – 16:00
śr. nieczynne - prace wewnętrzne
czw. 11:00 – 18:00 / pt. 9:00 – 16:00

1, 8, 15 lutego

/ 16:30 W 80 pomysłów dookoła biblioteki

22 lutego

/ 16:30 Klub miłośników Origami
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ciarskie - PŚ - Zakopane - seria treningowa 17.45 Skoki Narciarskie - PŚ - Zakopane - kwaliﬁkacje 20.20 Piłka ręczna
mężczyzn - Mistrzostwa Europy. 1/2F
22.20 Sportowy Wieczór 22.50 Piłka
ręczna mężczyzn - Mistrzostwa Europy

26.01.2018

nathinaikos Superfood Ateny - Żalgiris
Kowno 21.20 Liga Mistrzyń w siatkówce:
Igor Gorgonzola Novara - Agel Prostejov
23.30 Biathlon PŚ, Antholz - bieg ze startu wspólnego kobiet 1.30 7. strefa - magazyn siatkarski 3.00 Magazyn Atleci

TVP 1

Kwitnie
Mak- jesienią
Kwitnie
Mak- jesienią
sym,
sym, Rekuza
pisarz
Rekuza
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50

100
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Ptasi
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9
9
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Twórca
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rafu

zł
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nie się
się

Komputerowe
Badanie Cery
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Korei
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18

8

Długie SzczeDługie
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biot
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7 u
7 hippisa ptaków

Zesztywnienie
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mięśni, stawów
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Sponsor budowy
budowy
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Był nim
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"…
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Otwór
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konia
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Boczne
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sale
sale
teatru
teatru
DobroDobrowolna
wolna
ofiara
ofiara
Filmowy
Filmowy
żart
żart

Rozwiązanie z numeru 1 (130)

5
5

Magda Nowakowska

h a s ł o : ziemniaki w mundurkach

14
14

18.25
18.55
19.30
20.15

1313

ciowa

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 2 (131)
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2
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zwoje
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sukna
zwoje
sukna
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Bajkowa
wiedźBajkowa
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wiedź-

10
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2
15

ma

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
3
4z pól
5 ponumerowanych
6
7
8
9 utworzą
10 11 rozwiązanie
12
13 14 końcowe.
15 16 17
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Miasto
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Zeissa
Zeissa

Model
Model
Lancii
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3.10
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Groch
Groch
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tkaninie
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śpiewał
z Adąśpiewał
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wDodatni
jądrze
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w
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atomu
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ciowa
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15.15
15.30
17.00
17.15

Weteran
Weteran
sportu
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OdświeJest
OdświeJest
żający
męski
żający
tic-…
i męski
nijaki
tic-…
i nijaki

Czule
o ojcu
Czule
oLitera
ojcu
grecka
Litera
grecka

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

…
…
Buzek,
Buzek,
aktorka
aktorka

14.15

Gulgoce
Gulgoce
ww
11 obejściu
obejściu
11

Kwiczoł
Kwiczoł
zz
drzewa
drzewa

12
12

13.35

Pola
Pola
wśród
wśród
gwiazd
gwiazd

Dzieli
Dzieli
się na
na
się
pensy
pensy

Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście do Redakcji
Panoramy Trzebnickiej, wezmą udział w losowaniu:
• 50 zł ufundowane przez GCKiS (do odbioru: ul. Prusicka 12),
• 100 zł Nagroda o wartości 100 zł – Komputerowe Badanie Cery, dla pierwszych 5 osób, które nadeślą poprawne rozwiązanie krzyżówki. Nagroda do
odbioru w Centrum Piękna i Rozwoju, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, (Trzebnica Polna 27a, piętro 1, tel. 533 061 062).
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Latem
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krótsze
dni
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Pełno
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na
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rzeki
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17
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gorąco
gorąco

TRZEBNICA
POLNA 27 A PIĘTRO 1

TRZEBNICA
UL. PRUSICKA 12

16
16

Nie je
Obfity
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je
Obfity
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go
po
jarosz
żniwach
jarosz żniwach
Lśniąca Miasto
Lśniąca
ozdoba Miasto
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gorsetu Ukrainie

Pełen
Pełen
maceb
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5.35
6.05
7.00
7.30
8.45

15

18

17

18

4.40

Jaka to melodia?
Sprawa dla reportera
Naszaarmia.pl (299) - magazyn
Rok w ogrodzie
Córka kapitana (4) - ﬁlm
kostiumowy, Włochy
Korona królów (14) - 17) - telenowela historyczna TVP
Studio Raban
Fascynujący świat - Sekrety
budapesztańskich jaskiń
Okrasa łamie przepisy - Rybne
kanapki - magazyn kulinarny
Dama w czarnym welonie (8)
- serial
Biało - czerwoni - felieton
Skoki Narciarskie - PŚ - Zakopane - konkurs drużynowy
Teleexpress
Skoki Narciarskie - PŚ - Zakopane - konkurs drużynowy
Opole na bis
Jaka to melodia?
Wiadomości, Sport, Pogoda
16 przecznic - ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, reż. Richard Donner, wyk. Bruce Willis, Mos Def,
David Morse, David Zayas
Agent XXL 2 - komedia, USA,
reż. John Whitesell, wyk. Martin
Lawrence, Nia Long, Emily Procter, Mark Moses
Hrabia Monte Christo - ﬁlm
kostiumowy, USA, reż. Kevin Reynolds, wyk. James Caviezel, Guy
Pearce, Dagmara Dominczyk,
Richard Harris
Dama w czarnym welonie (8)
- serial
Życie za życie. Maksymilian
Kolbe - dramat, Polska, Niemcy,
reż. Krzysztof Zanussi, wyk.
Christopher Waltz, Artur Barciś,
Gustaw Lutkiewicz, Krzysztof
Zalewski, Andrzej Szczepkowski, Krzysztof Kowalewski, Jerzy
Stuhr, Franciszek Pieczka
Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Piłka ręczna mężczyzn - Mistrzostwa Europy. 1/2F 9.45 Skoki Narciarskie - PŚ - Zakopane 10.00 Piłka ręczna mężczyzn - Mistrzostwa Europy. 1/2F
11.45 Skoki Narciarskie - PŚ - Zakopane
12.00 Skoki Narciarskie - MŚ w lotach
- Podsumowanie 13.05 Skoki Narciarskie
- PŚ - Zakopane 16.00 Skoki Narciarskie
- PŚ - Zakopane - konkurs drużynowy
19.20 Łyżwiarstwo ﬁgurowe - ME Moskwa - GALA 21.00 Skoki Narciarskie - PŚ
- Zakopane - konkurs drużynowy 22.30
Sportowa Sobota 23.00 Arena - e - sport
23.35 Skoki Narciarskie - PŚ - Zakopane
- konkurs drużynowy 1.00 Hokej na lodzie
- NHL. All Star Skills - Konkurs umiejętności 3.50 Zakończenie dnia

TVP 1

R

E

K

L

A

M

A

Odkurzacze

ZELMER
4 lata gwarancji

Promocja
do 15.02.2018r.

Dotyczy niektórych
modeli odkurzaczy.
Informacje u sprzedawcy.

7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.00 Tydzień
8.40 Ziarno - Posługiwacze trędowatych - magazyn
9.15 Jak to działa (152) Ciekawe
urządzenia - magazyn
9.45 Sonda 2 - Tkaniny - program
popularnonaukowy
10.15 Zakochaj się w Polsce (57)
Piotrków Trybunalski
10.45 Na imię miał Franciszek (3)
- ﬁlm biograﬁczny
11.40 Sekrety mnichów - Wolność
11.55 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański
12.15 Między ziemią a niebem
13.00 Góry - życie ponad chmurami
14.05 Poldark - Wichry losu - seria II
(5) - serial
15.10 Halo, tu Pjongczang (11)
15.25 Skoki Narciarskie - PŚ - Zakopane - konkurs indywidualny
17.00 Teleexpress
17.15 Skoki Narciarskie - PŚ - Zakopane - konkurs indywidualny
18.40 Jaka to melodia?
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.15 Blondynka (71) - serial
21.10 Zakochana Jedynka - Smak
miłości - komedia, USA, reż.
David Jackson, wyk. Anna Hutchinson, Nikolas Rincon, David
Ojalvo, Tatiana Vargas
22.50 Mandela. Droga do wolności
- ﬁlm biograﬁczny, Wielka Brytania, Republika Południowej Afryki,
reż. Justin Chadwick, wyk. Naomi
Harris, Idris Elba, Terry Pheto,
Robert Hobbs
1.20 16 przecznic - ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, reż. Richard Donner, wyk. Bruce Willis, Mos Def,
David Morse, David Zayas
3.10 Na imię miał Franciszek (3)
- ﬁlm biograﬁczny
3.55 Zakończenie dnia

TVP SPORT

godziny otwarcia
pon-pt 9.30-17.30
sobota 10-14

7.45 Biegi narciarskie - Ski Classics - Marcialonga, 70km, Trentino 10.35 Skoki Narciarskie - PŚ - Zakopane 12.15 Hokej na
lodzie - PHL, 35.kolejka. TatrySki Podhale
Nowy Targ - Comarch Cracovia Kraków
13.55 Skoki Narciarskie - PŚ - Zakopane
14.45 Skoki Narciarskie - PŚ - Zakopane
- konkurs indywidualny 16.00 Skoki Narciarskie - PŚ - Zakopane - konkurs indywidualny 17.55 Piłka ręczna mężczyzn - Mistrzostwa Europy. 3 miejsce 19.55 Piłka
ręczna mężczyzn - Mistrzostwa Europy.
studio 20.20 Piłka ręczna mężczyzn - Mistrzostwa Europy. FINAŁ 22.20 Hokej na
lodzie - NHL. Mecz Gwiazd 2018, Tampa
0.45 Zakończenie dnia

TVP 1
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Kwadrans polityczny

ciarskie. PŚ, Zakopane 19.00 Tenis. Australian Open, Melbourne 20.00 Kombinacja
Norweska. PŚ, Seefeld 20.30 Kolarstwo.
Wyścig Six - day, Berlin 23.30 Tenis. Australian Open, Melbourne 0.30 Skoki narciarskie. PŚ, Zakopane Kwaliﬁkacje HS 134

11.45
13.20
14.00
14.40
15.15
15.50
16.50
17.45
18.00
18.30
18.40
18.55
19.05
20.05
21.15
22.20
23.25
0.30

2.45

5.10
5.40

Mgławica Oriona - ﬁlm dok.
M jak miłość (1344) - serial
Pytanie na śniadanie
Lajk!
Ukryte skarby - Stanisław
Stadnicki, Błękitna Dama
i fawerole czyli tajemnice
zamku w Łańcucie
Barwy szczęścia (1786 - 1788)
- serial obyczajowy
Było… nie minęło - extra
Familiada - teleturniej
Koło fortuny (127) - teleturniej
Rodzinka.pl (214) - Muszę rozgrzać Achillesa - serial
Pierwsza randka
Na dobre i na złe (691)
Powiedz prawdę - serial
Słowo na niedzielę
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Kulisy - Postaw na milion
Postaw na milion - teleturniej
The Voice Kids - Przesłuchania w ciemno Warmia i Mazury
- widowisko muzyczne
The Voice Kids - Przesłuchania
w ciemno Warszawa - widowisko muzyczne
Sztuka zbrodni (3) - serial
Rani (3) - Niewolnica - serial
kostiumowy, Francja
Stan gry - ﬁlm sensacyjny, USA,
Francja, Wielka Brytania, reż. Kevin
McDonald, wyk. Russell Crowe,
Rachel McAdams, Ben Aﬄeck,
Helen Mirren, Robin Wright
Igrzyska śmierci - ﬁlm akcji,
USA, reż. Gary Ross, wyk. Jennifer
Lawrence, Josh Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody Harrelson
Koło fortuny (48) - teleturniej
Zakończenie dnia

5.15
5.35
7.50
8.00
11.00
12.45
13.40
15.10

17.55
18.00
19.00
19.40
19.45

20.00 Och, życie! - komedia romantyczna, USA 2010, reż. Greg
Berlanti, wyk. Katherine Heigl,
Josh Duhamel, Josh Lucas, Hayes
McArthur, Christina Hendricks
22.25 Prosto w serce - komedia
romantyczna, USA 2007, reż.
Marc Lawrence, wyk. Hugh
Grant, Drew Barrymore, Haley
Bennett, Brad Garrett, Kristen
Johnston, Campbell Scott
0.40 Śmierć się śmieje - horror, USA
2008, reż. John Simpson, wyk.
Keir O’Donnell, Katheryn Winnick,
Laura Breckenridge, Jessica Lucas,
Reid Scott
2.25 Kuba Wojewódzki - talk show
3.25 Uwaga! - program interwencyjny
3.45 Moc Magii

3.00 Tenis. Australian Open, Melbourne
6.45 Tenis. Australian Open, Melbourne, Australia 8.00 Tenis. Australian Open,
Melbourne 9.15 Tenis. Game Schett And
Mats Extra 9.30 Tenis. Australian Open,
Melbourne 11.45 Tenis. Game Schett
And Mats Extra 12.00 Tenis. Australian
Open, Melbourne, 14.00 Biegi narciarskie. PŚ, Seefeld 16.15 Skoki narciarskie.
PŚ, Zakopane 17.45 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Garmisch Partenkirchen 18.30
Sporty zimowe. Kierunek Pjongczang
19.00 Tenis. Australian Open, Melbourne 20.00 Tenis. Game Schett And Mats
Extra 20.20 Sporty motorowe 21.15 Kolarstwo. Wyścig Six - day, 3. dzień 23.50
Sporty zimowe. Kierunek Pjongczang

PSN
7.00 Liga Mistrzyń w siatkówce 8.00 Liga Mistrzyń w siatkówce 9.00 Liga Mistrzyń w siatkówce 11.00 Liga Mistrzyń
w siatkówce 13.00 Polsat Sport News
ﬂash 13.07 Liga Mistrzyń w siatkówce
15.00 Polsat Sport News ﬂash 15.07 Liga
Mistrzyń w siatkówce 17.00 Polsat Sport
News ﬂash 17.07 Koszykówka Euroliga:
Panathinaikos Superfood Ateny - Żalgiris Kowno 19.00 Polsat Sport News ﬂash 19.07 Koszykówka Energa Basket Liga: Rosa Radom - Anwil Włocławek
20.00Koszykówka Energa Basket Liga:
Rosa Radom - Anwil Włocławek 21.20 Liga Mistrzyń w siatkówce 23.30 Liga Mistrzyń w siatkówce 1.30 Sportowe podsumowanie roku 2017

TVP 2
7.05 M jak miłość (215) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie

9.45
10.15
10.50
13.45
15.20
17.45
18.50
19.30

5.15
5.45
8.00
11.00
12.00
12.35
13.35
15.40

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Dzień Dobry TVN - magazyn
Domowe rewolucje
Co za tydzień - magazyn
Drzewo marzeń
Piorun - komedia, USA 2008
Harry Potter i Czara Ognia
- ﬁlm przygodowy, USA, Wielka
Brytania 2005, reż. Mike Newell,
wyk. Emma Watson, Rupert
Grint, Brendan Gleeson, Michael
Gambon, Alan Rickman, Maggie
Smith, Robbie Coltrane, Ralph
Fiennes, Miranda Richardson,
Robert Pattinson, Clémence
Poésy, Jason Isaacs, Bonnie Wright, Tom Felton, Timothy Spall,
Gary OldmanDaniel Radcliﬀe
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.40 Raport smogowy
19.45 Uwaga! - program interwencyjny

20.00 Zmierzch - horror, USA 2008,
reż. Catherine Hardwicke, wyk.
Catherine Hardwicke, Kristen
Stewart, Robert Pattinson, Billy
Burke, Peter Facinelli, Elizabeth
Reaser, Cam Gigandet, Ashley
Greene, Taylor Lautner
22.40 Fatum - horror, USA 2005, reż.
Walter Salles, wyk. Jennifer Connelly, John C. Reilly, Tim Roth,
Dougray Scott, Pete Postlethwaite
0.50 MasterChef - program rozrywkowy
2.20 MasterChef - program rozrywkowy
3.50 Moc Magii
5.10 Nic straconego

EUROSPORT
3.00 Tenis. Australian Open, Melbourne
9.15 Tenis. Game Schett And Mats Extra
9.30 Tenis. Australian Open, Melbourne
12.45 Tenis. Game Schett And Mats Extra
13.00 Kombinacja Norweska. PŚ, Seefeld
13.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Garmisch Partenkirchen 14.30 Biegi narciarskie.
PŚ, Seefeld 16.15 Skoki narciarskie. PŚ, Zakopane 17.45 Narciarstwo Alpejskie. PŚ,
Garmisch Partenkirchen 18.15 Sporty zimowe. Kierunek Pjongczang 18.45 Sporty
motorowe 21.05 Tenis. Australian Open,
Melbourne 22.15 Tenis. Game Schett And
Mats Extra 22.30 Kolarstwo. Wyścig Six
- day, Berlin, Niemcy 4. dzień 23.45 Watts
Australian Open 0.00 Tenis. Australian
Open, Melbourne

TVN
5.40 Uwaga! - program interwencyjny
6.15 Mango - Telezakupy

Nowy dzień z Polsat News
MY3 - program dla dzieci
Jeźdźcy smoków
Jeźdźcy smoków na końcu
świata
Przygody Kota w butach
Ewa gotuje
Król Artur - ﬁlm przygodowy
Sami swoi - komedia, Polska
Świętokrzyska Gala Kabaretowa 2017
Chłopaki do wzięcia
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

TV 4
6.00
6.35
7.05
7.35
8.05
8.35
8.55
9.10

11.00
14.00
15.05
17.05

20.10 Skubani - ﬁlm anim., USA, 2013
22.00 Magic Mike - komediodramat,
USA, 2012, reż. Steven Soderbergh,
wyk. Alex Pettyfer, Joe Manganiello,
Matthew McConaughey, Olivia
Munn, Channing Tatum
Przedsiębiorczy Mike Lane dorabia nocami jako striptizer w lokalu
należącym do Dallasa, ambitnego
menedżera marzącego o stworzeniu własnej sieci nocnych
klubów. Lane poznaje Adama,
który właśnie został zwolniony
z pracy i nakłania go do pójścia
w swoje ślady. Mike’owi wpada
w oko siostra chłopaka, Brooke,
mimo że wciąż łączy go niełatwa
relacja z Joanną. Z czasem Mike
musi zaopiekować się Adamem,
którego wciąga imprezowy styl
życia.
0.20 Egzorcyzmy Molly Hartley
- horror, USA, 2015, reż. Steven R.
Monroe, wyk. Devon Sawa, Gina
Holden, Sarah Lind
2.25 Tajemnice losu

19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
0.05

1.55
3.00
4.00

Stopklatka

TV TRWAM
13.20 Siódmy sakrament 13.45 Ocalić
od zapomnienia 13.55 Święty na każdy
dzień 14.00 Józef z Egiptu 14.45 Piloci.
Biało - czerwoni z Dęblina 15.30 Wierzę
w Boga 15.45 Ochotnik do Auschwitz
16.00 Informacje dnia 16.10 Próba wiary
- Święty Juda Tadeusz 17.00 Z Parlamentu
Europejskiego 17.30 Okiem kamery 18.00
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15
Rozmowy niedokończone 19.25 Przegląd
Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 19.30
Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza
19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Jestem
Gabriel 23.35 Dusza Tunezyjska 0.00 Programy powtórkowe

POLSAT
6.00
7.35
8.05
8.35
9.35
11.25
13.35
15.35
17.50
19.00
19.30
20.00

Nowy dzień z Polsat News
MY3 - program dla dzieci
Jeźdźcy smoków
Jeźdźcy smoków na końcu
świata
Mrówka Z - ﬁlm anim., USA
Artur i Minimki 3. Dwa światy
- ﬁlm familijny, Francja, 2010
Skubani - ﬁlm anim., USA, 2013
Ojciec panny młodej 2 - komedia familijna, USA, 1995
Nasz nowy dom
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Państwo w Państwie
XXIII Festiwal kabaretów
w Koszalinie - Bananowa
Republika Polska, 2017

TV 4
6.00
7.05
8.05
9.00

10.55
13.00

15.25

17.20

19.00
20.00
23.40 Złodziejski kodeks - ﬁlm kryminalny, USA, Niemcy, 2009,
reż. Mimi Leder, wyk. Antonio
Banderas, Robert Forster, Tom
Hardy, Radha Mitchell, Morgan
Freeman, Rade Serbedzija
Doświadczony nowojorski złodziej
Keith Ripley zbliża się do końca
przestępczej kariery. Musi jednak
spłacić dług zaciągnięty u rosyjskiej
maﬁi i w tym celu zamierza przeprowadzić ostatni skok. Zadanie
wydaje się jednak graniczyć z niewykonalnością, jako że Ripley upatrzył sobie na łup dwa jaja Fabergé.
Arcydzieła sztuki złotniczej, każde
warte 20 milionów dolarów, otoczono ochroną stosowną do ich
wartości.
1.55 Hancock - ﬁlm fantasy, USA
3.55 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.00 Panorama Info
16.50 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.04 Teleexpress Extra 17.21 Serwis Info weekend
17.32 Program publicystyczny 18.00 Panorama 18.31 Studio Zachód - magazyn
19.19 Serwis Info weekend 19.30 Wiadomości 19.57 Gość Wiadomości 20.12
Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.49 Bez retuszu - magazyn
23.00 INFO Wieczór 23.30 Magazyn
śledczy 0.00 Serwis Info weekend 0.20
Woronicza 17 1.20 Woronicza PLUS 2.05
Nie da się ukryć - magazyn 2.33 Flesz Info Wieczór 2.55 Minęła 20ta 3.55 Wiadomości 4.22 Gość Wiadomości

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.00 Trudne sprawy

Kacper: Szkoła postrachu
Kacper: Szkoła postrachu
Co nowego u Scooby’ego?
Co nowego u Scooby’ego?
Tom i Jerry Show
Tom i Jerry Show
Garﬁeld Show
Łowca krokodyli - ﬁlm przygodowy, USA, Australia, 2002, reż.
John Stainton, wyk. Steve Irwin,
Terri Irwin, Magda Szubanski
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Paladyn 2 - Korona i smok
- ﬁlm fantasy, USA, 2013, reż.
Anne K. Black
Zabójcze wody - ﬁlm sci - ﬁ,
Kanada, USA, 2006, reż. Tibor
Takács, wyk. Kristi Angus, Charlie
O’Connell, Victoria Pratt
Galileo
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Outpost: Front wschodni - horror, Wielka Brytania, 2013, reż.
Kieran Parker, wyk. Iván Kamarás,
Bryan Larkin, Michael McKell
Najgroźniejsze zwierzęta
świata
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów

6.00 Na planie 6.15 Prywatna historia kina 6.50 Komisarz Rex - serial 8.50
Stawka większa niż życie cz. 7 - 8 - serial
11.05 Stożkogłowi - komedia 12.55 Niania - serial 14.30 Układ idealny - komedia 16.20 Mrówki w samolocie - thriller
18.00 Poirot: Dwanaście prac Herkulesa - ﬁlm kryminalny 20.00 Czarna maska - ﬁlm sensacyjny 21.55 Frankenstein
- horror 0.35 Zapaśnik - dramat

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.00 Panorama Info 16.50 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.04
Teleexpress Extra 17.21 Serwis Info weekend 17.32 Studio Wschód - magazyn
18.00 Panorama 18.31 Młodzież kontra
19.19 Serwis Info weekend 19.30 Wiadomości 19.57 Gość Wiadomości 20.12
Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.50 Studio Polska - magazyn
23.30 INFO Wieczór 0.00 Salon dziennikarski - program publicystyczny 0.53
Nie da się ukryć - magazyn 1.21 Flesz Info Wieczór 1.45 Minęła 20ta 2.45 Wiadomości 3.12 Gość Wiadomości 3.40 Teleexpress 3.44 Teleexpress Extra

TVN

TVP 2
6.05 Zaufaj mi, jestem lekarzem
(8)/12, Wielka Brytania
7.05 M jak miłość (1345) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
9.20 Barwy szczęścia (1789) - serial
9.50 Barwy szczęścia (1790) - serial
10.30 Zwierzęce superzmysły - Słuch
(2) - serial dok.
11.25 Makłowicz w podróży - Islandia
12.00 Gwiazdy w południe - Shenandoah, USA, reż. Andrew McLagen, wyk. James Stewart, Doug
McClure, Glenn Corbert, Patrick
Wayne, Rosemary Forsyth
14.00 Familiada - teleturniej
14.40 Koło fortuny (128) - teleturniej
15.20 Na dobre i na złe (692) - serial
16.20 The Voice Kids - Przesłuchania
w ciemno Warmia i Mazury
17.05 The Voice Kids - Przesłuchania
w ciemno Warszawa
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.55 Na sygnale (173) - Anioł i diabeł - serial fabularyzowany TVP
19.25 Rodzinka.pl (221) - Trzy gracje
- serial komediowy
20.05 Stan gry - ﬁlm sensacyjny, USA,
Francja, Wielka Brytania, reż. Kevin
McDonald, wyk. Russell Crowe,
Rachel McAdams, Ben Aﬄeck,
Helen Mirren, Robin Wright
22.25 Kino bez granic - Znam kogoś,
kto cię szuka - dramat, Polska,
Francja, reż. Julia Kowalski, wyk.
Andrzej Chyra, Artur Steranko,
Yoann Zimmer, Liv Hennequier
0.00 Genocyd. Tryptyk o kanonie
nadziei - koncert
1.00 W pogoni za wolnością
- komedia, USA, reż. Marshall
Lewy, wyk. Anna Paquin, Breckin
Meyer, Leigh Enns, Nick Quellette
2.45 Shenandoah - western, USA,
reż. Andrew McLagen, wyk.
James Stewart, Doug McClure,
Glenn Corbert, Patrick Wayne,
Rosemary Forsyth
4.40 Koło fortuny (49) - teleturniej

6.00
7.45
8.15
8.45

EUROSPORT

PSN
7.00 Liga Mistrzyń w siatkówce 8.00 Liga
Mistrzyń w siatkówce 9.00 7. strefa - magazyn siatkarski 10.00 7. strefa - magazyn siatkarski 11.00 Liga Mistrzyń w siatkówce 12.00 Liga Mistrzyń w siatkówce
13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07 Liga Mistrzyń w siatkówce 15.00 Polsat
Sport News ﬂash 15.07 Liga Mistrzyń
w siatkówce 17.00 Polsat Sport News ﬂash 17.07 Koszykówka Euroliga: Panathinaikos Superfood Ateny - Żalgiris Kowno
19.00 Polsat Sport News ﬂash 19.07 Liga
Mistrzyń w siatkówce 21.20 Liga Mistrzyń
w siatkówce 22.00 Liga Mistrzyń w siatkówce 23.30 Liga Mistrzyń w siatkówce 0.00 Liga Mistrzyń w siatkówce 1.30
Sportowe podsumowanie roku 2017

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Spotkanie ze smakiem
Dzień Dobry TVN - magazyn
Na Wspólnej Omnibus - serial
Domowe rewolucje
Azja Express
Gwiezdne wojny: Część VI
- Powrót Jedi - ﬁlm S - F, USA
1983, reż. Richard Marquand,
wyk. Mark Hamill, Harrison Ford,
Carrie Fisher, Billy Dee Williams,
Anthony Daniels, Ian McDiarmid,
James Earl Jones, Alec Guinness,
Sebastian Shaw, Kenny Baker
Tu się gotuje!
Kuchenne rewolucje
Fakty, Sport, Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - program interwencyjny

portaż 20.00 Informacje kulturalne 20.20
dnika „Niedziela” 19.00 Warto zauważyć…
19.30 Latający dom 20.00 Informacje dnia
Jak ojciec i syn - dramat 22.30 Tygodnik
20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna
Kulturalny 23.15 Dziennik ﬁlozofa 23.30
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje
Jazz & The Philharmonic - koncert 1.10 Jak
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00
utopić doktora Mraczka - komedia 2.55
Józef z Egiptu 22.45 Jasna Góra. Sanktukulturalne
arium Narodu 23.50 Lusaka City of
}
NRHope
2 {131Informacje
26.01.2018

POLSAT

TVN

TVP 2
6.05
7.05
8.00
10.50
11.15

dio LOTTO 21.49 W tyle wizji 22.24 Flesz
Info Wieczór 22.30 W tyle wizji Extra
23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55
Widziane z Polski - magazyn 0.10 Serwis
Info 0.22 Pogoda 0.30 Nie da się ukryć
- magazyn 0.58 Flesz Info Wieczór

21.50
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00

Kacper: Szkoła postrachu
Co nowego u Scooby’ego?
Tom i Jerry Show
Karzeł Długonos - baśń ﬁlmowa, Niemcy, 2007, reż. Felicitas Darschin, wyk. Joseﬁne
Preuß, Justus Kammerer, Markus
Majowski, Mechthild Großmann
Galileo
Błękitny Grom - ﬁlm akcji, USA,
1983, reż. John Badham, wyk.
Roy Scheider, Malcolm McDowell,
Candy Clark, Warren Oates
119 dni na Pacyﬁku - dramat
przygodowy, Nowa Zelandia, 2015,
reż. John Laing, wyk. Black Owen,
Peter Feeney, Dominic Purcell
Trefny wóz - ﬁlm akcji, RPA,
2013, reż. Mukunda Michael
Dewil, wyk. Gys de Villiers, Naima
McLean, Paul Walker
Galileo
Niecne uczynki - komedia, USA,
2005, reż. David Kendall, wyk.
Lacey Chabert, Milo Ventimiglia
Pitch Black - ﬁlm sci - ﬁ, USA,
2000, reż. David Twohy, wyk. Vin
Diesel, Cole Hauser, Radha Mitchell
STOP Drogówka
Na patrolu
Najgroźniejsze zwierzęta
świata
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów

Stopklatka
6.50 Komisarz Rex - serial 8.50 Poirot:
Dwanaście prac Herkulesa - ﬁlm kryminalny 10.45 Zagadki Sﬁnksa - ﬁlm przygodowy 12.40 Kobieta na Marsie, mężczyzna
na Venus - komedia 14.35 Skrzydła odwagi - ﬁlm przygodowy 15.30 Agora - ﬁlm historyczny 18.00 Lodowa zagłada 2 - ﬁlm
science ﬁction 19.50 Sto kultowych ﬁlmów
20.00 Rącze konie - dramat 22.35 Królowie nocy - ﬁlm sensacyjny

TV TRWAM
10.35 Przegląd Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 10.40 Śladami apostoła Pawła 11.40 Aktywna Zima 12.00
Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 12.20 Wieś - to też Polska 13.30
Papież Polak do Rodaków - 07.06.1999
14.00 Jestem Gabriel 15.35 Mówią, że
po okropnościach Auschwitz nie można już wierzyć w Boga 16.00 Informacje
dnia 16.10 Koncert życzeń 17.00 Zerwany kłos 18.35 Rozmowy niedokończone 19.25 Retrospekcja 19.30 Brat Ogień
20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40
Samson i Dalila 22.20 Święty na każdy
dzień 22.30 Vatican Magazine 23.00 Jak
my to widzimy 23.30 Z Benedyktem XVI
rok po roku 0.00 Programy powtórkowe

TV 4
6.00 Kacper: Szkoła postrachu
6.35 Kacper: Szkoła postrachu

(11) - magazyn 17.45 Czas honoru (76)
„Wolny wybór” - serial 18.50 Sensacje XX
wieku 19.55 Niecała nieprawda czyli PRL
w DTV (22) 20.30 Nieznana historia Wielkiej Armady (1) - serial 21.35 Aminata - siła miłości (4) - serial 22.30 Szerokie tory - reportaż 23.10 Śmierć Stalina - ﬁlm dok.
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Sobota, 27.01.2018

TVN 7
5.40 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.40 Mango - Telezakupy
8.50 Gotowe na wszystko II - serial
11.40 Kryminalni - serial kryminalny
14.50 Tomcio Grubasek - komedia,
USA 1995, reż. Peter Segal, wyk.
Chris Farley, David Spade, Brian
Dennehy, Bo Derek, Dan Aykroyd,
Julie Warner
16.55 Śnięty Mikołaj - komedia, USA
1994, reż. John Pasquin, wyk. Tim
Allen, Judge Reinhold, Wendy
Crewson, David Krumholtz
19.00 Kiedy aniołowie śpiewają
- ﬁlm familijny, USA 2013, reż. Tim
McCanlies, wyk. Harry Connick
Jr, Chandler Canterbury, Connie
Britton, Fionnula Flanagan, Kris
Kristoﬀerson, Willie Nelson
20.50 Honey - ﬁlm obyczajowy,
USA 2003, reż. Bille Woodruﬀ,
wyk. Jessica Alba, Mekhi Phifer,
Romeo, David Moscow, Zachary
Isaiah Williams, Joy Bryant
22.50 Paranoja - ﬁlm sensacyjny, USA,
Indie, Francja 2013, reż. Robert
Luketic, wyk. Liam Hemsworth,
Gary Oldman, Amber Heard,
Harrison Ford, Lucas Till, Embeth
Davidtz, Julian McMahon,
Richard Dreyfuss
1.05 Moc Magii
3.20 Druga strona medalu - talk show
5.20 Koniec programu

PULS
6.00
6.50
7.30
8.25
9.25
14.00
16.00

17.55

20.00

21.45
23.25

1.30
2.50
3.10
3.50
5.10
5.35

TV6

TTV
12.05 Nauka jazdy 12.35 Wojny magazynowe 14.00 Szalone rezydencje 15.00
Ostre cięcie 15.45 Express 16.05 Damy
i wieśniaczki. Rosja 17.15 Kulisy światowych show 17.45 Express 18.05 Wymiana
żon. Ukraina 19.15 Megakuchnie - serial
19.45 Express 20.00 Nauka jazdy 20.30
Usterka 21.00 Damy i wieśniaczki. PL
22.00 Kossakowski. Szósty zmysł. Ukraina 22.30 Gogglebox. Przed telewizorem

6.00 Taaaka ryba 7.00 Benny Hill 8.05
Galileo 9.10 Kacze opowieści 10.35 Kacper i przyjaciele 11.35 Tom i Jerry: Wielka
ucieczka - ﬁlm anim. 13.20 Tajmiaki - komedia sci - ﬁ 15.05 Bliskie spotkania trzeciego stopnia - ﬁlm sci - ﬁ 18.00 Przygody Merlina 19.00 Przygody Merlina 20.00
Włatcy móch 20.30 Włatcy móch 21.00
Przebudzenie bestii - horror sci - f 23.00
Sekrety palestry, Francja, 2011

TVP KULTURA
8.00 Wszystkie stworzenia duże i małe
- Calf Love - serial 9.10 Informacje kulturalne 9.30 Kemping - ﬁlm obyczajowy
10.00 Pejzaż bez Ciebie - Krzysztof Klenczon 11.00 Białoruski klimat 11.40 Żółty
szalik - ﬁlm TVP 12.55 Kuracjusz jestem
- ﬁlm dok. 14.05 Kwiat pustyni - ﬁlm obyczajowy 16.15 Wydarzenie aktualne 16.45
Którędy po sztukę - Katarzyna Kozyra
16.55 Droga młodych - ﬁlm dok. 18.05
Informacje kulturalne 18.25 Tygodnik Kulturalny 19.15 Ewolucja hip hopu - Narodziny gangsta rapu - ﬁlm dok. 20.20 Artysta - ﬁlm obyczajowy 22.10 Pixies. Live
at Maida Vale Studios - koncert 23.20
Młoda i piękna - ﬁlm obyczajowy

Skorpion - serial
Taki jest świat
Tajemnice medyczne - serial
Tajemnice medyczne - serial
Lombard: Życie pod zastaw
- serial
Księżniczka dwóch światów
powraca - ﬁlm familijny
K - 9: Prywatny detektyw
- komedia, USA 2002, reż.
Richard J. Lewis, wyk. James
Belushi, Michael Eklund, Barbara
Tyson, Jody Racicot
Hudson Hawk - komedia sensacyjna, USA 1991, reż. Michael Lehmann, wyk. Andie MacDowell,
Bruce Willis, Danny Aiello, Sandra
Bernhard
13 Dzielnica - ﬁlm akcji, Francja
2004, reż. Pierre Morel, wyk. Bibi
Naceri, Cyril Raﬀaelli, Dany Verissimo - Petit, David Belle
Prowokacja - thriller, USA 2005,
reż. Don E. FauntLeRoy, wyk. Steven Seagal, Sarah Buxton
Ojczym - thriller, USA 2009, reż.
Nelson McCormick, wyk. Amber
Heard, Dylan Walsh, Paige Turco,
Penn Badgley, Sela Ward
Allo Allo! - serial
Ale numer!
Taki jest świat
Na jedwabnym szlaku
Z archiwum policji
Menu na miarę

TVP HISTORIA
9.25 Siedem życzeń (3) - serial 10.20
Okrasa łamie przepisy 10.50 Ziemia - Podwodny świat, cz. 12. - cykl dok. 11.45 Dzikie Chiny (4) - serial 12.50 Amerykańska
broń (4) - serial dok. 13.45 Szerokie tory
- reportaż 14.25 Wielka Gra (688) - teleturniej 15.25 Spór o historię - Władcy
polscy. Jan II Kazimierz - debata 16.05
Uciekinier - ﬁlm dok. 17.05 Zapomniany kraj - reportaż 17.45 Sprawiedliwi (2)
- Kara śmierci - serial 18.35 Polska i świat
z historią w tle - Czy prawdziwych rycerzy
już nie ma 18.55 Generałowie Hitlera (4)
- serial dok. 19.55 Było, nie minęło 20.30
Ekstradycja I (4) - serial 21.35 Koło historii
- Grudzień 1970. Polski dramat 22.15 Ocaleni - ﬁlm dok. 23.25 Powstrzymać Holocaust - ﬁlm dok. 0.35 Colette - dramat,
Czechy, Słowacja, reż. Milan Cleslar

Niedziela, 28.01.2018

TVN 7
5.40 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.40 Mango - Telezakupy
8.50 Gotowe na wszystko II - serial
10.50 Kryminalni - serial kryminalny
12.55 Uwolnić orkę - ﬁlm przygodowy, USA, Francja 1993, reż.
Simon Wincer, wyk. Jason James
RichterJayne Atkinson, August
Schellenberg, Michael Madsen
15.15 Na ostrzu: Ogień i lód - ﬁlm
obyczajowy, USA 2010, reż. Stephen Herek, wyk. Francja Raisa,
Brendan Fehr, Russell Yuen,
Zhenhu Han, Stephen Amell
17.00 Miasto cienia - ﬁlm przygodowy, USA 2008, reż. Gil Kenan,
wyk. Saoirse Ronan, Harry Treadaway, Bill Murray, Martin Landau, Mary Kay Place, Tim Robbins
19.00 Zabójcza broń - serial
20.00 Suma wszystkich strachów
- ﬁlm sensacyjny, USA, Niemcy
2002, reż. Phil Alden Robinson, wyk. Ben Aﬄeck, Morgan
Freeman, James Cromwell, Ken
Jenkins, Liev Schreiber
22.35 Zabójcza broń - serial
23.35 Monachium - ﬁlm sensacyjny,
USA 2005, reż. Steven Spielberg,
wyk. Eric Bana, Daniel Craig, Ciaran Hinds, Matthieu Kassovitz,
Hanns Zischler, Ayelet Zurer
2.55 Moc Magii
5.10 Koniec programu

TTV
12.05 Wojny magazynowe 13.30 Kraksa
TV II 14.00 Najgroźniejsze miejsca do życia 15.00 Gogglebox. Przed telewizorem
15.45 Express 16.05 Damy i wieśniaczki.
PL 17.10 Nauka jazdy 17.45 Express 18.05
Usterka 19.15 Wojny przewoźników
19.45 Express 20.05 Defacto 20.45 DeFacto Extra 21.15 Kossakowski. Być jak…
22.00 Przepustka - serial 22.30 Tabu Polska 23.30 Damy i wieśniaczki. Rosja

TVP KULTURA
8.05 Wszystkie stworzenia duże i małe
- Out of Practice - serial 9.05 Film fabularny 9.20 Informacje kulturalne 9.40 Scena
Klasyczna - koncert 10.35 Trzeci punkt
widzenia 11.15 Żeniac - ﬁlm TVP 12.45
Bilet do kina - Artysta - ﬁlm obyczajowy
14.35 La Traviata - opera 17.00 Pomniki
Historii - Żagań - reportaż 17.15 Niedziela z… Katarzyną Herman - Solidarność,
Solidarność… - ﬁlm TVP 20.20 Niedziela
z…Katarzyną Herman - Urok wszeteczny
- ﬁlm TVP 21.30 Scena Klasyczna - koncert 22.20 Trzeci punkt widzenia 23.00
Panorama kina polskiego - Córki dancingu - ﬁlm fabularny 0.40 Każde dotknięcie
zostawia ślad. Alina Szapocznikow

PULS
6.00
6.50
9.45
11.40
13.40
14.50
16.00
18.00
20.00

22.00

0.10
1.10
2.20
2.50
3.15
3.50
4.45
5.10
5.35

Skorpion - serial
Allo Allo! - serial
Przygody Merlina - serial
K - 9: Prywatny detektyw
- komedia, USA 2002
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Stoliczku, nakryj się
- ﬁlm familijny, Niemcy 2008
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Braciszek i siostrzyczka - ﬁlm familijny
Bibliotekarz: tajemnica
włóczni - ﬁlm przygodowy
Wakacje w krzywym zwierciadle - komedia, USA 1983, reż.
Harold Ramis
Centurion - ﬁlm przygodowy,
Wielka Brytania 2010, reż. Neil
Marshall, wyk. Michael Fassbender, Dominic West, Olga Kurylenko
Król Skorpion 4: Utracony tron
- ﬁlm przygodowy, USA 2014,
reż. Michael Weiss, wyk. Barry
Bostwick, Ellen Hollman, Rutger
Hauer, Victor Webster, Will Kemp
Wikingowie - serial
Allo Allo! - serial
Ale numer!
Na jedwabnym szlaku
Taki jest świat
Na jedwabnym szlaku
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę

TV6
6.00 Taaaka ryba 7.00 Benny Hill 8.05
Galileo 9.10 Kacper i przyjaciele 10.00
Tajmiaki - komedia sci - ﬁ 12.00 Mythica:
Czarownica - ﬁlm fantasy 14.00 Policjantki i Policjanci 15.00 Policjantki i Policjanci
18.00 Mythica: Żelazna korona - ﬁlm fantasy 20.00 Włatcy móch 20.30 Włatcy
móch 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00 Operacja Delta Force - ﬁlm akcji,
USA, 1997, reż. Sam Firstenberg

TVP HISTORIA

g
p p y
10.55 Ziemia - Podwodny świat, cz. 13.
Chack Mol i Żarłacz Białopłetwy - cykl
dok. 11.55 Najwspanialsi w królestwie
zwierząt Roślinożercy. 12.55 Historia
świata według Andrew Marra (4) - serial 14.05 Szerokie tory - reportaż 14.40
Dziesięć procent dla mnie 16.20 Wielka Gra (55) - teleturniej 17.15 Ex Libris
(328) - magazyn 17.45 Sprawiedliwi (3)
- Grzech - serial 18.35 Pomniki Historii
- Gdynia - reportaż 18.50 Nieznana historia Wielkiej Armady (1) - serial 19.55
Było, nie minęło 20.30 Colette - dramat,
Czechy, Słowacja 22.45 Wcielenia zła (1)
Papa Doc. Dożywotni Prezydent Haiti
- cykl dok. 23.45 Tu stoję… - dramat, Polska, Francja, reż. Michał Dudziewicz, Grażyna Szymańska 1.05 Ocaleni - ﬁlm dok.
2.20 Wcielenia zła (1) - cykl dok.

Poniedziałek, 29.01.2018

TVN 7

PULS

dualny 17.55 Piłka ręczna mężczyzn - Mistrzostwa Europy. 3 miejsce 19.55 Piłka
ręczna mężczyzn - Mistrzostwa Europy.
studio 20.20 Piłka ręczna mężczyzn - Mistrzostwa Europy. FINAŁ 22.20 Hokej na
lodzie - NHL. Mecz Gwiazd 2018, Tampa
0.45 Zakończenie dnia

38

mowe. Kierunek Pjongczang 18.45 Sporty
sh 19.07 Koszykówka Energa Basket Limotorowe 21.05 Tenis. Australian Open,
ga: Rosa Radom - Anwil Włocławek
Melbourne 22.15 Tenis. Game Schett And
20.00Koszykówka Energa Basket Liga:
Mats Extra 22.30 Kolarstwo. Wyścig Six
Rosa Radom - Anwil Włocławek 21.20 Li- day, Berlin, Niemcy 4. dzień 23.45 Watts
ga Mistrzyń w siatkówce 23.30 Liga MiAustralian Open 0.00 Tenis. Australian
strzyń w siatkówceNR
1.302Sportowe
{131}podsu-26.01.2018
Open, Melbourne
mowanie roku 2017

TVP 1
8.00
8.15
8.35
9.20
10.15
11.10
12.00
12.15
12.35
12.35
12.55
13.45
14.00
14.55
15.10
15.45
16.00
17.00
17.15
17.25
17.55
18.30
19.30
20.25
22.05

0.15

1.55

4.25

Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
ŁAP START UP
Jaka to melodia?
Dr Quinn - seria III (12) - serial
Zagadka Hotelu Grand (29)
- serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
To się opłaca - LEADER
- Lokalne Grupy Działania
BBC w Jedynce - Góry - życie
ponad chmurami
Tyłówka BBC w Jedynce
Elif (183) - serial
Program rozrywkowy
Obserwator, odc. 212
Wiadomości, Pogoda
Komisarz Alex (54) - Okrutna
prawda - serial
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (3250) - telenowela
Korona królów (18) - telenowela
historyczna TVP
Wiadomości, Sport, Pogoda
Teatr Telewizji - MOCK - spektakl teatralny
Bilet na księżyc - ﬁlm obyczajowy, Polska, reż. Jacek Bromski, wyk. Filip Pławiak, Mateusz
Kościukiewicz, Bożena Adamek,
Krzysztof Stroiński, Anna Przybylska, Łukasz Simlat
Smak miłości - komedia, USA,
reż. David Jackson, wyk. Anna
Hutchinson, Nikolas Rincon,
David Ojalvo, Tatiana Vargas
Mandela. Droga do wolności
- ﬁlm biograﬁczny, Wielka Brytania, Republika Południowej Afryki,
reż. Justin Chadwick, wyk. Naomi
Harris, Idris Elba, Terry Pheto,
Robert Hobbs
Notacje - prof. Marek Kwiatkowski. Z pasją przez życie

TVP SPORT
8.00 Piłka ręczna mężczyzn - mecz
o 3 miejsce 9.00 Piłka ręczna mężczyzn
- mecz o 3 miejsce 9.40 Piłka ręczna mężczyzn - ﬁnał 10.20 Piłka ręczna mężczyzn
- ﬁnał 11.40 Hokej na lodzie - PHL 12.40
Hokej na lodzie - PHL 13.45 PN - Barca TV
14.50 PN - Barca TV 16.25 PN - Barca TV
17.00 4 - 4 - 2 17.30 4 - 4 - 2 18.05 Skoki
narciarskie PŚ Zakopane 19.00 Skoki narciarskie PŚ Zakopane 19.55 Hokej na lodzie Konkurs umiejętnosci 20.50 Hokej
na lodzie - NHL - mecz gwiazd 21.30 Hokej na lodzie - NHL - mecz gwiazd 22.00
Hokej na lodzie - NHL - mecz gwiazd
22.35 Sportowy Wieczór 23.05 Skoki
narciarskie PŚ - konkurs drużynowy 0.50
Zakończenie dnia

7.05
8.00
10.55
11.10
11.45
12.45
13.45
14.20
15.20
16.30
17.10
18.00
18.30
18.40
18.45
18.55
19.35
20.05
20.40
20.50
21.40
21.55
23.00
0.10
2.00
2.40

4.10
5.55

TVP 2

TVN

M jak miłość (215) - serial
Pytanie na śniadanie
Panorama
Barwy szczęścia (1790) - serial
Na dobre i na złe (528)
- W otwarte karty - serial
Tylko z Tobą (73) - serial obyczajowy, Turcja
Na sygnale (129) - Polskie
wakacje - serial
O mnie się nie martw - s. VI
(11) - serial komediowy
Tygrysy Europy (10) - Serce nie
sługa - serial komediowy
Koło fortuny (129) - teleturniej
Meandry uczuć (37) - serial
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Kulisy serialu
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1790) - serial
obyczajowy
Barwy szczęścia (1791) - serial
obyczajowy
Kulisy serialu Barwy szczęścia
(22) - felieton
M jak miłość (1346) - serial
Kulisy serialu „M jak miłość”
Midnight Sun (1) - serial kryminalny, Francja, Szwecja
Midnight Sun (2) - serial kryminalny, Szwecja, Francja
Czy świat oszalał? - Czy czeka
nas koniec? - ﬁlm dok.
Pod wspólnym niebem (4)
Podgląd - serial komediowy
Znam kogoś, kto cię szuka
- dramat, Polska, Francja, reż.
Julia Kowalski, wyk. Andrzej
Chyra, Artur Steranko, Yoann
Zimmer, Liv Hennequier
Czy czeka nas koniec? - ﬁlm dok.
Zakończenie programu

5.40 Uwaga! - program interwencyjny
6.15 Mango - Telezakupy
7.25 Nowa Maja w ogrodzie
- magazyn ogrodniczy
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
10.55 Tu się gotuje!
11.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.00 Szkoła - serial
13.00 19 + - serial
14.00 Szpital - program obyczajowy
15.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
16.00 Szkoła - serial
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy

PSN
7.00 Piłka nożna Liga holenderska: Feyenoord - ADO Den Haag 8.00 Piłka nożna Liga holenderska: Feyenoord - ADO
Den Haag 9.00 Liga Mistrzyń w siatkówce 11.00 Liga Mistrzyń w siatkówce
13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07 Liga
Mistrzyń w siatkówce 15.00 Polsat Sport
News ﬂash 15.07 Liga Mistrzyń w siatkówce 17.00 Polsat Sport News ﬂash
17.07 Koszykówka Euroliga: Panathinaikos Superfood Ateny - Żalgiris Kowno
19.00 Polsat Sport News ﬂash 19.07 Koszykówka Energa Basket Liga: Rosa Radom - Anwil Włocławek 21.20 Liga Mistrzyń w siatkówce 23.30 Liga Mistrzyń
w siatkówce 1.30 Sportowe podsumowanie roku 2017

dio LOTTO 21.49 Bez retuszu - magazyn
23.00 INFO Wieczór 23.30 Magazyn
śledczy 0.00 Serwis Info weekend 0.20
Woronicza 17 1.20 Woronicza PLUS 2.05
Nie da się ukryć - magazyn 2.33 Flesz Info Wieczór 2.55 Minęła 20ta 3.55 Wiadomości 4.22 Gość Wiadomości

ne 19.25 Retrospekcja 19.30 Brat Ogień
20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40
Samson i Dalila 22.20 Święty na każdy
dzień 22.30 Vatican Magazine 23.00 Jak
my to widzimy 23.30 Z Benedyktem XVI
rok po roku 0.00 Programy powtórkowe

POLSAT
6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30

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

TV 4
6.00
6.35
7.05
7.35
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

18.00
19.00
19.45
19.50
20.10
20.15
20.55
21.30
22.30
23.35

2.05
2.40
3.40
5.00

Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - program interwencyjny
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial obyczajowy
Milionerzy
Życie bez wstydu - reality show
Projekt Lady
Zmierzch - horror, USA 2008,
reż. Catherine Hardwicke, wyk.
Catherine Hardwicke, Kristen
Stewart, Robert Pattinson, Billy
Burke, Peter Facinelli, Elizabeth
Reaser, Cam Gigandet, Ashley
Greene, Taylor Lautner
Co za tydzień - magazyn
The Following II - serial sensacyjny, USA
Moc Magii
Nic straconego

20.05 MEGA HIT - Hancock - ﬁlm fantasy, USA, 2008, reż. Peter Berg,
wyk. Will Smith, Charlize Theron,
Jae Head, Jason Bateman
Są na świecie bohaterowie, super
- bohaterowie… i jest Hancock.
Duża siła powinna iść w parze
z odpowiedzialnością - i wiedzą
o tym wszyscy - wszyscy oprócz
Hancocka. Swoimi heroicznymi
wyczynami, niezadowolony, ze
wszystkimi skonﬂiktowany, sarkastyczny i nierozumiany Hancock mógłby ocalić wiele ludzkich
istnień, zawsze jednak, każda
z jego akcji pozostawia straty,
od których dosłownie opada
szczęka.
22.00 13 - thriller, USA, 2010, reż. Géla
Babluani
0.20 Kapitan Phillips - dramat biograﬁczny, USA, 2013
3.00 Tajemnice losu

EUROSPORT

TVP INFO

7.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Garmisch
Partenkirchen 7.25 Igrzyska Olimpijskie:
Sports Explainers, Biathlon 7.30 Skoki narciarskie. PŚ, Zakopane 8.25 Igrzyska Olimpijskie 8.30 Tenis. Australian Open, Melbourne 11.00 Sporty zimowe. Kierunek
Pjongczang 11.30 Skoki narciarskie. PŚ,
Zakopane 12.30 Narciarstwo Alpejskie.
PŚ, Garmisch Partenkirchen 13.15 Tenis.
Australian Open, Melbourne 15.45 Skoki
narciarskie. PŚ, Zakopane 16.45 Biegi narciarskie. PŚ, Seefeld 17.15 Tenis. Australian
Open, Melbourne 18.50 Skoki narciarskie. PŚ, Zakopane 20.00 Tenis. Australian Open, Melbourne 21.00 Kolarstwo.
Wyścig Six - day, Berlin, Niemcy 5. dzień
23.50 Tenis. Australian Open, Melbourne

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.00 Panorama Info
16.52 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Serwis Info 18.00
Panorama 18.30 O co chodzi - magazyn
publicystyczny 18.54 Flesz Info Wieczór
19.00 To jest temat - magazyn 19.20 Serwis Info 19.30 Wiadomości 19.57 Gość
Wiadomości 20.12 Minęła 20ta 21.00
Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz
Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.49
W tyle wizji 22.24 Flesz Info Wieczór
22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Widziane z Polski - magazyn 0.10 Serwis Info 0.22 Pogoda 0.30 Nie da się ukryć - magazyn 0.58
Flesz Info Wieczór 1.20 Minęła 20ta

21.05
21.35
22.00
23.00
0.00
1.00
2.00
2.20
2.45
4.25
4.55

Solidarność… - ﬁlm TVP 20.20 Niedziela
z…Katarzyną Herman - Urok wszeteczny
- ﬁlm TVP 21.30 Scena Klasyczna - koncert 22.20 Trzeci punkt widzenia 23.00
Panorama kina polskiego - Córki dancingu - ﬁlm fabularny 0.40 Każde dotknięcie
zostawia ślad. Alina Szapocznikow

storia Wielkiej Armady (1) - serial 19.55
Było, nie minęło 20.30 Colette - dramat,
Czechy, Słowacja 22.45 Wcielenia zła (1)
Papa Doc. Dożywotni Prezydent Haiti
- cykl dok. 23.45 Tu stoję… - dramat, Polska, Francja, reż. Michał Dudziewicz, Grażyna Szymańska 1.05 Ocaleni - ﬁlm dok.
2.20 Wcielenia zła (1) - cykl dok.
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Kacper: Szkoła postrachu
Kacper: Szkoła postrachu
Co nowego u Scooby’ego?
Co nowego u Scooby’ego?
Dom nie do poznania
Esmeralda - telenowela obyczajowa
Esmeralda - telenowela obyczajowa
Drużyna A
Policjantki i Policjanci
Detektywi w akcji
STOP Drogówka
Detektywi w akcji
Esmeralda - telenowela obyczajowa
Esmeralda - telenowela obyczajowa
Drużyna A
Policjantki i Policjanci
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Śmierć na 1000 sposobów
Śmierć na 1000 sposobów
Galileo
Galileo
STOP Drogówka
Najgroźniejsze zwierzęta
świata
Interwencja
Interwencja
Magazyn siatkarski - 7. strefa
Magazyn Atleci Polsat Sport
2018
Trans World Sport 2018

TVN 7

PULS

5.25 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.25 Szpital - program obyczajowy
7.20 Sąd rodzinny - program sądowy
8.20 Zaklinaczka duchów - serial
9.15 Kryminalni - serial kryminalny
10.20 Mango Telezakupy
11.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Gotowe na wszystko II - serial
16.55 Zaklinaczka duchów - serial
17.55 Kryminalni - serial kryminalny
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Wielbicielka - ﬁlm sensacyjny,
USA 2002, reż. John Polson, wyk.
Jesse Bradford, Erik Christensen,
Shiri Appleby, Kate Burton, Clayne
Crawford
21.50 Nie z tego świata - serial
22.50 Siedem - ﬁlm sensacyjny, USA
1995, reż. David Fincher, wyk.
Brad Pitt, Morgan Freeman,
Richard Roundtree, Kevin Spacey,
Gwyneth Paltrow, R. Lee Ermey
1.30 Moc Magii
3.45 Druga strona medalu - talk show
4.15 Druga strona medalu - talk show
4.45 Druga strona medalu - talk show
5.15 Koniec programu

6.00 To moje życie! - telenowela
7.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
8.00 Rewir - serial
9.00 Kobra - oddział specjalny - serial
10.00 Napisała: Morderstwo - serial
11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
12.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
13.50 Niedoręczony list - serial
14.45 Królowa Serc - telenowela
15.45 Lekarze na start - serial
17.05 Rewir - serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Terytorium wroga - dramat
wojenny, Francja 2011, reż. Stéphane Rybojad, wyk. Benoît
Magimel, Denis Ménochet, Diane
Kruger, Djimon Hounsou, Raphaël
Personnaz
22.05 Prowokacja - thriller, USA 2005,
reż. Don E. FauntLeRoy, wyk. Steven Seagal, Sarah Buxton
0.00 Lokator - dramat, USA 2009,
reż. David Ondaatje, wyk. Alfred
Molina, Donald Logue, Hope
Davis, Philip Hall, Rachael Leigh
Cook, Rebecca Pidgeon, Shane
West, Simon Baker
1.55 Taki jest świat
2.30 Allo Allo! - serial
3.35 Ale numer!
3.50 Na jedwabnym szlaku
4.40 Biesiada na cztery pory roku
5.10 Z archiwum policji

Stopklatka

TTV

TV6

8.50 Szpital nadziei - serial 9.50 Niania - serial 11.15 Apokalipsa: Siła Hitlera
- Fuhrer - serial 12.25 Katastrofy w przestworzach - serial 13.20 Pułapki umysłu
- serial 13.50 Umrzesz ze śmiechu 14.30
Jak żyć - komedia obyczajowa 16.25 Niania - serial 18.00 Katastrofy w przestworzach - serial 19.00 Komisarz Rex - serial
20.00 Czas przemian - ﬁlm kostiumowy
22.30 Powrót do domu - dramat

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Wydarzenia Zielonogórskie 1960 r.
13.20 Koncert życzeń 14.10 W imię miłości 15.40 Aktywna Zima 15.50 Ma się
rozumieć 16.00 Informacje dnia 16.10
Sanktuaria polskie 16.30 Tydzień z Ziemi
Świętej 16.50 Świadkowie 17.20 180 lat
na zdrowie 17.30 Okiem kamery 18.00
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15
Rozmowy niedokończone 19.25 Święty
na każdy dzień 19.30 Jay Jay Odrzutowiec
19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Stan
bezpieczeństwa państwa 22.10 Mojżesz
- 10 przykazań 23.00 Kolumbia - świadectwo dla świata 23.50 Lusaka Bauleni

12.50 Detektywi. Na zlecenie 13.35 Kartoteka 14.35 Damy i wieśniaczki. Ukraina
15.45 Express 16.05 Uwaga! 16.25 Usterka 17.00 Pilna Usterka 17.15 Wojny magazynowe 17.45 Express 18.00 Fachowcy
18.45 Najlepszy w mieście 19.45 Express
20.05 Poza kontrolą - serial 21.15 Kossakowski. Szósty zmysł. Bałkany 21.45
Express 22.00 Gogglebox. Przed telewizorem 22.45 DeFacto 23.45 Usterka

TVP KULTURA
8.00 Teledysk 8.10 Scena Klasyczna
- koncert 9.00 But she’s nice… - ﬁlm anim.
9.15 Zmruż oczy - ﬁlm obyczajowy 11.00
Przygody pana Michała - serial 12.20 Złoto dezerterów - komedia 14.35 Niedziela z… Katarzyną Herman 15.30 Wiktoryna
czyli czy pan pochodzi z Beauvais? - ﬁlm
TVP 16.40 W cieniu nienawiści - dramat
wojenny 18.45 Dajcie czadu! - historia
wzmacniaczy Marshalla 20.00 Informacje kulturalne 20.20 Scena ciszy - ﬁlm
dok. 22.10 Antyfonie - ﬁlm dok. 22.40
Którędy po sztukę - Wiesław Borowski
22.45 Stefan Gierowski - reportaż 23.15
Dziennik ﬁlozofa 23.30 Przypadek - ﬁlm
obyczajowy 1.40 Informacje kulturalne

6.00 V.I.P. 7.00 Dom nie do poznania 8.00
Nieśmiertelny 9.00 Policjantki i Policjanci 10.00 Galileo 11.00 Rodzina zastępcza
12.00 Całkiem nowe lata miodowe 13.40
Mistrz kuchni: Juniorzy 14.15 Disco Polo
Life 15.15 Czarodziejki 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Hawaje 5 - 0 18.15 Całkiem nowe lata miodowe 20.00 Galileo 21.00 CSI:
Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.00
Anioł śmierci - thriller, USA, Polska

TVP HISTORIA
10.05 Polska i świat z historią w tle - Alija przez MOST do kraju przodków 10.30
Amerykańska broń (4) - serial 11.30 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV (22)
- magazyn 12.10 Faustyna - ﬁlm biograﬁczny 13.35 Sensacje XX wieku 14.35 Encyklopedia II wojny światowej 15.10 Spór
o historię - debata 15.50 Historia świata
według Andrew Marra (4) - serial16.55
Ex Libris 17.20 Flesz historii 17.45 Czas
honoru (77) - serial 18.35 Jeńcy sowieccy 1920 - felieton 18.50 Sensacje XX wieku 19.55 Było, nie minęło 20.30 Najdziwniejsza broń na świecie(4) - serial 21.30
Aminata - siła miłości (5) - serial 22.25
Solidarność według Krzysztofa Wyszkowskiego, cz. 2 23.35 Abu Haraz - ﬁlm
dok. 1.05 Wojciech Cejrowski - boso 1.40
Aminata - siła miłości (5) - serial
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wa żne 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 – 16

przewodniczący rady miejskiej
dyżur w każdą środę
w godz. 13 – 16
w sprawie skarg i wniosków

w każdą środę
w godz. od 15:30 – 16

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 Cy wilnego

71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

71 387 15 92

Ośrodek Pomocy Społecznej

71 312 05 27

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Trzebnica Ergo

71 310 99 56, 71 310 99 92

Straż Miejska w Trzebnicy

71 388 81 14

Gminne Centrum Kultury i Sportu

785 922 332

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 zdrój

71 387 28 38

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

71 310 12 16

Dyżury informacyjne PGNiG dla mieszkańców Gminy Trzebnica,
ws. kompleksowej wymiany ogrzewania, na zasilane gazem ziemnym
kierunek i godzina odjazdu
Na mocy umowy o współpracy zawartej przeze mnie z PGNiG zapraszam mieszkańców Gminy Trzebnica do współpracy w ramach Programu „Przełącz się na gaz”. Projekt umożliwia
kompleksową wymianę systemu ogrzewania, na zasilany gazem ziemnym.
Wrocław jako stolica Dolnego Śląska ma coraz większe problemy związane ze smogiem, my tego
problemu nie mamy, czego dowodem są prowadzone przez nas badania klimatu. Co więcej działamy prewencyjnie, by taki problem nie zaistniał w przyszłości. Stąd to porozumienie, które pomoże
nam prowadzić akcje edukacyjne i promocyjno-reklamowe zachęcające mieszkańców do wymiany
pieców na proekologiczne.
Gazowa spółka zapewnia kompleksowe wsparcie merytoryczne i doradcze. PGNiG ułatwi też kontakt i współpracę z jej partnerem technicznym, który pomaga m.in. w instalacji ekologicznego kotła
na preferencyjnych warunkach. Konsultacje-dyżury będą organizowane w Urzędzie Miejskim
w Trzebnicy (pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1). Rozpoczną się od stycznia 2018r. i będą
odbywały się raz w tygodniu, we czwartki w godz. od 12.00 do 15:30.

źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

Kontakt dla zainteresowanych mieszkańców:
http://www.pgnig.pl/dla-domu/oferta/przelacz-sie
zmien.ogrzewanie@pgnig.pl
www.powietrzebezsmieci.pl

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA
6:15 7:15 10:13 15:10 16:13 17:15

Marek Długozima

Przystanek nr. 23 –
ul. W. Witosa,
miejsce: pl. Piłsudskiego
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

TRZEBNICA – KONIOWO 15:35
KONIOWO – TRZEBNICA 8:20 11:35
TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA 12:05 16:15
TRZEBNICA – MARCINOWO

12:32 kursuje wtorek i czwartek
16:35 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY

Burmistrz Gminy Trzebnica

przystanki

14:15

15:15 A

Kursuje w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

A – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdzca Wielkiego

ważny od 11.12.2017 r. – do 30.03.2018 r

Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II
przystanek nr 18 (UM)
– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II
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Chirurgia i Medycyna
Estetyczna
Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,
Hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii
• Chirurgia Ogólna
• Chirurgia Ręki
• Medycyna Estetyczna
• Kosmetologia
Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Wrocławska 8c
tel. 601 773 229
www.parmed.eu

specjalista pediatrii i alergologii
TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
w ProVicie
od godz. 16-tej

HIRUDOTERAPIA
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

Onkolog
dr n. med.

Mariusz Krawczyk

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

Konsultacje Onkologiczne

Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój

czwartki godz. 11-15
rejestracja
tel.

606 456 454

przyjmuje we wtorki
od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

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

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

504 234 127

mgr. Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc
ul. Wrocławska 8D

Trzebnica

www.viltismedica.pl

Trzebnica ul. Kościuszki 10

ASC SŁUCHMED

Jolanta Wojciechowska
TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 27 A-B
godz. przyjęć: środa 15.00 – 16.30

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20-tej

tel.

71 312 16 80
STOMATOLOG

lek. stom.

Ewa Zgliczyńska-Duda

NOWY GABINET
Trzebnica
ul. J. Korczaka 1E

(wejście od strony parkingu przy
ul. A. Krajowej na osiedlu Zdrój)
• stomatologia zachowawcza
• stomatologia dziecięca
tel. 607636024 / 713870938

Leczenie wad zgryzu

ul. Obrońców Pokoju 31 A

lek. med Agata Kot

Gabinet Internistyczno –
Kardiologiczny
Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób
wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje:
w poniedziałki od 15.15 do 16.15
w czwartki od 16.00 do 17.00

LARYNGOLOG

lek.

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

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

LOGOPEDA
Katarzyna Matyasik

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

tel. 605

606 882

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

praktyka
laryngologiczna
Dr nauk med. Piotr Pastuszek

• choroby uszu, nosa, gardła i krtani
• badania videoendoskopowe
• zabiegi operacyjne

tel. 505 686 165

•
•
•
•
•

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

Trzebnica

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

TRZEBNICA

tel. 71 387 12 76

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

Gabinet czynny

pon. – śr. 8 – 16:30
czw. – pt. 8 – 15:30

Stomatologia

STOMATOLOG
lek. dent. Judyta

tel.

Rodzinna

Łukaniec

TRZEBNICA ul. Prusicka 1
• stomatologia zachowawcza
• stomatologia dziecięca
• protetyka
• zabiegi z zakresu
medycyny estetycznej
godziny przyjęć:
pon. i pt. 14:00 – 20:00
wt. i śr. 9:00 – 15:00
Rejestracja w godz. przyjęć

Zofia Anna Bartłomiej

Kaczmarzyk

www.kaczmarzyk.eu

ortodonta
IMPLANTY
pełen zakres usług
stomatologicznych

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 21 b
pon. – pt. w godz. 8:00 – 19:30
tel. 71 312 15 10, 601 721 805

607 817 491

OKULISTA

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

specjalista chorób oczu
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

Nowa Lokalizacja
• korekcja wad wzroku
• pomiar ciśnienia ocznego
• badanie dna oka

PEDIATRA
NEONATOLOG

PULMONOLOG

INTERNISTA
DIABETOLOG

Adrian Lenkcis

Trzebnica

INTERNISTA
KARDIOLOG

Rejestracja telefoniczna:

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Lidia Korczyk

//////////////

Przychodnia ,,ZDRÓJ,, II p.pok.29
wizyty domowe tel. 601 760 888

ORTODONTA
lek. stom.
specjalista II z ortodoncji

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

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

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

//////////

Gabinet terapii Naturalnych

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

Anna Puchała

26.01.2018

OKULISTA

i PRACOWNIA OPTYCZNA

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz

specjalista chorób oczu i optometrysta

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
wejście od ulicy Milickiej
Rejestracja:

71 387 22 67 / 607 40 58 47

lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica

ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej
rejestracji telefonicznej.

71 312 11 62
502 670 316

dr n. med.

Tomasz Harań

specjalista radiolog
Trzebnica (koło stadionu)
ul. Obornicka 41e

rejestracja

71 387 27 78
605 175 050

tel.

Godziny przyjęć:

pon. i czw. 9:00 – 15.30
wt. i śr. 14:00 – 19:00

STOMATOLOG
dr n. med.

Justyna Składnik

specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją
Trzebnica
ul. św. Jadwigi 19 a
czynne od poniedziałku do piątku

rejestracja telefoniczna

603 233 932
505 377 781

Monachijska
Funkcjonalna
Diagnostyka
Rozwojowa

tel. 601 754 974

0 – 6 r. ż.
504 234 127
607 398 582

DERMATOLOG

PSYCHOLOG

PSYCHOLOG

rejestracja

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

Trzebnica, Ośrodek Medyczny „Zdrój”

ul. Kościuszki 10

Centrum Medyczne ZDRÓJ

mgr Joanna Płuska

Terapia dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym

• Całościowe zaburzenia rozwojowe
•
•
•
•
•

(Autyzm,Zesp.Aspergera)
Zaburzenia lękowe
Zaburzenia zachowania
Problemy wychowawcze
Diagnoza i korekcja niepożądanych
zachowań seksualnych
Edukacja i szkolenia dot. seksualności

tel. 883 964 804

tel. 696 115 821

PSYCHOLOG

NEUROLOG

P OZ Y T Y W- Ka

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego

lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska
Trzebnica
ul. Św.

Jadwigi 25A

śr. i czw. w godz. 16 – 19
REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911

•
•
•
•
•
•

psycholodzy dzieci i młodzieży
psycholodzy osób dorosłych
neurologopedzi
psychoterapia dzieci i młodzieży
psychoterapia osób dorosłych
grupy rozwojowo terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
Trzebnica ul. Rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757
www.pozytyw-ka.pl

Masaż leczniczy

TERAPEUTA MANUALNY

Gabinet

i terapia elekroakupunkturą
aparatem AUTOMERIDIAN

mgr Paweł Stelmaszczyk

masażu leczniczego
i terapii manualnej

Agnieszka Muszczak-Sowa

• bóle kręgosłupa
• napięcia karku (bóle głowy)
• drętwienie rąk
• promieniujące bóle kończyn dolnych
• masaż stóp
• masaże relaksacyjne

ul. Witosa 20
tel. 600 353 595

Rehabilitacja
Niemowląt i Dzieci
mgr

Marta Massalska

fizjoterapeuta dziecięcy

– terapia neurorozwojowa metodą
NDT – Bobath
– nauka pielęgnacji małego dziecka
– dobór i montaż termoplastycznych wkładek ortopedycznych
– terapia wad postawy
– nauka chustonoszenia
– masaż Shantala
ul. Daszyńskiego 67/11 Trzebnica

tel. 607 398 582

Szkoła Rodzenia
przy Centrum Zdrowia EMVIT

ul. Głowackiego 7
Trzebnica

9 spotkań ze specjalistami
– położna
– psycholog
– dietetyk
– fizjoterapeuta
Cena 400 zł
zapisy tel.

609 320 661

w w w. e mv i t . p l

DIAGNOZA

czynny: pon. – pt. w godz. 13-19
www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
OCT – optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

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

Masaż Leczniczy

tel.

Gabinet USG

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

Nasz Świat

ul. Daszyńskiego 33/1

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

Zabiegi pomagają na około 200
różnych dolegliwości zdrowotnych

telefon
665 086 997

lek. wet. Ewa Okręglicka

Trzebnica

więcej informacji na stronie

ul. Kolejowa 1b

www.stepmed.pl

Godziny przyjęć:

Centrum Medyczne

Fachowość i długoletnia praktyka

pon. / śr. / pt. 10 – 18
wt. / czw.
8 – 14
sobota
9 – 12

ProVita

Godziny przyjęć: Sob. / Niedz. 10 – 16
Zapisy: Pon. – Pt. 9 – 16

Szczytkowice 34 k.Trzebnicy
tel. 577 039 669

ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

Mobilny
Fizjoterapeuta

PSYCHIATRA

Lekarz weterynarii

mgr Aleksandra Fabiś

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

gabinet weterynaryjny iatros

rejestracja tel. 503 195 870

tel.

TRZEBNICA

• Masaż klasyczny / • Masaż relaksacyjno-przeciwbólowy kobiet w ciąży / • Masaż i mobilizacja
blizny po cesarskim cięciu i zabiegach ginekologicznych / • Terapia rozejścia mięśnia prostego
brzucha / • Terapia w nietrzymaniu moczu i w obniżeniu narządów miednicy mniejszej /
• Ćwiczenia profilaktyczne mięśni dna miednicy /
• Gimnastyka dla kobiet w ciąży / • Masaż Shantala /
• BuggyGym – fitness dla mam z dzieckiem /
• Kinesiology Taping / • Certyfikowany Doradca
Noszenia ClauWi® / • Drenaż limfatyczny

tel. 603 382 805

tel. 665 38 38 58

DERMATOLOG

LOGO-SPEKTRUM

PRZYCHODNIA

NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECI
• Integracja Sensoryczna
• Terapia Logopedyczna
• Terapia dysleksji i dysgrafii
• Trening sensomotoryczny
• Trening umiejętności
społecznych
• Zajęcia dla dzieci
z Zespołem Aspergera
• Przygotowanie do szkoły-Pierwszak na medal
• Język angielski dla dzieci
z dysleksją
• Zajęcia z ortografii
• Zajęcia ogólnorozwojowe
dla niemowląt

kosmetolog, podolog

wizyty lekarskie na NFZ, rej. tel. 71 387 06 03

prywatne konsultacje dermatologiczne
tel. 669 070 396
• dermatoskopia – 20 x ocena zmian
barwnikowych
• światłolecznictwo – system TL-01 UVB –
320 nm (AZS, łuszczyca)
• elektrokoagulacja i krioterapia zmian włókniaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych
(termoliza)
• peelingi medyczne twarzy
• pedicure leczniczy
• pielęgnacja stopy cukrzycowej
• usuwanie odcisków, modzeli
• leczenie wrastających paznokci i profilaktyka

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 18:00
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

Trzebnica

ul. Św. Jadwigi 33/4
www.logo-spektrum.pl
tel. 605

606 882

730 415 710

www.naszswiat.org

NPPP „Nasz Świat”
diagnoza dysleksji opinie do
wniosków o edukację domową wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka diagnoza
i terapia

logopeda
psycholog
pedagog
tel.

730 415 710

ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

bóle głowy, migreny,
zatoki, bóle kręgosłupa,
urazy sportowe
tel. 693 280 758
www.aktiv-rehabilitacja.pl

Kinesiology Taping
plastrowanie dynamiczne
•
•
•
•
•

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

tel. 504 234 127
Agnieszka
Franieczek-Madalińska

Trzebnica
ul. Daszyńskiego 67/11

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA
w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki

dyżur nocny
do końca roku 2017 oraz przez cały rok 2018
pełni apteka: Panaceum

ul.
K

Trzebnica

APTEKI

telefon 665 086 997
E

Łagoda

tel. 511 056 459, 794 587 104

na Państwa ogłoszenie
lekarskie

R

mgr Łukasz

umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

Trzebnica
tel.

AKUPUNKTURA

pon. – czw. 08:30 – 17:00
pt. 08:30 – 16:00

kontakt@logo-spektrum.pl

miejsce

tel. 608 485 186

Dzimira

pon. / śr. / pt. 11 – 19
wt. / czw.
8 – 16
sob.
10 – 14

Trzebnica ul. Wiosenna 26

mgr Renata Wójcicka

312 09 85
601 76 29 57

rejestracja telefoniczna

ZABIEGI LECZNICZO – KOSMETYCZNE
mgr Anna Binek tel. 726 162 805

Dzieci Młodzież Dorośli

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

tel. 71

Przyjmuje w piątki
w godz. 15.00 – 19.00

specj. dermatolog-wenerolog

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trzebnica ul. 1 Maja 3

ul. Kościuszki 10

Irena Dudek-Zaborowska

Psycholog
Psychoterapeuta

601 061 222

dr n. wet. Stanisław

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ

Możliwość dojazdu do pacjenta
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Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

fizjoterapia
osteopatia

Wskazania: bóle kręgosłupa /
choroba Altzhaimera / bóle
stawów / bóle barków i pleców /
problemy ze wzrokiem / problemy
z układem krwionośnym

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

NR 2 {131}
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Daszyńskiego 65 Trzebnica
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ogłoszenia
drobne
Ogłoszenia drobne są bezpłatne .
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy:
osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie
tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 3 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 6 lutego 2018 r.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
Kawalerka(22) rozkładowa z balkonem 37
mkw, w pełni wyposażoną przy ulicy Żeromskiego, nowe budownictwo. Proszę dzwonić
po godz. 18.00, tel. 607 700 655.
Mieszkanie (2) w Obornikach Śląskich,
3-pokojowe, pow. 60,5mkw, 2 balkony, miejsce postojowe w garażu podziemnym + komórka lokatorska, tel. 887 646 621.
Mieszkanie (1) 54,5 mkw, w Trzebnicy, przy
ul. Kościelnej, słoneczne i ciepłe, składające się z trzech pokoi , kuchnia, przedpokój,
łazienka i balkon z pięknym widokiem na
Trzebnicę + ( piwnica ) . Nie wymaga wkładu
finansowego, jest gotowe do wprowadzenia,
cena 210 tyś, tel.698 640 672.

Mieszkanie (21) w Trzebnicy, 2 pokoje,
umeblowane, ciepłe i słoneczne, dzwonić po
16:00, tel. 693 372 991.
Mieszkanie (18) + działka, własnościowe
w Trzebnicy ul. Ogrodowa, w domku wielorodzinnym. Budynek przedwojenny. Pow. 46 mkw,
I piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Dodatkowo strych, piwnica i działka o pow. 600
mkw. Ogrzewanie gazowe. Cena: 170 000 zł,
email: boro-82@wp.pl, tel. 577 147 489.
Mieszkanie (18) własnościowe 61 mkw, 3
pokoje, łazienka, kuchnia, wc osobno, duży balkon, centrum Trzebnicy, cena do uzgodnienia,
tel. 694 098 115.
Mieszkanie (17) w centrum Trzebnicy
(skrzyżowanie ul. Polna/ ul. Daszyńskiego),
73,9 mkw, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, na 3
piętrze +piwnica 10mkw, miejsce parkingowe zamykane szlabanem, plac zabaw
dla dzieci, mieszkanie bez obciążeń, do zamieszkania, tel. 692 841 241.
Mieszkanie (17) w centrum TRZEBNICY – na
III piętrze w bloku, 4-pokojowe o powierzchni
71 mkw z balkonem i piwnicą, pełna własność,
księga wieczysta. Nie wymaga remontu. Internet stacjonarny, telewizja kablowa, miejsce
parkingowe, parking zamykanym szlabanem.
Plac zabaw dla dzieci, cena 277.800 zł, e-mail:
mkanios74@gmail.com, tel. 727 343 744.
mieszkanie(16) bezczynszowe 91 mkw, 3-pokojowe, w tym strych, 2 piwnice i 2 ogródki, Domanowice koło Trzebnicy, tel. 504 556 312.
Dom (1) jednorodzinny w Prusicach , w stanie
surowym o pow. 180 mkw, działka 12 arów,
tel. 535 263 039.
Dom (20) z GARAŻEM + budynek gosp. 5 km od
Trzebnicy, jednorodzinny, wolno-stojący, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, garażem i pomieszczeniem
gospodarczym w bryle budynku + budynek
gospodarczy. Powierzchnia użytkowa: 192m,
działka 11 arów. tel. 889 964 971 lub 601 710 484.

Dom (18) duży, Wrocław Widawa w okolicy MARINO, dwa oddzielne wejścia, dwie kuchnie,
trzy łazienki, działka 985 m2, duża piwnica i garaż pod domem, dwa garaże z tyłu ogrodu. Nadaje się na mieszkanie dwurodzinne lub firmę
– 7 pokoi, parkiety, salon na parterze z częścią
jadalną (ponad 30mkw), kuchnia wyposażona
w meble i sprzęt AGD. Poddasze z ogrodem
zimowym 62 mkw. Ogród zazieleniony, z dużą
ilością drzew, tel. 724 999 905.
Dom (17) jednorodzinny, parterowy, z użytkowym poddaszem, o łącznej powierzchni 180
mkw, usytuowany na działce 24 arowej, plus
działkę o powierzchni 22 ary – w malowniczej
okolicy 1 km. od Trzebnicy, tel. 713 874 948.
Pół bliźniaka(18) w Trzebnicy, na osiedlu
Grunwald, 110 mkw na działce 365 mkw, piwnica, garaż, cena 380 tys zł, do negocjacji, tel.
663 572 490.
Dom(16) jednorodzinny parterowy o pow.
132 mkw plus użytkowe poddasze (niewykończone), działka 13 arów. W strefie krajobrazowej 1 km od Trzebnicy, tel. 609 110 868.
Dom(16) duży, ok. 200 m kw. Radziądz, gm.
Żmigród. Prąd, woda, kanalizacja miejska,
gaz ziemny cena 280 tys. Zł, tel. 696 625 552.
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Dom(14) w centrum wsi Kużniczysko o pow.140mkw z poddaszem do zaadoptowania,
budynek gospodarczy o pow. 40mkw, wszystko na zagospodarowanej działce o pow. 8
arów, tel. 609 936 972.
Pół wilii (14) (Osiedle Grunwald), 120 mkw
pow. Użytkowej, duzy balkon i garaż, 2 łazienki, ogródek, piękne miejsce, tel. 668 815 023.
połowa domu(14) (parter) w okolicach
Obornik Śląskich i Trzebnicy, 5 km do zjazdu na
nową S5, w budynku wybudowanym przed
1939 r. Przecławice, pow. użytkowa 130 m. kw.
Założona kw lokalowa, ogródek przydomowy.
Kuchnia i 4 pokoje, 2 łazienki. Odrębne centralne
ogrzewanie, wymienione okna, możliwość rozdzielenia na 2 odrębne mieszkania, 198 tyś, tel. 609
084 453.

Ziemia(20) 2ha ziemi rolnej, w miejscowości
Marcinowo, tel. 601 446 206.
Działka(20) budowlana 15,80 ara, w Mienicach gm. Wisznia Mała, tel. 728 482 555.
Działka(19) budowlana w Trzebnicy przy
nowym osiedlu, 1840 mkw, może być pod
bliźniak, tel. 505 334 186.
Działki (19) budowlane w Księginicach, tel.
509 406 292.
Działka(19) o pow. 0,5 hektara w miejscowości Skoroszów, może zostać podzielona na
3 osobne działki i tak ma też wydane warunki zabudowy (można na niej wybudować 3
wolnostojące domy z garażami), dojazd drogą
gminną, z jednej strony graniczy z rzeczką. Niedaleko las, tel. 603 283 075.
działki budowlane (18) dwie sztuki –
12ar, 14ar w miejscowości Skarszyn, dla której
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Położone są one w dogodnej lokalizacji znajdującej się w centrum
miejscowości. Znajdują się w sąsiedztwie drogi
powiatowej, w której są poprowadzone media.
Działki znajdują się 3 km od węzła komunikacyjnego S8 Łozina, 15 minut od Wrocławskiego
Lotniska. Cena 75 zł/m2 do ewentualnej negocjacji, tel. 531 145 110.

Działka(1) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica – Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja),
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.
DZIAŁKI (2) budowlane od 10 do 14 arów
w cichej okolicy ul. Wrocławskiej. Posiadają
warunki zabudowy oraz wszelkie niezbędne decyzje potrzebne do zakupu. Niedaleko
szkoła, market Netto, stacja benzynowa. Położona 10min od Wrocławia, na obrzeżach
Trzebnicy. tel. 724 820 669.

Działka(2) Usługowa, o powierzchni 86 ar
04 m2. Położona blisko drogi ekspresowej
S5. Posiada warunki zabudowy oraz wszelkie
niezbędne decyzje potrzebne do zakupu. tel.
724 820 669.

Grunt(2) 1ha gruntu i działki budowlane w
Ligocie Pięknej, dzwonić wieczorem, tel. 71
312 36 77; 697 098 604.
Posiadłość(1) składająca się z trzech budynków, działka 30 arów, oczko wodne, strumyk,
fontanna, ogrodzenie z piaskowca, cena 1200 tyś
( milion dwieście tysięcy), tel. 665 886 993.
Działki (1) budowlane, dwie ostatnie, na nowym osiedlu przy lesie, okolice Trzebnicy, 18
i 17,5 ara, tel. 665 886 993.
Działka(1) przemysłowa we Wrocławiu, okolice ulicy Ziernickiej i Szczecińskiej, 46 arów, tel.
665 886 993.
Działka(1) o pow. łącznej 14 000 mkw,
objętą MPZP - częściowo zabudowa jednorodzinna oraz usługi. Miejsce malownicze,
w części zalesione. Minimalne działki do
wydzielenia to 2 500mkw, ok. 200m nowe
domy. Atrakcyjna cena 200 tys. zł. odpiszę lub
oddzwonię - proszę o e-mail: asz123@op.pl

Działki (1) budowlane o pow. 11 arów, z wydaną decyzją na budowę w Gmina Zawonia,
Pstrzejowice, tel. 725 147 283, 667 909 102.
Działki (20) budowlane, Świątniki, wydane
warunki zabudowy, o pow. 10 arów, cena do
uzgodnienia, tel. 501 266 437.
Działki (20) budowlane 10 i 20 arowe, Brzyków i Szczytkowice, cena 55 zł / mkw, tel. 601
592 521.
udział w działce (20) rolnej 1/14 części
0,74 ha ( około 5,3 ara ) , cena do negocjacji.
Taczów Wielki, tel. 605 829 132.
Działka(20) przemysłowa 0,9 h w Szczytkowicach, tel. 601 377 922.
Działka(20) budowlana pow. 1300 mkw,
w Pierwoszowie, blisko lasu, w nowym osiedlu, przy ul. Sportowej, około 3 km do S-5,
tel. 782 532 519.
Działki (20) w Ligocie Trzebnickiej, 10 arów
budowlana + sąsiadująca 40 arów rolna, łącznie za 70tys. W sąsiedztwie budowane osiedle
domków jednorodzinnych Cena do negocjacji, tel. 724 091 608.
Działki (20) budowlane z wydanymi warunkami zabudowy, Brzezie, tel. 693 994 044.

Działka(18) 10 arów w Kobylicach, 55 tyś. zł,
tel. 691 240 403.
Działka(18) 40 arów lub dwie po 20 arów, 20
zł / mkw, Ujeździec Wielki, tel.668 302 127.
Działki (18) 4 sztuki, budowlane w Kałowicach lub zamienię na mieszkanie w Trzebnicy
lub we Wrocławiu, tel. 798 263 003.
Działka(18) budowlana, 9 arów, Komorowo,
koło Trzebnicy, szerokość 20m, długość 45m,
uzbrojona, posiada warunki zabudowy, 25 km
od Wrocławia, 6 km od Trzebnicy przy drodze
asfaltowej, wjazd z obniżonym chodnikiem,
w sąsiedztwie budowane jest osiedle domków
jednorodzinnych, atrakcyjne położenie, CENA DO
NEGOCJACJI, PROSZĘ DZWONIĆ, tel. 501 722 594.

Działka(18) własnościowa przy ul. Polnej
w Trzebnicy. Numer działki 93 o powierzchni
26 arów i 39 m kwadratowych, tel. 71 387 48 90.
Działka(17) budowlana w Szczytkowicach,
15 arów, zjazd z drogi głównej, tel. 699 991 561.
Działka(1) budowlana, Księginice, ul. Czereśniowa, 2000 mkw (110 zł/mkw), tel. 788
969 459.

Mam do wynajęcia
Kawalerka(2) w Trzebnicy, od zaraz, tel.
71 758 46 61, 669 526 136.
Kawalerka(2) rozkładowa z balkonem
37 mkw, w pełni wyposażona, przy ulicy Żeromskiego w Trzebnicy, nowe budownictwo,
proszę dzwonić po 18:00, tel. 607 700 655.
Mieszkanie (2) 2-pokojowe w Trzebnicy
(sypialnia + pokój z aneksem kuchennym) +
miejsce postojowe w garażu podziemnym.
Wolne od marca, tel. 691 894 011.
Mieszkanie (1) 2 pokojowe, 40 mkw, I piętro
ulica Kościelna w Trzebnicy, wyremontowane
i umeblowane, od zaraz, tel. 501 604 984.
Mieszkanie (1) w Trzebnicy, 50mkw, 2 pokoje (sypialnia i salon z aneksem kuchennym),
nowe osiedle, umeblowane i wyposażone.
1300 zł + opłaty (prąd, gaz, czynsz), proszę
dzwonić po godz. 18:00, tel. 607 532 512 lub
607 795 954.
Pietro domu(1) w okolicy Trzebnicy – Ligota Trzebnicka, parking, stanowisko na ognisko,
cena 1600 zł z mediami, tel. 665 886 993.
Pietro domu(1) dla firmy do 10 osób, 80
mkw, parking, stanowisko na ognisko, cena
2400 zł z mediami, tel. 665 886 993.
Mieszkanie (1) 42 mkw, w Trzebnicy na
parterze, tel. 784 091 776.
Mieszkanie (1) pojedynka, w Trzebicy, od
zaraz tel. 71 758 46 61, 669 526 136.
Mieszkanie (1) w Trzebnicy 2 pokojowe,
43mkw, tel.730 080 567
Stanowisko manicure (22) w salonie
fryzjersko-kosmetycznym, na bardzo dobrych
warunkach, w Trzebnicy, tel. 790 266 665.
lokal(2) 45 mkw, dwupoziomowy, w Trzebnicy, przy ul. Daszyńskiego 35, przy Deptaku, po
remoncie, 3 witryny sklepowe, tel. 604 210 198.
kawalerka(21) umeblowana w Sędzicach,
tel. 695 185 997.
mieszkanie (20) Trzebnica-Nowy Dwór, 4
małe pokoje, kuchnia łazienka od zaraz, cena
do uzgodnienia, tel. 601 764 525.
mieszkanie lub dom (20) do wynajęcia
w Trzebnicy lub okolicach dla 4 osobowej rodziny
(minimum 2 pokoje), tel. 601 775 733, 791 989 383.
Lokal(19) użytkowy o powierzchni 159 mkw
w Centrum Milicz ul. I Maja 1C – idealny pod
każdego rodzaju działalność. Cena do uzgodnienia, tel. 726 003 142.
lokal(18) o pow. 18 mkw. w Trzebnicy ( obok
Lakierni w Rynku), składa się z jednego pomieszczenia + pomieszczenie socjalne wraz z toaletą, ogrzewanie elektryczne, tel. 603 283 075.
Lokal(18) handlowo-usługowy, 36 mkw,
w Trzebnicy, przy ul. Pobożnego, tel. 514 399 495.
Kawalerka(18) Trzebnica, ul. Roosevelta,
cena 900 zł, tel. 535 998 558.
Garaż(18) w Trzebnicy, kanał + światło, tel. 691
498 650.
Działka(17) 5 km od Trzebnicy, 0,5 ha lub
1,5 ha, ogrodzona, jest prąd i woda, 3 bramy
wjazdowe, cena do uzgodnienia, dzwonić
wieczorem, tel. 71 312 30 67, 608 082 456.
Mieszkanie (17) 37 mkw, III piętro, w Trzebnicy, tel. 600 120 894.
Mieszkanie(16) nowe, 52 mkw, przy. ul.
Korczaka. Pokój z aneksem kuchennym,
sypialnia, łazienka, przedpokój. Miejsce postojowe w parkingu podziemnym. Cena do
uzgodnienia, tel. 792 190 460.
mieszkanie (16) dwupokojowe, osiedle
Bukowy Las ul. Korczaka, Trzebnica, tel. 608
846 182.

szukam do wynajęcia
Działki(16) 6 sztuk, budowlanych z drogą,
całość 0.94 ha w RADZIĄDZU – 165 tys. Tel.
696 625 552.

Mieszkanie(16) niepalące małżeństwo z 2
psami pilnie szuka kawalerki lub mieszkania
2 pokojowego, może być nieumeblowane,
tel. 790 740 590.

zamienię
mieszkanie (1) 2 pokojowe, 38mkw, I piętro, Rynek, zamienię na podobne w Trzebnicy, do II piętra, ul. Bochenka lub Kościelna,
tel. 663 201 378.
Działki (16) budowlane w Szczytkowicach,
nowo powstające osiedle, tel. 665 233 766.
Działka(1) dwie sztuki, budowlane w Szczytkowicach, 21 arowe, przy drodze głównej, cena
55 zł / mkw, tel. 601 592 521.
Pole (15) użytkowe 2 ha + 87 arów łąki, Szczytkowice, cena 100 tyś zł, tel. 601 701 865.
Kiosk AS(22) sprzedam lub wynajmę, wolnostojący w trzebnicy, tel. 661 030 573.
Lokal(18) lub wynajmę handlowo-usługowy w centrum Trzebnicy w zabudowie
szeregowej o pow. 35 mkw, z możliwością
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym,
klimatyzacja, wszystkie media, na działce
własnościowej z KW o pow. 65 mkw, 20 m
od UM i parkingiem na 100 samochodów,
tel. 798 267 177.

kupię
Kawalerkę(2) w Trzebnicy lub okolicy lub
wynajmę, tel. 604 511 233.
kawalerka(20) w Trzebnicy, parter lub 1
piętro, bez pośredników, tel. 723 877 697.
Mieszkanie (18) w centrum Trzebnicy, bezczynszowe od 60 do 90 mkw, tel. 605 432 606.
Mieszkanie(16) w Trzebnicy, 2 pokojowe,
parter lub 1 piętro, ze wszystkimi mediami.
Do 200.000zł. Opcjonalnie zamienię mieszkanie w Legnicy na mieszkanie w Trzebnicy,
tel. 666 151 548.
Kawalerka(15) lub mieszkanie dwupokojowe gotowe do zamieszkania w Trzebnicy, tel.
733 186 198.

poszukuje do pracy w Trzebnicy. OFERUJEMY: atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa
+ prowizja), umowę o pracę, ciekawą pracę
w młodym dynamicznym zespole. OCZEKUJEMY: obsługi komputera + Internet, swobody
w rozmowach telefonicznych z szefami firm,
wykształcenia minimum średniego. Prześlij
CVna Adres: BUSINESS NAVIGATOR Sp.j.,pl.
Wolności 7b, 50-071 Wrocław lub e mail:
krzysztof.nowak@baza-firm.com.pl
Pracownik biurowy(15) zatrudnię samodzielnego pracownika do biura rachunkowego w Trzebnicy. zgłoszenia : rekrutacja.biuro29@gmail.com. tel. 609 814 209, 691 593 340.
Kelnerka/kucharz(17) Restauracja
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki
oraz kucharza. Mile widziane doświadczenie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
grafik. Informacje pod, tel. 668 374 650.
Kelnerka/kierowca(17) Pizzeria Palermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15
zatrudni osobę na stanowisko kierowcy oraz
kelnerkę. Praca na wakacje, weekendy lub na
stałe. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
grafik. Informacje pod, tel. 509 617 118.

SZUKAM PRACY
Murarz/tynkarz(2) w budowlance,
murowanie, szalowanie, zbrojenie, na terenie
Trzebnicy, tel. 577 294 430.
Kierowca(1) kat. B poszukuje pracy, stała,
dorywcza, kraj i zagranica, doświadczenie, tel.
699 277 755.
Pomoc(21) pomogę starszej osobie, zrobię
zakupy, jestem osobą życzliwą i empatyczną,
tel. 510 773 825.
Sprzątanie (20) ogrodów, placów budów,
własny transport, tel. 71 758 46 61; 669 526 136.
opieka nad dzieckiem (20) poszukuje dorywczej pracy: sprzątanie ,mycie okien,
Trzebnica i okolica, tel. 570 313 265.
Prace remontowe (14) podejmę się: malowania oraz wszelkich remontów w domu.
STARANNE WYKONANIE, tel. 696 236 239.
Sprzątanie (18) domów!!!Trzebnica i okolica,
tel. 570 313 265.
Sprzątanie (21) domów, mycie okien, tel.
510 773 825.
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Mata(1) grzewcza 12V, na siedzenie w samochodzie, firmy WAECO, mata posiada dwa
stopnie grzania. Cena 69 zł, tel. 534 666 552.

Volkswagen (2) Golf V, rok produkcji 2008,
kolor czarny, silnik 1.4 benzyna, oryginalny
przebieg 72000, pierwszy właściciel w Polsce,
zadbany i garażowany, od 4 lat jeździła nim
kobieta, cena 22000zł + koła zimowe, cena do
negocjacji, tel. 668 468 162.

VW Transporter(19) T4, 1900 cm, diesel
w ciągłej eksploatacji, przebieg 270 000. Zarejestrowany na 6 osób, użytkowany aktualnie
jako dostawczy, ale komplet siedzeń tylnych
w bardzo dobrym stanie. Cena 7000 do niewielkiej negocjacji, Trzebnica, tel. 781 839 841.

Piaggio Porter(19) 1995r. Mała ciężarówka. Ważny przegląd i OC. Nowe opony wzmocnione "C" Ładowność 700kg. Drzwi otwierane
po obu stronach tył otwierany do góry, cena
4700. – Trzebnica, tel. 502 860 657.

kołpaki (22) Audi, 4 sztuki, cena 60 zł, oraz
2 kołpaki VW, cena 50 zł, Trzebnica, tel. 514
604 545.

Opony(22) C, używane, w dobrym stanie, po
2 sztuki, zimowe i wielosezonowe : 195 R 14 C
106/104 R Firestone , 195/70 R 14 C Michelin,
185 R 14 C 102/100 Q Dunlop . Cena 50 zł za
szt. Trzebnica tel. 514 604 545.

Opony(22) zimowe, używane, w dobrym stanie po 2 sztuki : 205/60/15 Nokian , 195/65/15
Pirelli Barum Semperit Dunlop Continental .
Cena od 30 do 50 zł za szt. Trzebnica, tel. 514
604 545.

KOREPETYCJE
hiszpański (21) lekcje dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, 40 zł/godzina, tel. 605 633 256.
Język hiszpański (19) korepetycje/zajęcia dla młodzieży i dorosłych z dojazdem do
ucznia – 50 zł/godzina, tel. 697 722 995.
Język angielski(16) tel. 607 475 211.
Gra na skrzypcach(16) Muzyk – emerytka udziela lekcji gry na skrzypcach, fortepianie, a także lekcje śpiewu. Prowadzi tez korepetycje dla uczniów szkoły muzycznej. Dla
zestresowanych dzieci i dorosłych zajęcia
z muzykoterapii. Ewentualnie chętni – proszę o uprzednie wysłanie smsa – na każdy
odpowiem tel. 509 170 171.
Fortepian (16) skrzypce, śpiew – muzyk
– emerytka pomoże w ćwiczeniach domowych uczniom szkoły muzycznej. Prowadzi
też zajęcia muzykoterapii dla dzieci i dorosłych. Zgłoszenia wyłącznie po uprzednim
wysłaniu sms (oddzwonię)na tel. 509 170 171.
Matematyka(17) szkoła średnia, matura, tel.
603 548 603.
Język niemiecki (17) nauczycielka pomoże
w nauce języka niemieckiego, tanio już od 20
zł, tel. 783 164 357.

MOTO / BUDOWLANE / AGD

Toyota(20) Corolla 1,4 D4D szary metalik
2004r z polskiego salonu, bogate wyposażenie, tel. 609 936 972.
Renault(2) Fluence, rok produkcji 2013, 1.5
diesel, auto z polskiego salonu, zadbane, cena
36 900 zł, Trzebnica, tel. 664 989 811.

FIAT(18) DUKATO rok1999, kolor biały, trzyosobowy, po remoncie, hamulców, amortyzatorów i przegubów, po wymianie oleju, ubezpieczony, zarejestrowany, stan dobry. Cena
3000zł, tel. 600 905 862.
Seat(1) Ibiza w oryginalnym pakiecie FR 1.9
TDI 131KM z 2006 roku, 246 000 km przebiegu.
Cena 14 900 zł, tel. 607 532 512.

Akumulator(21) – Baner-12v-66 Ah 540 A,
stan dobry, tel. 601 622 703.
Opony(21) 4 sztuki, ZIMOWE, DĘBICA, FRIGO
145/70 R13, używane, cena 55 zł /sztukę tel.
502 433 986.

Kierownica(22) do Fiata Stilo z 2005 r.
Posiada poduszkę. Do odbioru i zobaczenia
w Trzebnicy. Cena 50 zł, tel. 691 141 985.
Felgi (21)stalowe 14 komplet do Nissan Almera
N15, dodatkowo komplet śrub, cena 200 zł, tel.
505 526 895.

Sprzedam
golf 5(2) plus, rok 2004, silnik 1,6 benzyna,
kolor szary metalic, cena 16300 zł, przebieg
120 000 tys. Km, z Niemiec, ful opcja, tel. 605
432 606.
Skuter(18) TGB, tel. 603 465 219.
Audi (18) a4 B6 3.0 V6 220KM + LPG, 2003 rok,
330 000 km, bogate wyposażenie: lampy ksenonowe, kurtyny i poduszki powietrzne, dwustrefowa nawigacja, alufelgi. Cena 16 700 zł, tel.
607 532 512.

dam pracę
Fryzjerka(1) Praca w Trzebnicy, tel. 511 092 122.
Piekarz/pomoc(1) piekarza/osoba do
przyuczenia Piekarnia AROBIS w Skarszynie, tel.
601 587 797.
Kierowca(1) Piekarnia AROBIS w Skarszynie,
tel. 601 587 797.
Pracownik
produkcji (22)
firma
Sanmar w Szczytkowicach zatrudni na dogodnych warunkach pracowników do produkcji palet drewnianych, dzwonić w godz.
od 8.00 do 15.00 tel. 665 464 876.
Sprzątanie gabinetów(22) zatrudnię
osobę do sprzątania gabinetów biurowych
(Trzebnica). Praca od stycznia 2018 r. Cv ze
zdjęciem proszę nadsyłać poprzez e-mail. :
sun_and_rainbow@wp.pl, tel. 665 712 200.
PAKOWACZ(21) zatrudnię osobę do pakowania pieczywa. Praca w godzinach wieczornych,
tel. 691 283 007.
POMOC DO CUKIERNI (21)zatrudnię osobę
do pomocy w cukierni przy produkcji ciastek.
Praca jednozmianowa. Umowa o pracę, tel.
691 283 007.
KIEROWCA(21) zatrudnię kierowcę do rozwożenia pieczywa. Praca jednozmianowa. Umowa o pracę, tel. 691 283 007.
Sprzątanie (20) zatrudnię osobę z Trzebnicy na emeryturze do sprzątania na obiekcie,
2 x w tygodniu w Trzebnicy, dzwonić w każdy
wtorek od godz. 9 – 21, tel. 607 723 072.
PAKOWACZ(20) zatrudnię osobę do pakowania pieczywa. Praca w godzinach wieczornych,
tel. 691 283 007.
SPECJALISTA(16) ds. sprzedaży reklamy internetowej, Firma BUSINESS NAVIGATOR Sp.j.
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Rozsiewacz(2) nawozów VICON B75 bez zasobnika, sprawny, z instrukcją obsługi,
cena: 300 zł, tel. 603 629 727.

Skuter(2) Yamaha 250, rok prod. 2000r, tel.
664 033 754.

Motor(2) dziecięcy, silnik 5 kw, cena 150 zł,
tel. 605 432 606.

renault(21) laguna 1995 r., przegląd do
11.02.2018, ubezpieczenie do 3.06.2018, dwa
komplety kół, 1400 zł, tel. 608 899 047.
Golf(1) 6 Super stan. 1.6 diesel 2011r.Jeden
właściciel. Nowiutki rozrząd, po wymianie filtrów i olejów, cena 26.999 zł, tel.786 230 164.

OPONY(20) ZIMOWE z felgami stalowymi Bridgestone, rozmiar 195/60/R16 4 szt. Opony do
VW Tourana , Sharana, Seata Alhambra, stan
bdb. Cena za komplet 1000 zł, Trzebnica tel.
605 327 016.
Felgi (20) tanio, 4 sztuki "13" dekoracyjne, do
Opla wraz z kołpakami, tel. 605 475 438.

Osłona pod silnik (2) do forda Focusa
2001 rok, tel. 603 864 654.
Sprężyny(2) komplet sprężyn do BMW 318
rok 1992, tel. 603 864 654.
Lampy(2) przednie do Asty II, tel. 603 864
654.
Lampa(2) do Astry II. Lewa tylna, tel. 603 864
654.
FELGI (2) aluminiowe R. 16, używane, w dobrym stanie. Cena za komplet: 600,00 zł,
Trzebnica, tel. 602 411 873.

maszyny rolnicze (1) opryskiwacz, Skotarek 1200 zł, rozsiewacz nawozu, lej 350 zł,
tel. 516 846 468.
Taśma do kombajnu(1) ziemniaczanego, GRIMA, nowa, cena 2000 zł, tel. 664
024 722.
Nakładki (1) metalowe do burt przyczepy,
używane, cena 400 zł, tel. 664 024 722, 608
082 456.
Opryskiwacz(1) skoterek 1000 zł, siewnik
do nawozu "LEJ" 350 zł, tel. 516 846 468.
Drewno(2) opałowe, do wędzenia. Drewno
w kawałkach 1,5-2 metry. Odbiór i załadunek
osobisty w Trzebnicy, tel. 603 283 075.
sadzonki (21) sadzonki w doniczkach SZMARAGD wys. 80 cm cena 08 zł/szt i BRABANT 100
cm cena 10 zł/szt, możliwość dowozu. tel. 71 38
47 692, 661 627 423.

Traktor(2) URSUS C330, tel. 572 564 415.
ładowacz(2) cyklop, cena 2700, tel. 535
091 637.

Budy(21) dla psów ocieplone i pomalowane.
Mała 190 zł, średnia 220 zł; duża 300 zł, tel. 661
627 423; 71 38 47 692.

Rozsiewacz(2) nawozów VICON B75 kompletny, sprawny, z instrukcją obsługi,
cena: 700 zł, tel. 603 629 727.

Króliki (21)dorosłe, tel. 603 465 219.
Kultywator(21)z wałkiem, tel. 603 465 219.
Rozsiewacz(21) nawozu, Polski, po kapitalnym remoncie , tel. 603 465 219.
Pług (21)3 Skibowy, tel. 603 465 219.
Kosiarka(21) spalinowa i elektryczna, tel.
603 465 219.
Części (21)do presy Niemki, k.442, tel. 603 465 219.
Sadzarka(21) do ziemniaków, Niemiecka,
Gruse, tel. 603 465 219.
Kaczki (19) Biegusy Indyjskie, z tego roku,
rasa łatwa w hodowli, odporna na choroby,
mają żywy temperament, są bardzo ruchliwe
i charakteryzują się dużą żernością ślimaków
i owadów. Bardzo chętnie zjadają ślimaki, owady, dżdżownice oraz rzęsę wodną. Są mało
wybredne w pożywieniu, nie latają. Rocznie
znoszą od 270-280 jajek, tel. 600 516 080.

sprawna, cena 200 zł, tel 505 838 073.
Młot(2) udarowy BOSS, cena 250 zł, tel. 505
838 073.
Karcher(2) 585, 120 bar – ciśnienie robocze, w komplecie lampa i końcówki, stan bardzo dobry, cena 350 zł, tel. 505 838 073.
materiały konstrukcyjne (2) metalowe: kątowniki, kształtowniki,ceowniki, płaskowniki, tel. 798 263 003.
Stemple (2) budowlane, stalowe, regulowane, raz używane, 40 szt., tel. 605 432 606.

Wentylator(1) łazienkowy, z wyłącznikiem czasowym, nowy, tel. 534 666 552.

Przyczepa(19) rolnicza, sztywna, metalowa
z burtami, ładowność około 3 tony, bez dokumentacji, cena 2500 zł, do negocjacji, tel. 608
082 456, 664 024 722.
Gęsi (19) od 5 do 9 kg, tel. 601 304 371.
Podpórki (1) do roślin, bambus 60 cm wysoki, używany przed rok, 8000 sztuk, cena 0,05
groszy / sztukę, nowy bambus 60 cm wysoki,
1900 sztuk, cena 0,08 groszy / sztukę, tel. 608
082 456, 664 024 722.
Kultywator(1) rozkładany 3,6 m, stan dobry, cena 1500 zł, do negocjacji, tel. 608 082
456, 664 024 722.
Wąż(19) fi 25 ze zraszaczy, używany, cena 0,60
groszy / mb, około 1000 m. tel. 608 082 456,
664 024 722.
Deski (2) jesionowe, 5cm gr, sezonowane 4
lata, cena 1000 zł/m3, tel. 605 432 606.
Wkrętarka(2) MOKITA + 2 akumulatory,

Trymer(1) marki BRAUN BT 5070, CENA 70 zł.,
tel. 534 666 552.
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nie jest uszkodzone, pozostałe są całe oraz 1
sztuka wełny mineralnej Isover Saint – Gobain.
Wełna z uszkodzonym opakowaniem za 70
zł. pozostałe za 100 zł. W przypadku zakupu
wszystkich, wełnę z uszkodzonym opakowaniem daje gratis, Trzebnica, tel. 691 141 985.

Nawigacja(22) samochodowa MIO 7500
Spirit, nowa, nieużywana, cena 250 zł, tel. 662
016 519.

Narożnik (2) kuchenny 190 x 152 cm wraz
ze stołem rozkładanym. Całość stabilna i masywna. W narożniku podnoszone siedziska.
Stan widoczny na zdjęciach. Cena 600 zł, tel.
603 127 204.

na bardzo dobrych
warunkach

ZAPEWNIAMY
TRANSPORT

Świątniki
ul. Trzebnicka 15
tel.

71 387 05 46

Styropian (1) 4 opakowania, fasada 15 cm
grafit, 2 opakowania Knauf 0,31 oraz 2 opakowania Arbet 0,33, ogólnie posiadam 16
listków. Płyty są całe, cena promocyjna 130
zł, pozostałości po ociepleniu domu. Odbiór
własny w Trzebnicy. Tel. 664 233 741.
Kuchnia(1) gazowa z butlą, tel. 798 263 003.
Pralka(1) automatyczna , tel. 798 263 003.
lodówka(1) LIBHERR, tel. 798 263 003.
Pralka(22) LG WD-10490NP,Ładowanie od
przodu, pojemność 5,0 kg, wymiary (W x S
x G) 842 x 600 x 440 mm, blokada przeciw
dzieciom, opóźnienie startu, redukcja czasu,
bez zagnieceń i inne. Prosta w obsłudze, ma
uszkodzone łożysko (hałasuje przy wirowaniu). Poza tym działała bez problemu, cena
300zł, tel. 693 790 106.
Lampa(22) w pełni sprawną używana, lampa do utwardzania paznokci, zakupiona
w Niemczech. Cena 45 zł, tel. 691 141 985.

Piec(22) gazowy, dwufunkcyjny, marki
ULRICH, po demontażu, sprawny po przeglądzie. Cena do uzgodnienia, tel. 602 556 460.
Zlewozmywak (21)tel. 798 263 003.
Grzejnik (22) nowy, Purmo 60 cm x 110 cm.
Zakupiłam go za 412 zł – posiadam fakturę. Do
odbioru i zobaczenia w Trzebnicy. Cena 400 zł,
tel. 691 141 985.

Filtry(19) żwirowe, 2 sztuki, o pojemności 300
L wody, jeden używany przez rok, cena 2000 zł.
/ sztukę, cena do negocjacji, tel. 608 082 456,
664 024 722.
Linie (19) kroplujące z kroplownikiem, firmy
retia, około 1200m, używane 1 rok, cena 0,50
groszy / sztukę, wąż fi 20, cena 0,50 groszy /
mb, ilość kapilarów około 5 tysięcy, tel. 608 082
456, 664 024 722.
Krajzega(1) kompletna, działająca, silnik
około 5 kw, na siłę, stół metalowy, cena 1000 zł,
odbiór osobisty, tel. 608 082 456, 664 024 722.
Płytki (19) podłogowe w kolorze jasny popiel o wym. 30 x 30 cm, ścienne w kolorze erki
o wym. 20 x 25 cm, tel. 798 263 003.

Gramofon (2) Artur - stereo UNITRA WG903 sprawny – należy zakupić igłę, dwa działające głośniki, w Trzebnicy, Cena 60 zł. Tel. 691
141 985.

telefon (19) stacjonarny bezprzewodowy,
stan bardzo dobry, tel. 721 900 693.
Fisharmonia(19) lata 1990, sprawna , cena
1200 zł, tel. 883 433 493.

ROWERY / WÓZKI
Sprzedam
Hulajnoga(2) oxello 1.8, cena 120 zł, tel.
605 432 606.
Rower(2) trekkingowy, koła 26 Cali, hydrauliczne hamulce, przerzutki SIMANO RUO,
cena 1000 zł, tel. 505 838 073.
Wózek (2) spacerowy, firmy Rapid, posiada parasolkę, osłonę na nóżki osłonę przeciw deszczową, osłona na komary i owady,
wkładka, tel. 535 091 637.

Rower(2) stan dobry, wszystko sprawne i
działa, cena 100 zł, tel. 535 091 637.

głośniki (22) CREATIVE INSPIRE P5800 –
5.1. nowe jednak praktycznie nie używane,
w 100% sprawne, cena 180 zł, tel. 691 141 985.

stół(2) rodziny, wymiary 160/80, jest nowy,
nie używany, tel. 535 091 637.

Komoda(21) dębowa, holenderska, tel. 603
465 219.
Lampa(20) w pełni sprawna, używana lampa
do utwardzania paznokci, zakupiona w Niemczech. Cena 50 zł. Tel. 691 141 985.
PÓŁKA(20) EKLEKTYCZNA, cena 250zł, tel. 694
057 540.

Materac(1) piankowy o wymiarach
190x93x12, cena 30 zł, tel. 534 666 552.

Chodzik (18) 4-kołowy z balkonikiem dla seniora,Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.

RTV / MEBLE / RÓŻNE

Zatrudni pracownika na stanowisku:

Technolog
Wydziału Produkcyjnego

Sofa(2) nierozkładana. Stan idealny. Zapraszam do obejrzenia ponieważ zdjęcia nie
oddają jej prawdziwego koloru. Wymiary
190*85. Cena 200 zł, tel. 603 127 204.

obraz(2) wymiary 127 x 68cm, cena do
uzgodnienia, tel. 502 244 871.

Operator Maszyn
Pracownik Produkcyjny

Segment(17) pokojowy składający się
z trzech części, z których jeden ma elegancką witrynkę. Szerokość każdego z nich to 90
cm a wysokość 218 cm. W kolorze „machoń”,
bardzo pakowne, stan bardzo dobry, tel. 71
312 34 59; 609 396 159.
Szafa(16) metalowa, Trzebnica, tel. 883 394 355.
Stół(16) do warsztatu lub garażu, Trzebnica,
tel. 883 394 355.
Krzesło/stolik(16) do karmienia dzieci,
rozkładany na dwie pozycje: do wysokości
stołu oraz jako stolik z siedziskiem przy podłodze, cena 170 zł, tel. 798 267 177.
meble młodzieżowe (20) Black Red
White, seria INDIANA: biurko, półka wisząca,
szafka, stan dobry, cena 550 zł, tel 609 959 711.

Miejsce pracy: Trzebnica

Szafka(18) nocna , cena 70 zł, tel.667 888 993.

Siedzisko(20) samochodowe, stan dobry,
cena 20 zł, tel. 505 133 755.
.

Pracuj z nami

Półka(20) Narożna, cena 100zł, tel. 694 057 540.
Biurko(2) kolor beżowy, w bardzo dobrym
stanie, cena 50 zł, tel. 724 423 151.
Wersalka(2) rozkładana, kolor miodowo
-beżowy, cena do uzgodnienia, tel. 724 423 151.
Regał(2) z IKEA, cena 100 zł, czarny, tel. 605
432 606.
Worek (2) bokserski , obwód 100 cm, wysokość 100 c, cena 100 zł, tel. 605 432 606.
Meble (1) holenderskie, tel. 798 263 003.
Poduszka i koc(1) [70 x 60 cm], koc [190
x 140 cm] wełniany. Posiadam 2 komplety, tel.
534 666 552.

Materac(1) piankowy, KLIO, w stanie idealnym, wraz z dodatkowym pokrowcem o wymiarach 200x80x11, tel. 534 666 552.

Ekspres(22)przelewowy do kawy, firmy STUDIO/QUIGG. Termos o podwójnych ściankach
ze stali nierdzewnej (około 1 litra) z nakrętką
i zaworem wylotowym. PROGRAMATOR –
możliwość zaprogramowania, filtr do standardowych worków, automatyczne wyłączanie,
Trzebnica, cena 65 zł, tel. 691 141 985.

Ława(1) owalna, jasny orzech, w środku szyba, stan bardzo dobry, tel. 784 980 074.
meble (21) pokojowe, zestaw 4 segmenty,
300 zł, tel. 727 502 656.
Biurko(21) 50 x 60 kolor mahoń, (ciemny
brąz), stan dobry, idealne pod laptopa, tel.
781 946 120.
Fotel(21) żółty, rozkładany wraz z dwoma
poduszkami, tel.534 666 552.
Szafka(21)pod telewizor, firmy BRW z kolekcji Nowy York, wygląda jak nowa . Cena 250
zł, tel. 605 113 822.

urządzenie do ćwiczenia(22) brzuszka, można na nim wykonywać także ćwiczenia
na nogi itp. Jedyny mankament to widoczna
plama po farbie, Trzebnica, bardzo mało używane. Cena 50 zł, tel. 691 141 985.

Cel stanowiska :
• Obsługa zintegrowanego systemu informatycznego Rekord
ERP pod względem dokumentacji technicznej oraz technologii
produkcji
• Tworzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną w obrębie
wydziału przy użyciu Inventor oraz Vault Professional

sporadycznie tylko przy moim synu. Przewijak niebieski w gwiazdki z miarką wzrostu.
Cena 30 zł, tel. 691 141 985.

Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe techniczne,
• Umiejętność tworzenia dokumentacji w środowisku Auto-Cad
• Prawo jazdy kat. B
• Dyspozycyjność
• Dokładność

kaski rowerowe (22) jeden dziewczęcy
czerwono-żółty, drugi młodzieżowy czarnoszary. Używane. Odbiór w Trzebnicy. Cena 9
zł/szt, tel. 691 141 985.

Oferujemy:
• praca w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji

Obraz(2) wymiary 60 x 70cm, cena do
uzgodnienia, tel. 502 244 871.

Sprzedam

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

Głośnik (2) basowy, z wewnętrznym
wzmacniaczem, cena 45 zł, tel. 505 838 073.
Pistolet(22) wiatrówka, Skif, niesprawny,
kompletny, cena 3000 zł, tel. 576 140 124.
Laptop(22) Lenovo, nowy, nieużywany, cena
1000 zł (w sklepie 1230 zł), tel. 662 016 519.

Drzwi (21) dębowe, zewnętrzne, bez futryny,
tel. 603 465 219.
Lodówka(20) BOSH, z osobnym zamrażalnikiem, cena 290 zł, tel. 505 838 073.
kantówki (1) 12x12 6m, cena do negocjacji,
tel. 790 558 208.
Młot(20) udarowy, cena 300 zł, tel. 505 838 073.
Myjka(20) ciśnieniowa, karcher, sprawna kompletna, cena 300 zł tel. 505 838 073.
Piece (1) nadmuchowe, 13 sztuk, cena 500 zł /
sztukę, stan dobry, tel. 608 082 456, 664 024 722.
Grzejnik (1) żeliwny, stan bardzo dobry, cena
za jedno żeberko 7 zł, tel. 608 082 456, 664 024 722.
wełna mineralna(22) 7 sztuk, 5 szt wełna Superglass (60mm) w tym jedno opakowa-

Szafka(21) RTV, używana, dębowa, cena 100
zł, tel. 605 113 822.

Materac(18) sprężynowy, kieszonkowy, ściągany pokrowiec, nakładka, stan bardzo dobry,
cena 200 zł, tel. 667 888 993.

Skuter(21)TGB, tel. 603 465 219.
Rowery(21) miejskie, holenderskie, tel. 603
465 219.
Jeździk (20) motor CROSS, cena 35zł, tel. 603
873 294.

PłytkI (21) i ceramiczne, zostały mi po remoncie. Jedna paczka nawet nie jest rozpakowana
w drugiej brakuje 2 szt. więc łącznie jest 20 szt.
Płytki mają wielkość 20 cm x 50 cm, w paczce
jest 1.1 m, białe z odcieniami kremowymi, do
zobaczenia i odbioru w Trzebnicy. Cena 50 zł
dotyczy 2 opakowań, tel. 691 141 985.

witryna(2) narożna , pokojowa , kolor
orzech, cena 350 zł, tel. 692 508 273.

dekoder(22) sprawny, cyfrowego Polsatu
wraz z pilotem. Bez karty. Cena 30 zł. Tel. 691
141 985.

Kolejka(22) na baterię-myszki, Stan dobry,
cena 20zł, tel. 693 790 106.
Stajnia(22) własnoręcznie robiona, cena
30zł i konie 10-15 zł sztuka, tel. 693 790 106.

Zatrudni pracownika na stanowisku:

Spawacz-Ślusarz

obraz(2) wymiary 84 x 54cm, cena do
uzgodnienia, tel. 502 244 871.
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Wymagania:
• Spawanie metoda MIG/MAG oraz TIG
Oferujemy:
• pełną wyzwań pracę w młodym, dynamicznym zespole w polskiej firmie,
• wynagrodzenie z systemem premiowym na podstawie umowy o pracę,
• stabilne zatrudnienie, możliwość długotrwałej współpracy,
• przyjazną atmosferę,
• możliwość zdobycia rozwoju i dalsze doskonalenie umiejętności
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji
na adres: bok@panda.trzebnica.pl

Akordeon (21) Weltmeister Caprice, 120 basów, 2100 zł, tel. 661 851 943.
Maszyna do szycia(21)zabytkowa, Łucznik, tel. 603 465 219.
Klatka(20) używana, dla zwierząt, wymiary
35x23 cm, cena 15 zł, tel. 693 790 106.

Klatka(20) prawie nowa, dla chomika/myszki, wym. 33x22 cm, cena 40 zł, tel. 693 790 601.

śpiwór (22) dziecięcy, 65x140cm, cena 20 zł,
tel. 693 790 106.

AKCESORIA DLA DZIECI
Sprzedam
Przewijak (1) w stanie idealnym. Używany
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Śpiworek (21) dziewczęcy. Roz.68/70, kolor
jasny róż zapinany na zamek, z przodu naszywka kotka, stan bardzo dobry, cena 18 zł,
tel. 785 956 184.

26.01.2018

Panel/Pozytywka(21)zabawka z aktywnościami Fisher Price., wielofunkcyjna; posiada duże lusterko, piszczałkę do naciskania
elementy, muzykę, zasilana na baterie, szelki,
stan bardzo dobry, cena 50 zł, tel. 785 956 184.
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Przy zakupie dwóch cena do negocjacji, tel.
691 141 985.

SCHODY

Gabinet

DREWNIANE

Galeria Urody

100 %

Rowerek (21) trójkołowy z pozytywką, firma
Winnie the Pooh (Tricco Truck) stan bardzo
dobry, cena 70 zł, tel. 785 956 184.

lalki (22) Barbi, 8-15 zł szt., tel. 693 790 106.
Przeplatanka-Labirynt(21)
firma
Wonder world, stan bardzo dobry, cena 50 zł,
tel. 785 956 184.

mowlaka, koloru jasny błękit. Długość 100 cm,
w Trzebnicy. Cena 10 zł, tel. 691 141 985.

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Organki (21)Fischer price – cena 50 zł, tel. 505
526 895.

Agnieszka Prokopowicz
rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

tel. 721

704 748

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

TAXI 1
TRZEBNICA
telefon

601 270 514

UBRANIA
Sprzedam
Kurtka(2) nowa, puchowa, kolor szampański, rozm.48. cena 150zł, tel. 607 431 604.

Kocyk (22) Minky wraz z poduszeczką. Stan
idealny, wymiary: niebieski komplet – poduszeczka 30 cm x 38 cm, kołderka 70 cm x 50
cm. Zielony komplet: poduszeczka 30 cm x 23
cm, kołderka 75 cm x 45 cm. Cena za szt 30zł.

budowlane
malowanie
podłogi
tarasy itp
tel.

513 033 532

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

883 38 03 96

tel. 725

Firma

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE

łyżworolki (20) dziewczęce, rozm.26-29.
Stan dobry. Cena 40zł, tel. 664 785 691.
Nosidełko(20) niemowlęce, waga od 0-9kg.
Stan bardzo dobry. Cena 50zł, tel. 664 785 691.

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

Kupię / ODDAM / przyjmę

Wanienka(22) plastikowa, do kąpieli, dla nie-

Kupię Żerdzie (2) lub stemple budowlane,
drewniane, tel. 693 223 802.
Oddam za darmoFotele (21) dwa fotele, rozkładane i sofę rozkładana 2-osobową,
tel. 734 142 261.
Przyjmę telefon(19) przyjmę nieodpłatnie telefon i sokowirówkę, tel. 730 777 907.

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

Kostka / Orzech / Ekogroszek
Miał / Pellet Luzem lub w workach
trzebnica ul. Chrobrego 26
nowa lokalizacja – dawny araj
tel. 609

514 915 / 697 011 953

obsługujemy gminy:
Trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała,
Czernica, Oborniki Śląskie, Zawonia, Kąty Wrocławskie, Długołęka

tel. 601 537 024

TRZEBNICA

40 zł za 60 minut
• nauka dzieci, młodzieży
i osób dorosłych
• pomoc w odrabianiu
lekcji i prac domowych
• 14-letnie doświadczenie

tel. 724

663 557

Piotr Jankowski

Nowy skład opału
Księginice ul. Trzebnicka – teren SKRu

węgiel tylko z polskich kopalni

Węgiel • kostkA • orzech • ekogroszek • miał
Kruszywa • kamień ozdobny • kostka granitowa
tel. 690 294 901 / 570 810 000 / www.wbtech.com.pl

meble kuchenne
meble na wymiar

wysoka jakość
indywidualne podejście
pomiar i wycena gratis

605 432 606

tel: 785

339 006

droga do bezpiecznej gotówki

LOMBARD 66
Szybko
Tanio

Trzebnica
ul. Kościelna 2
tel. 71 312 37 60
kom. 508 621 558

Bezpiecznie

Laptopów
Komputerów PC,
Tabletów, GPS itp.

Szczytkowice 91
tel. 785

wnękowe

- malowanie
- tapet0wanie
- zabudowy karton-gips
- układanie
glazury i paneli
tel.

atrakcyjne cenY!

Szafy

USŁUGI
REMONTOWO
BUDOWLANE

ANGIELSKI

kart sim

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

wywóz nieczystości
płynnych

Zapraszamy po gotówkę
www.lombard66.pl
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233 408

GODZINY PRACY: pon-Pt 8-17

SOBOTA 8-14

SERWIS OPON

PROSTOWANIE I REGENERACJA FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
W SPRZEDAŻY OPONY NOWE I UŻYWANE
SPRAWDZENIE GEOMETRII tylko 40 zł

Zapewniamy
profesjonalną
i szybką
obsługę
Z A P R A S Z A M Y !!!

Szczytkowice 91
tel. 785

233 408

GODZINY PRACY: pon-Pt 8-17

SOBOTA 8-14
zapraszamy

GEOMETRIA 3D NOWOŚĆ 2017

JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim
BADAJĄCE GEOMETRIĘ POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA

Naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie IT.
Bezpłatna diagnoza

mail: uslugilb@gmail.com

Rejestracja

Firma świadczy usługi:

domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI

tel: 504 016 924
Dojazd Gratis

241 276

e-mail: firmablyskmn@wp.pl

WUKO Krzysztof Buczek

Naprawa

Trzebnica

602 728 266

Maciej Nowak

Usługi

ul. W. Bochenka 11 d

cena od 4,5 tys. zł.

tel.

Maskotka(21) konik-jednorożec, cena 15 zł,
tel. 693 790 106.
Hulajnoga(21) trójkołowa dla dziewczynki, Hello Kitty-różowa, składana, z tyłu hamulec, podświetlane koła przy jeździe, trzy stopniowa regulacja rączki, max. obciążenie-25
kg, cena 60 zł, tel. 785 956 184.

Edyta Garlińska

www.schodex.net

Rampa(21) do zabawy, 8-10szt. tel. 693 790 106.

figurki (21) porcelanowe, cena 3-5 zł/szt., tel.
693 79 01 06
Lampa(21) drewniana w kształcie samolotu,
do pokoju dziecinnego . Cena 100 zł, tel. 605
113 822.

kosmetyczny

DĄB JESION
BUK SOSNA

Pony(20) zestaw koników Pony, w bardzo dobrym stanie, cena 30 zł za kpl, tel. 601 377 908.
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